Stuur het inschrijfformulier voor 30 juni op, anders kunnen we een plek in de bus niet garanderen.
Mail het inschrijfformulier naar:
zomervakantie@nfn.nl

Vertrek bus Nederland
Aankomst bus Nederland

Naam:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Land:
Telefoonnummer:
Mobiel:
Noodnummer 1:
Noodnummer 2:

20 Juli
5 augustus

Lidnummer NFN:
Geslacht:

Man
Vrouw

(bij geen gehoor)

Dieet, allergie, medicijnen, 'bring a friend'* of andere situaties waar de organisatie rekening mee
moet houden:

*Als je een nieuwe vakantieganger meeneemt op zomervakantie ontvang jij €20,- korting op je inschrijfgeld. Max. 1 persoon per deelnemer.
(let op je moet als nog € 405,00 overmaken, je krijgt de korting tijdens de vakantie terug)
(klik aan wat van toepassing is)

Spreek je Frans?
Ben je vegetariër?
Heb je een geldig EHBO-diploma
Heb je een rijbewijs en wil je de verantwoordelijkheid
dragen voor het besturen van een 9 persoons busje?*

Zo ja, stuur dan een kopie van je rijbewijs mee naar zomervakantie@nfn.nl
* Dit is géén garantie dat je ook ingedeeld wordt als chauffeur, dat hoor je later van de organisatie.

We bieden de volgende mogelijkheden voor de vakantie, kies er één:
De vakantie met de busreis heen en terug:
De vakantie met alleen de heenreis:
De vakantie met alleen de terugreis:
De vakantie met eigen vervoer:
De vakantie als aanwaaier:

Als aanwaaier kom ik van

€405,00
€405,00
€405,00
€405,00
€ 32,50 P/d

t/m

Voor de organisatie/pr is het goed om te weten hoe onze deelnemers bij de vakantie zijn gekomen.
Dus hoe ben jij bij de NFN-Jongeren vakantie beland?
Via een vriend of
vriendin Gelezen in UIT!
Via website NFN
Via Internatuur
Via de camping:
Anders:

Voor onze administratie is het handig om te weten van welk rekeningnummer de zomervakantie wordt betaald.
Rekeningnummer:
Dit rekeningnummer staat op naam van:
Plaats:

Als het inschrijfformulier is ontvangen krijgt u een bevestigingsmail met daarin:
rekeningnummer en notanummer

Het verschuldigde bedrag dient vóór 20 Juni op de rekening van Internatuur te staan.
Risico

De reis van en naar Le Colombier evenals het verblijf en de activiteiten zijn geheel voor eigen risico. Het wordt door ons ten zeerste
aangeraden in het bezit te zijn van een reisverzekering en een kopie hiervan mee te nemen op vakantie.

Heb je geen reisverzekering? Dan kan je deze via Internatuur afsluiten. Stuur hiervoor een e-mail naar info@internatuur.nl

Annuleringsregeling

Als je de reis toch nog wilt annuleren, dan kunnen de volgende kosten in rekening worden gebracht:
Bij annulering tot 63 dagen vóór de dag van vertrek: € 15,- administratiekosten
Bij annulering vanaf de 63e dag tot de 40e dag vóór de dag van vertrek: € 81,Bij annulering vanaf de 40e dag tot de 14e dag vóór de dag van vertrek: € 203,Bij annulering vanaf de 14e dag t/m de dag van vertrek: de volle prijs van deelname.
Annuleringen dienen schriftelijk te worden ingediend en zijn pas akkoord na bevestiging.

Algemene voorwaarden

1.
2.
3.
4.

Bij gebruik of in het bezit zijn van (volgens de Franse wetgeving) verboden middelen tijdens de gehele duur van de vakantie inclusief,
de busreis, kunnen de organisatoren besluiten deze deelnemer verdere deelname, aan de vakantie te ontzeggen (denk hierbij aan:
hard-, soft-, smartdrugs en smartproducten).
Bij het ernstig ziek zijn van een deelnemer kunnen de organisatoren, op advies van een arts of hoofd-EHBO'er, in het belang van de
deelnemer, besluiten deze deelnemer (tijdelijke) deelname aan de vakantie te ontzeggen.
In het geval van ernstige misdragingen en alle andere gevallen welke door de organisatoren dusdanig ernstig worden bevonden,
kunnen de organisatoren besluiten de deelnemer verdere deelname aan de vakantie te ontzeggen.
Mocht een deelnemer om een van bovenstaande redenen naar huis worden gestuurd, dan zijn de bijkomende kosten geheel voor de
betreffende deelnemer.

Ik ga akkoord met de bovenstaande voorwaarden.
Handtekening deelnemer:

Handtekening ouder of verzorger:
(als je nog geen 18 jaar of ouder bent)

Zodra je inschrijving is ontvangen en verwerkt krijg je een bevestigingsmail met daar in een notanummer die je bij het overmaken
als opmerking moet invullen voor onze administratie.
Na de betaling van de vakantie hoef je alleen nog maar je spullen te pakken en op 20 Juli de bus in te stappen om mee te gaan met
een supervette vakantie!
Mocht er iets mis gaan, heb je bijvoorbeeld na twee weken nog geen bevestigingsmail gekregen, of je hebt een vraag stuur dan een
e-mail naar zomervakantie@nfn.nl .

Tot ziens in het zonnige Frankrijk. Wij hebben er veel zin in, jij toch ook!?
Groeten van de organisatoren van de NFN-Jongeren zomervakantie 2018,
Nina, Koen, Alicia, Manouk, Gertjan en Jasper.

