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INFORMATIE 

 

Beste reiziger/ geïnteresseerde, 

 

Al onze zeilreizen staan vermeld op het aanmeldformulier. 

Om je aan te melden voor één of meerdere van onze reizen kun je nu één aanmeldformulier 

gebruiken. 

1. Hoe kan ik me aanmelden? 
Stap 1. Aanmelding 

Je meldt je aan door het opsturen van een volledig ingevuld en ondertekend 

aanmeldformulier (3 pagina’s). Vul deze samen met je ouder(s)/bewindvoerder naar 

waarheid in en stuur het op naar: 

 Stichting Het Ware Noorden 

 T.a.v. Han Dekkers 

 Rul 12 

 5591 TW Heeze 

Of 

 Ondertekenen 

 Inscannen 

 Mailen naar: info@overstagreizen.nl 

 

Voor nieuwe reizigers volgt er na aanmelding een kennismakingsbezoek aan huis waar 

vrijblijvend informatie wordt gegeven over de reizen van Overstagreizen. 

 

Stap 2. Bevestiging 

Je krijgt van ons bericht wanneer je in aanmerking komt voor de reis. 

Met de bevestiging wordt tevens de reisovereenkomst in tweevoud meegestuurd. 

Deze overeenkomst moet ondertekend door reiziger en ouder(s)/bewindvoerder worden 

terug gestuurd. 

 

Stap 3. Betaling reissom volgens de reisovereenkomst. 
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2. Onze zeilreizen van 2020 
 

Achtdaagse zeilreis Griekenland 
Reissom totaalarrangement: € 1907,00 

 -  Week A: 11-07-2020 t/m 18-07-2020 (Zomer) 

 -  Week B: 17-10-2020 t/m 24-10-2020 (Herfst) 

   

De reis is inclusief: 

 Retourvlucht Schiphol – Preveza 

 7 overnachtingen aan boord van een luxe zeiljacht 

 Transfer per touringcar naar Nidri 

 Boothuur inclusief alle toeslagen en nautische begeleiding 

 Alle maaltijden: ontbijt aan boord, lunch aan boord, diners in restaurants of aan boord, 

hapjes en drankjes aan boord. 

 Enthousiaste, persoonlijke en ervaren begeleiders  

 (1 schipper en 2 begeleiders per 4 of 6 reizigers) 

 Kennismakingsavond 

 

De reis is exclusief: 

 Vervoer naar en van Schiphol 

 Zakgeld 

 Extra hapjes en drankjes aan de wal 

 Reis- en/of annuleringsverzekering 
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3. Aanmeldformulier 2020 
1. Vul het formulier geheel en naar waarheid in samen met je ouder(s) of bewindvoerder 

en stuur het op naar het adres dat onderaan op dit formulier staat 

2. Onderteken dit formulier zelf. Laat het ook door je ouder(s) of bewindvoerder tekenen 

als je niet tekenbevoegd bent, anders is de inschrijving niet geldig. 

3. Je persoonsgegevens worden alleen gebruikt door de reisleiding om een goede 

begeleiding te kunnen bieden en door onze administratie voor o.a. facturering. Er 

worden nooit persoonsgegevens uitgewisseld met derden, zoals beschreven in de Wet 

Persoonsregistratie. 

4. Je aanmelding is definitief indien je van ons een bevestiging hebt gekregen in de vorm 

van een reisovereenkomst. 

Gegevens van de reiziger 

Voornaam  __________________________________________   O Man    O Vrouw 

 

Achternaam  __________________________________________________________  

 

Geboortedatum  __________________________________________________________  

 

Adres  __________________________________________________________  

 

Postcode  __________________________________________________________  

 

Woonplaats  __________________________________________________________  

 

Telefoonnummer  __________________________________________________________  

 

E-mailadres  __________________________________________________________  

  

Nummer van je paspoort of identiteitskaart  ______________________________________  

 

Voornaam zoals in je paspoort/ID kaart staat   ____________________________________  

 

Inzet PGB: ja / nee  (omcirkel wat van toepassing is.) 

 

INSCHRIJVEN 

Kruis de reis van je keuze aan. Je mag natuurlijk ook beide reizen aankruisen! 

 

Zeilweek Griekenland 2020 

O Ik schrijf me in voor reisweek A: Een avontuurlijke zeilvakantie in Griekenland  

 van 11-07 t/m 18-07-2020 (Zomer) 

Reissom: € 1907,00 

O Ik schrijf me in voor reisweek B: Een avontuurlijke zeilvakantie in Griekenland  

 van 17-10 t/m 24-10-2020 (Herfst) 

Reissom: € 1907,00 

  

Belangrijk indien je op school zit! 

Informeer voor de zekerheid bij je eigen school of bovengenoemde vakantieperioden ook 

voor jou van toepassing zijn. 


