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Inschrijfformulier nascholing Marrakech 1-5 november 2019 

Deelnemer nascholingsprogramma Travel Medicine:  
Achternaam zoals 
in paspoort 

 Paspoort 
voornamen 

 

Geboortedatum  M / V* Roepnaam  

Adres  

Postcode  Woonplaats  

Organisatie  

Tel.nr. werk  Tel.nr. privé  

E-mailadres  Mobiel  

Beroep huisarts / arts alg / vp / ass / anders nl:   BIG / V&V / 
Kabiz nr: 

 

Ik neem deel aan het nascholingsprogramma (basis+nascholing) Travel Medicine van 1-5 november 2019. 
 

 Ik wil gebruik maken van een vliegticket: heen op 1 nov 2019 en terug op 5 nov 2019 à € 250,-** 

 Ik wil alleen een enkele reis heen op 1 nov 2019 à € 130** 

 Ik wil alleen een enkele reis terug op 5 nov 2019 à € 130** 
Doordat dit een groepsticket betreft, heeft u ruimere annuleringsvoorwaarden, zie bijlage. 
 

Ik wil wel / niet*gebruik maken van een eenpersoonskamer (toeslag € 200,-)** 
Ik wil wel / niet* worden ingedeeld op een 3-of 4-persoonskamer (korting €100,-)** 
 

Ik wil op zaterdagmiddag wandelen/ fietsen* met gids door Marrakech (ruim 3 uur), incl bezoek en entree 
div bezienswaardigheden (onderdeel basisprogramma). 
 

Zondag 3 nov 2019: 

  Ik ga zondag mee met de dagtocht naar Imlil in de bergen à €65,-: 1½  uur rijden, wandeling van 
ongeveer 1½ uur heen van 1300 naar 2100 meter, aldaar lunch en relaxen met uitzicht op de hoogste 
bergen van de Atlas en ruim 1 uur terug wandelen via een andere route, 1½ uur rijden met bezoek 
vrouwengroep met kleine inkomsten genererende activiteiten. 

  Ik wil zondag wel mee met de dagtocht, maar maak dan graag gebruik van vervoer per auto/ezel * 
naar de lunchplaats heen/terug/heen en terug* (evt meerprijs volgt)       
 Ik maak zondag mij eigen programma invulling  

* omcirkelen 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 inschrijfformulier¹. Inschrijvingen worden geaccepteerd bij ontvangst 
van een volledig ingevuld en ondertekend formulier en plaatsing gaat op volgorde van binnenkomst. Ook 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 tot na uw verblijf in Marokko geldig zijn. In Marokko moet u bovendien kunnen aantonen een retourvlucht te hebben of 
een vlucht naar de volgende bestemming.  
Door ondertekening gaat u akkoord met de voorwaarden en een aanbetaling van € 300,- 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: …………………………………  

Evt aanvullende informatie/opmerkingen: 
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Inschrijfformulier Marrakech 1-5 november 2019 

Partner: 
Achternaam zoals 
in paspoort 

 Paspoort 
voornamen 

 

Geboortedatum  M / V* Roepnaam  

Adres  

Postcode  Woonplaats  

Tel.nr. werk  Tel.nr. privé  

E-mailadres  Mobiel  

 
Ik neem deel aan het basisprogramma Travel Medicine van 1-5 november 2019 à € 465,=. 
 

 Ik wil gebruik maken van een vliegticket: heen op 1 nov 2019 en terug op 5 nov 2019 à € 250,-** 

 Ik wil alleen een enkele reis heen op 1 nov 2019 à € 130** 

 Ik wil alleen een enkele reis terug op 5 nov 2019 à € 130** 
Doordat dit een groepsticket betreft, heeft u ruimere annuleringsvoorwaarden. 
 

Ik wil op zaterdagmiddag wandelen/ fietsen* met gids door Marrakech (ruim 3 uur), incl bezoek en entree 
div bezienswaardigheden (onderdeel basisprogramma). 
 

Zondag 3 nov 2019: 

  Ik ga zondag mee met de dagtocht naar Imlil in de bergen à €65,-: 1½  uur rijden, wandeling van 
ongeveer 1½ uur heen van 1300 naar 2100 meter, aldaar lunch en relaxen met uitzicht op de hoogste 
bergen van de Atlas en ruim 1 uur terug wandelen via een andere route, 1½ uur rijden met bezoek 
vrouwengroep met kleine inkomsten genererende activiteiten. 

  Ik wil zondag wel mee met de dagtocht, maar maak dan graag gebruik van vervoer per auto/ezel * 
naar de lunchplaats heen/terug/heen en terug* (evt meerprijs volgt).       

  Ik maak zondag mij eigen programma invulling.  
* omcirkelen 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 inschrijfformulier¹. Inschrijvingen worden geaccepteerd bij ontvangst 
van een volledig ingevuld en ondertekend formulier en plaatsing gaat op volgorde van binnenkomst. Ook 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 tot na uw verblijf in Marokko geldig zijn. In Marokko moet u bovendien kunnen aantonen een retourvlucht te hebben of 
een vlucht naar de volgende bestemming.  
Door ondertekening gaat u akkoord met de voorwaarden en een aanbetaling van € 300,- 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: …………………………………  

Evt aanvullende informatie/opmerkingen: 
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Mail het inschrijfformulier ingescand, inclusief deze ondertekende pagina met de prijzen, naar 

info@healtheducation.nl  

Stuur daarbij mee: 

 een kopie van uw paspoort, zie ook 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/fraude-

voorkomen-met-kopie-id-bewijs 

 een digitale foto voor het ‘deelnemers-smoelenboek’ 

Of stuur het per post naar: Health Education, t.a.v. J. Strijker, Slingebeekstraat 54, 1316 SH Almere. 

 

Plaatsing op volgorde van binnenkomst van het ondertekende inschrijfformulier.  

Max aantal deelnemers aan de nascholing: 20 

 

Prijzen1 
Reissom basis p.p. (4x overnachting op 2-persoonskamer met ontbijt, 1x lunch, 2x 3-gangendiner, fiets-of 
wandeltour met gids)    
inclusief bijdrage Calamiteitenfonds en garantiefonds GGTO      € 465,= 
 
3 of 4 persoonskamer: korting         €-100,= 
Eenpersoonskamer: toeslag           € 200,= 
 
Nascholingsprogramma  (artsen en NP)         € 405,=  
Nascholingsprogramma  (verpleegkundigen en assistenten)      € 250,=  
 
Optioneel op 3 nov 2019: Uitstapje Imlil met wandeling en lunch    €   65,= 
 
Retour ticket Schiphol – Marrakech – Schiphol, inclusief 1 stuk handbagage van max 10 kg**:  € 250,= 
Enkele reis ticket, inclusief 1 stuk handbagage van max 10 kg**:     € 130,= 
Doordat dit een groepsticket betreft, heeft u ruimere annuleringsvoorwaarden, zie bijlage. 
(ticket op basis van de huidige luchthavenbelasting. Indien deze wijzigt, wordt dit één op één doorberekend) 
**Op basis van beschikbaarheid, daarna dagprijs 

 
 
 

Handtekening akkoord:  …………………………. 
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