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Inschrijfformulier nascholing Peru 29 sept t/m 9 of 12 okt 2018 (aankomst Schiphol dag later) 
  

Deelnemer nascholingsprogramma Travel Medicine  
Achternaam  Namen zoals 

in paspoort 
 

Geboortedatum  M / V* Voornaam  

Adres  

Postcode  Woonplaats  

Organisatie  

Tel.nr. werk  Tel.nr. privé  

E-mailadres  Mobiel  

Beroep huisarts / arts alg / vp / anders nl:   BIG nr:  

Ik neem deel aan het nascholings- basisprogramma Travel Medicine van 29 september-8 oktober 2018 
 

Ik neem  wel / niet* deel aan de Colca Canyon Tour op 2 okt 2018 à € 140 (korting afh. van aantal deelnrs) 
 

Ik neem  wel / niet* deel aan de extra dagen (aankruisen wat van toepassing is): 
□ optie 1 (7 en 8 oktober 2018): Ollantaytambo, Aguas Calientes en Machu Picchu per trein € 445,= 
    U kunt aansluitend aan optie 1 deelnemen aan het 3 daagse jungleprogramma (9-12 okt), apart aankruisen) 
 

□ optie 2 (7 en 8 oktober 2018): Tweedaagse Incatrail inclusief Machu Picchu    € 565,= 
    U kunt aansluitend aan optie2 deelnemen aan het 3 daagse jungleprogramma (9-12 okt), apart aankruisen) 
 

□ optie 3 (7 -10 oktober 2018): Vierdaagse Incatrail inclusief Machu Picchu, Cuzco  € 810,= 
 

□ 3 daagse jungleprogramma (9-12 okt), inclusief 2x binnenlandse vlucht    € 600,= 
    Cuzco-Puerto Maldonado-Lima  
 

Ik wil wel / niet* gebruik maken van een vliegticket op 29 september 2018 met retourdatum:   
□ 7 oktober (aankomst 8 okt) alleen dagen met nascholing). Op basis van beschikbaarheid en dagprijs. 
□ 9 oktober (aankomst 10 okt) alleen dagen met nascholing). Op basis van beschikbaarheid en dagprijs. 
□ 12 oktober 2018 (aankomst 13 okt) (nascholingsreis met extra dagen). Gegarandeerd à € 960,=. 
 

Ik wil wel / geen* ticket upgrade naar comfort class KLM à €180 voor heen en terugreis **  
Ik wil wel / geen* ticket upgrade gangpadstoel à €80 voor heen en terugreis ** 
 

Ik wil wel / niet*gebruik maken van een eenpersoonskamer in de nascholingsdagen (toeslag € 320,=)** 
 

Ik wil wel / niet* gebruik maken van een eenpersoonskamer in de extra dagen ** 
□ Toeslag optie1: € 105,=    □ Toeslag optie2: € 105,= □ Toeslag optie3:  € 120,=  □ Toeslag Jungle: € 195,= 
 

* omcirkelen/aankruisen wat van toepassing is 
**op basis van beschikbaarheid 

Contactgegevens thuisblijvers (in geval van nood): 
Naam:  
Tel.nr:  Mobiel:  
 

Inschrijving conform de prijzen op de derde pagina van het inschrijfformulier. Inschrijvingen worden geaccepteerd bij 
ontvangst van een volledig ingevuld en ondertekend formulier. Tevens ontvangen wij graag van u een (leesbare) kopie 
van uw paspoort. Deze is noodzakelijk voor het reserveren van de tickets en moet voor de visumaanvraag minimaal 6 
maanden na binnenkomst in Peru geldig zijn. Door ondertekening gaat u akkoord met een aanbetaling van € 500,- 
binnen twee weken na ontvangst van de factuur. Het overige deel kunt 3 maanden voor vertrek betalen op basis van 
de u toegezonden factuur.  
 

    Datum:    ……………………………. Handtekening: …………………………………  
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Inschrijfformulier nascholing Peru 29 sept t/m 9 of 12 okt 2018 (aankomst Schiphol dag later) 
 
 

Partnerformulier:            (per deelnemer maximaal één partner) 

Achternaam  Namen zoals 
in paspoort 

 

Geboortedatum  M / V Voornaam  

Adres  

Postcode  Woonplaats  

Tel.nr. werk  Tel.nr. privé  

E-mailadres  Mobiel   

Ik ga mee als partner van 29 september-8 oktober 2018 
 
Ik neem  wel / niet* deel aan de Colca Canyon Tour op 2 okt 2018 à € 140 (korting afh. van aantal deelnrs) 
 

Ik neem  wel / niet* deel aan de extra dagen (aankruisen wat van toepassing is): 
□ optie 1 (7 en 8 oktober 2018): Ollantaytambo, Aguas Calientes en Machu Picchu per trein € 445,= 
    U kunt aansluitend aan optie 1 deelnemen aan het 3 daagse jungleprogramma (9-12 okt), apart aankruisen) 
 

□ optie 2 (7 en 8 oktober 2018): Tweedaagse Incatrail inclusief Machu Picchu    € 565,= 
    U kunt aansluitend aan optie2 deelnemen aan het 3 daagse jungleprogramma (9-12 okt), apart aankruisen) 
 

□ optie 3 (7 -10 oktober 2018): Vierdaagse Incatrail inclusief Machu Picchu, Cuzco  € 810,= 
 

□ 3 daagse jungleprogramma (9-12 okt), inclusief 2x binnenlandse vlucht    € 600,= 
    Cuzco-Puerto Maldonado-Lima  
 

Ik wil wel / niet* gebruik maken van een vliegticket op 29 september 2018 met retourdatum:   
□ 7 oktober (aankomst 8 okt) alleen dagen met nascholing). Op basis van beschikbaarheid en dagprijs. 
□ 9 oktober (aankomst 10 okt) alleen dagen met nascholing). Op basis van beschikbaarheid en dagprijs. 
□ 12 oktober 2018 (aankomst 13 okt) (nascholingsreis met extra dagen). Gegarandeerd à € 960,=. 
 

Ik wil wel / geen* ticket upgrade naar comfort class KLM à €180 voor heen en terugreis **  
Ik wil wel / geen* ticket upgrade gangpadstoel à €80 voor heen en terugreis ** 
 

Ik wil wel / niet*gebruik maken van een eenpersoonskamer in de nascholingsdagen (toeslag € 320,=)** 
 

Ik wil wel / niet* gebruik maken van een eenpersoonskamer in de extra dagen ** 
□ Toeslag optie1: € 105,=    □ Toeslag optie2: € 105,= □ Toeslag optie3:  € 120,=  □ Toeslag Jungle: € 195,= 
 

* omcirkelen/aankruisen wat van toepassing is 
**op basis van beschikbaarheid 

Contactgegevens thuisblijvers (in geval van nood): 

Naam  

Tel.nr.  Mobiel   
 

Inschrijving conform de prijzen op de derde pagina van het inschrijfformulier. Inschrijvingen worden geaccepteerd bij 
ontvangst van een volledig ingevuld en ondertekend formulier. Tevens ontvangen wij graag van u een (leesbare) kopie 
van uw paspoort. Deze is noodzakelijk voor het reserveren van de tickets en moet voor de visumaanvraag minimaal 6 
maanden na binnenkomst in Peru geldig zijn. Door ondertekening gaat u akkoord met een aanbetaling van € 500,- 
binnen twee weken na ontvangst van de factuur. Het overige deel kunt 3 maanden voor vertrek betalen op basis van 
de u toegezonden factuur.  
 

    Datum:    ……………………………. Handtekening: …………………………………  
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Evt aanvullende informatie/opmerkingen: 

 

 

Prijzen 

basisdeel (29 september t/m 6 oktober 2018) 
Reissom basis           € 2.300 

inclusief verblijfskosten met alle aangegeven maaltijden, vervoer per busje en  
binnenlandse vluchten (3x), gidsen en gezamenlijk cultureel-historisch programma,  
zie programma; exclusief retourticket Amsterdam – Lima     

Nascholingsprogramma          € 750 
met lokale artsen en ervaren docent Health Education 
(20 uur accreditatie aangevraagd bij ABC1(CvAH) en LCR en indien relevant V&V)  

Partnertoeslag basisdeel         € 150 
inclusief extra activiteiten buiten het gezamenlijk programma      

Toeslag eenpersoons kamer*         € 320 
 
Optioneel:  
Dagtrip Colca Canyon:       € 100 tot € 140 (afh. van aantal deelnemers) 
Ollantaytambo, Aguas Calientes en Machu Picchu per trein € 445 (eenpersoonskamer + € 105*) 
Tweedaagse Incatrail inclusief Machu Picchu    € 565 (eenpersoonskamer + € 105*) 
Vierdaagse Incatrail inclusief Machu Picchu, Cuzco  € 810 (eenpersoonstent/kamer + € 120*) 
Vierdaagse jungleprogramma incl. binnenlandse vlucht  € 600 (eenpersoonskamer + € 195*) 
Eigen programma      in overleg 
 
Retour ticket Amsterdam - Lima – Amsterdam  

 
ticket op basis van economy class KLM, beenruimte = 79-81 cm     € 960 
ticket upgrade comfort class KLM, beenruimte = 89 cm   Toeslag  € 180* 
ticket upgrade gangpadstoel      Toeslag  € 80* 
 
*Op basis van beschikbaarheid 
 

Tickets voor vertrek op 7 of 9 oktober 2018 zijn op basis van beschikbaarheid en dagprijs. 
 
Voor het overzicht van de verschillende opties zie het schema met de opgetelde prijzen (exclusief tickets) in 
het document  informatie nascholingsreis Peru 2018 (zie aparte bijlage)  
 

 
Stuur het inschrijfformulier, inclusief de ondertekende pagina met de prijzen, op naar  
Health Education, Slingebeekstraat 54, 1316 SH  Almere  
of mail deze ingescand naar info@healtheducation.nl 
 
 
Handtekening akkoord:   ………………………………… 
 

 


