
Inschrijfformulier Nepal, 24 maart – 1 of 8 april 2019  
nascholing Infectieziekten en ziek terug uit het buitenland 

Deelnemer nascholingsprogramma in eerste week :  

Achternaam  Initialen 
 

Geboortedatum  M / V* Voornaam  

Adres  

Postcode  Woonplaats 
 

Organisatie  

Tel.nr. werk  Tel.nr. privé 
 

E-mailadres  Mobiel 
 

Beroep 
huisarts / arts alg / verpleegk /*  
anders nl:  …………….   

BIG nr. 
 

 
Ja, ik neem deel aan  het nascholingsprogramma.  
Ik wil in aanmerking komen voor accreditatie door ABC1 / LCR / anders, nl:…………….......* 
 
Ik heb wel / geen* ervaring met reizigersadvisering (waar nodig wordt een parallelprogramma aangeboden) 
 

Ik wil wel / niet* gebruik maken van een vliegticket (economy class) op 24 maart 2019 met retourdatum: 
          □ 1 april 2019 (1 week)  
          □ 8 april 2019 (2 weken) 
Ik wil wel / niet* gebruik maken van een gangpadstoel à €30 
 
Ik neem  wel / niet* deel aan de trekking in de tweede week.  
 

Ik wil wel / niet*gebruik maken van een eenpersoonskamer in de eerste week (toeslag € 334,-)** 
 

Ik wil wel / niet* gebruik maken van een eenpersoonskamer in de tweede week (toeslag € 184,-)** 
 

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

Contactgegevens thuisblijvers (in geval van nood): 

Naam  

Tel.nr.  Mobiel  
 

 
Inschrijving conform de prijzen onderaan onderstaand partnerformulier. Inschrijvingen gaat op volgorde van 
binnenkomst en 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. Uw paspoort moet nog 6 maanden geldig zijn bij vertrek uit Nepal. Door ondertekening gaat u akkoord met de 
voorwaarden en een aanbetaling van € 500,- binnen twee weken na ontvangst van de factuur. Het overige deel kunt u 
3 maanden voor vertrek betalen op basis van de u toegezonden factuur.   
  

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

 
 
Stuur het formulier op naar Health Education BV, Slingebeekstraat 54, 1316 SH  Almere  
of mail ingescand naar info@healtheducation.nl 



 
Inschrijfformulier nascholing Nepal, 24 maart – 1 of 8 april 2019  
Partnerformulier:            (per deelnemer maximaal één partner) 

Achternaam  Initialen 
 

Geboortedatum  M / V Voornaam  

Adres  

Postcode  Woonplaats 
 

Tel.nr. werk  Tel.nr. privé 
 

E-mailadres  Mobiel  
 

 
Ik neem deel aan het partnerprogramma in de eerste week. 
 
Ik wil wel / niet* gebruik maken van een vliegticket op 24 maart 2019 met retourdatum:   

□ 1 april 2019 (1 week)  
□ 8 april 2019 (2 weken) 

Ik wil wel / niet* gebruik maken van een gangpadstoel à €30 
 
Ik neem  wel / niet* deel aan de trekking in de tweede week.  
 

 

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

 
Contactgegevens thuisblijvers (in geval van nood): 

Naam  

Tel.nr.  Mobiel  
 

 
Inschrijving conform onderstaande prijzen. Inschrijvingen gaan op volgorde van binnenkomst en 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. Uw paspoort moet nog 6 maanden 
geldig zijn bij vertrek uit Nepal.  
Door ondertekening gaat u akkoord met de voorwaarden en een aanbetaling van € 500,- binnen twee weken na 
ontvangst van de factuur. Het overige deel kunt u 3 maanden voor vertrek betalen op basis van de u toegezonden 
factuur.    

 
Datum:    Handtekening:   

 ………………………   ……………………………………… 

Evt aanvullende informatie/opmerkingen: 

 

 

  



 
 
Prijzen1 
Reissom basis (verblijfskosten, (op één na) alle maaltijden, transfers, entrees, 
gezamenlijk cultureel programma, GGTO garantiefonds, calamiteitenfonds)   € 1995,=  
Nascholingsprogramma         € 745,= 
Partnerprogramma (buiten het gezamenlijk programma)    € 80,=  
Eenpersoonskamer eerste week       € 334,= ² 
Kosten Trekking (inclusief transfers, verblijfskosten inclusief ontbijt)   € 1130,= 
Eenpersoonskamer tweede week       € 184,= ² 
Retour ticket Amsterdam - Kathmandu - Amsterdam (24 mrt - 8 apr 2019)  € 770,= ² 
Retour ticket Amsterdam - Kathmandu - Amsterdam (24 mrt - 1 apr 2019)  € 770,= ²  
Gangpadstoel           € 30,= ² 
 
 
 
 

Paraaf gezien: ………………………………….. 

                                                           
1
 Prijsstelling op basis van dollarkoers per 18 juni 2018. De prijzen worden pro rato aangepast indien de koers van de 

dollar boven de € 0,90 uit komt.  
² voor zover beschikbaar 


