INSCHRIJFFORMULIER
Persoonlijk leiderschapsreis
‘The journey of a thousand miles begins with a single step’ (Lao Tsu).
Ik schrijf me in voor de volgende leiderschapsreis: (graag voorkeur aanvinken)
o Expeditie Soča, Slovenië – Woensdag 1 t/m zondag 5 juni 2016
o Expeditie Soča, Slovenië - Donderdag 6 t/m maandag 10 oktober 2016
Persoonlijke gegevens (graag invullen in blokletters)
Naam:
Achternaam:
Bedrijfsnaam:
Functie:
Geboorte datum:
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
E-mail:
Telefoonnummer:
Contact gegevens in nood:
Dieet wensen:
(Medische) bijzonderheden:
In verband met het boeken van je vliegticket
Naam conform paspoort:
Achternaam conform paspoort:
Factuurgegevens (indien anders dan bovenstaande)
Bedrijf:
Naam:
Straat en nummer:
Postcode en woonplaats:

Leverings- en betalingsvoorwaarden
De voorwaarden van WYT_Keep Exploring zijn van toepassing, zoals gedeponeerd bij de KvK te
Tilburg. De betalingsvoorwaarden voor dit Leiderschapsprogramma zijn als volgt:
 Bij inschrijving ontvang je een factuur van 100% van de totale reissom. 50% van dit
bedrag is de aanbetaling en ontvangen wij graag uiterlijk 14 dagen na ontvangst van
deze factuur.
 De overige 50% dient tenminste 6 weken voorafgaande aan de reis voldaan te zijn.
Annulering
 Kosteloos annuleren van de leiderschapsreis kan tot 12 weken voor de vertrekdatum.
 Tussen de 12 en 8 weken voor vertrek zijn de annuleringskosten 50% van de totale
reissom.
 Tussen de 8 weken en de datum van vertrek zijn de annuleringskosten 100% van de
totale reissom.
 De organisatie houdt het recht voor om in geval van calamiteiten, inschrijving van
onvoldoende deelnemers of andere onvoorziene omstandigheden de reis te annuleren
tot uiterlijk 4 weken voor vertrekdatum. Inschrijfgelden worden in dat geval
geretourneerd.
Reis- en annuleringsverzekering
 Je kunt een reis- en annuleringsverzekering afsluiten tegen 5,5% van de reissom
(exclusief assurantie belasting en poliskosten)
 LET OP: Indien je de reis op je bedrijf boekt of zelf een doorlopende reisannuleringsverzekering hebt, vraag dan bij je reisverzekering na of zakelijke reizen ook
gedekt zijn. Check tevens de verzekerde bedragen.
Mail of fax dit formulier naar explore@wyt.nl of fax nummer 013 8000 224. Met het invullen en
ondertekenen van dit inschrijfformulier ga je akkoord met de levering- en
betalingsvoorwaarden zoals omschreven. Deelname van de reis gebeurt volledig op eigen risico.
Voor akkoord:

Voor akkoord:

Datum
Voor en achternaam

Namens WYT_Keep Exploring
Jeroen van de Kerkhof

