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INSCHRIJFFORMULIER 

 

 Hierbij schrijf ik (wij) me (ons) in als deelnemer(s) aan de reis:    

 Deelnemer 1 

• Voornamen conform paspoort 

________________________________________________________________________________________ 

• Achternaam conform paspoort 

________________________________________________________________________________________ 

• Adres 

________________________________________________________________________________________ 

• Postcode          •   Woonplaats 

________________________________      _____________________________________________________ 

• Nationaliteit        • Geboortedatum    •    Man / Vrouw 

_____________________________     ______________________________ 

• Paspoortnummer      •    Uitgifteplaats 

_____________________________________________                     _________________________________ 

• Uitgegeven op      •    Geldig van/ tot 

____________ 20____     ____________ 20____  /____________ 20____ 

• Roepnaam           •    Beroep 

______________________________             _____________________________________________________  

• Ik volg een speciaal dieet  Ja / Nee   •    Vegetarisch  Ja / Nee 

 Deelnemer 2 

• Voornamen conform paspoort 

________________________________________________________________________________________ 

• Achternaam conform paspoort 

________________________________________________________________________________________ 

• Adres 

________________________________________________________________________________________ 

• Postcode           •   Woonplaats 

________________________________      _____________________________________________________ 

• Nationaliteit        • Geboortedatum    •    Man / Vrouw 

_____________________________     ______________________________ 

• Paspoortnummer      •    Uitgifteplaats 

_____________________________________________                     _________________________________ 

• Uitgegeven op      •    Geldig van/ tot 

____________ 20____     ____________ 20____  /____________ 20____ 

• Roepnaam           •    Beroep 

______________________________             _____________________________________________________ 

• Ik volg een speciaal dieet  Ja / Nee   •    Vegetarisch  Ja / Nee 
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Overige gegevens deelnemer 1 en 2 

• Email adres  

________________________________________________________________________________________ 

• Telefoonnummer 

______________________________________________ 

• Mobiel nummer deelnemer 1 

______________________________________________ 

• Mobiel nummer deelnemer 2  

______________________________________________ 

• Merk en type reisvoertuig    •    2-Assen | 3-Assen | 4-Assen  

_______________________________________ 

• Lengte van het voertuig  (bv. 7,70 meter)  •    Gewicht van het voertuig in tonnen 

________________     ___________________ 

• Kenteken van het voertuig    •    Chassisnummer 

_________________________________  ___________________________________________ 

• Tweede voertuig (bv. motorfiets, scooter e.d.)  

_______________________________________    

• Kenteken tweede voertuig    •    Chassisnummer 

_________________________________   ___________________________________________ 

□  Ja, ik (we) ga (gaan) akkoord met de reisvoorwaarden van Expedition For Trucks en verklaar hierbij deze  

              in zijn geheel en zorgvuldig gelezen te hebben. Ook heb ik kennisgenomen van de reisomschrijving en  

              informatie. 

 

De reissom voor deze reis bedraagt per voertuig (op basis 2 personen) € ________________ 

 

Ondertekening: 

Deelnemer 1        Deelnemer 2 

Plaats:         Plaats: 

Datum:         Datum: 

 

____________________________     ______________________________ 

Zodra Expedition For Trucks dit ondertekend inschrijfformulier en een aanbetaling van 15% van de reissom + € 12,50 

(€ 5,00 een per persoon voor de garantieregeling van de SGR en € 2,50 per boeking Calamiteitenfonds) heeft 

ontvangen op rekening NL52 INBG 0008 3104 32 is uw boeking van de reis definitief. Zodra het geld is bijgeschreven 

op onze bankrekening ontvangt u van ons een boekingsbevestiging. 

 

Indien u een annuleringsverzekering wenst af te sluiten moet dit binnen 10 dagen na het ontvangen van de 

boekingsbevestiging. 


