Reisovereenkomst
Ondergetekenden:
Stichting Kuren gevestigd aan de Jan Steenlaan 19, 3931 LA Woudenberg, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 68497474 en ten deze
rechtsgeldig vertegenwoordigd door Henny Kok, hierna te noemen “Stichting Kuren”, en
Naam
Voorletters
Roepnaam
Geslacht

☐Man . ☐ Vrouw .

Geboortedatum
Naam en voornaam volgens paspoort
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Email
Naam kamergenoot (indien van
toepassing)
Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Artikel 1: Boeking
1.1 Reiziger boekt de volgende reis bij Stichting Kuren

☐Trencianske Teplice 19
september t/m 8 oktober 2021,
Hotel Krym.
☐ 1P.Kamer ZB €1804,☐ 1P.Kamer MB €1880,☐ 2P.Kamer ZB €1595,☐ 2P.Kamer MB €1633,☐ Begeleider ZB€1538,☐ Begeleider MB €1538,☐ Appartement 1P. €2184,☐ Appartement 2P. €1871,(ZB = Zonder balkon, MB = Met
balkon)

Indien er geen kopie van het paspoort en/of reisverzekering is bijgevoegd zijn alle daaruit
voort vloeiende kosten voor rekening van de kuurgast. Let dus op kopie
paspoort/reisverzekering bij bijvoegen.

Artikel 2: Gegevens reiziger
2.1: De reiziger verklaart de gevraagde onderstaande gegevens volledig en naar waarheid te
hebben ingevuld:
Zorgverzekeraar
Zorgverzekerings nummer
Paspoortnummer
Soort aanvullende verzekering
Reisverzekering afgesloten bij
Verzekeringsnummer
Internationale alarmnummer van de
reisverzekering

Wie waarschuwen bij
calamiteiten:
Naam
Telefoonnummer
Adres
Postcode en plaats
Relatie tot betrokkene

Medisch
Voor welke aandoening wilt u de reis
ondernemen?
Op dit moment zijn de klachten van de
reiziger
Maakt u gebruik van hulpmiddelen
zoals krukken, rolstoel etc?

Zo ja, welke:

☐Ja
☐Nee

Kunt u zichzelf verzorgen bij het aanen uitkleden, reizen e.d.?

☐ Ja
(wanneer u zich niet zelf kunt
verzorgen, dient u een eigen begeleider ☐ Nee
mee te nemen.)
Wat zijn de eventuele beperkingen?

Lijdt u naast de aandoening waarvoor u
de reis wilt ondernemen nog aan
andere ziekten?
Hebt u een dieet?
☐ Ja
☐ Nee

Zo ja, welk:

Bent u momenteel onder medische
behandeling?
☐ Ja
☐ Nee
Naam huisarts
Telefoonnummer
Naam specialist
Telefoonnummer specialist
Eventuele opmerkingen die van belang
zijn:

Zo ja, waarvoor:

Artikel 3: Verplichtingen van de reiziger
3.1: Indien de reiziger zichzelf niet kan verzorgen, dan dient de reiziger een eigen begeleider
mee te nemen.
3.2: De reiziger is verplicht informatie over zichzelf, zoals over zijn geestelijke en/of
lichamelijketoestand, waarnaar hierboven niet expliciet wordt gevraagd, maar waarvan de
reiziger kan begrijpen dat deze informatie voor Stichting Kuren wel noodzakelijk is om te weten
voor het naar behoren kunnen uitvoeren van de reisovereenkomst, hieronder in te vullen:
Eventuele opmerkingen, die van belang (kunnen) zijn:

Mocht deze informatie pas ter kennis van reiziger komen, nadat deze reisovereenkomst is
ondertekend, dan dient de reiziger deze informatie voor aanvang van de reis schriftelijk of via
de e-mail aan Stichting Kuren kenbaar te maken.
3.3: Bij het tot stand komen van deze reisovereenkomst dient de reiziger de volgende
gegevens aan Stichting Kuren te verstrekken: een kopie van zijn geldig paspoort; een
kopie van zijn reisverzekering.

Artikel 4: Aanvraag tegemoetkoming kosten
4.1: Indien de reiziger een tegemoetkoming in de kosten van de ziektekostenverzekering wenst,
dan is vaak een goedkeuring nodig van de reumatoloog. Bekijk hiervoor de voorwaarden van
Uw zorgverzekering. Alleen de ziektekostenverzekeraar kan goedkeuring verlenen m.b.t. al dan
niet een eventueel gedeeltelijke vergoeding.

Artikel 5: Betaling
5.1: De reiziger dient 10 % van de reissom binnen 14 dagen na boeking te voldoen.
5.2: De rest van de reissom dient 2 maanden voor vertrek te worden voldaan. Dit gaat om een
bedrag van ad

Artikel 6: Annuleren
6.1: De reiziger kan de reis tot 2 maanden voor aanvang van de reis annuleren.
6.2: Onkosten van deze annulering bedragen 10 % van de totaalsom.
6.3: Indien de reiziger de reis korter dan 2 maanden voor aanvang van de reis annuleert, dan
worden de annuleringskosten aan de reiziger in rekening gebracht. Deze annuleringskosten
bedragen dan 100% van de reissom.

Artikel 7: Algemene voorwaarden
7.1: Op deze reisovereenkomst zijn de algemene voorwaarden van Stichting Kuren van
toepassing. Middels het ondertekenen van deze overeenkomst verklaart de reiziger een
exemplaar van de algemene voorwaarden van Stichting Kuren te hebben ontvangen en
daarmee akkoord te gaan.

Artikel 8: Wijzigingen
8.1: Stichting Kuren is gerechtigd deze overeenkomst op een wezenlijk punt te wijzigen wegens
gewichtige onverwijld aan de reiziger medegedeelde omstandigheden.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en getekend:
Naam

Stichting Kuren

Vertegenwoordigd door

Henny Kok

Datum:

……………….

Handtekening:

Naam Kuurgast

…………………

Datum:

…………………

Handtekening Kuurgast

Dit formulier volledig ingevuld opsturen naar:
Henny Kok
Jan Steenlaan 19
3931 LA Woudenberg

Kopie van paspoort en kopie van reisverzekering dient u toe te voegen.

