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Inschrijfformulier nascholing Oeganda  
17 - 26 januari 2020 (9 dagen)  of  17 – 31  januari 2020 (14 dagen) 
  

Deelnemer nascholingsprogramma Travel Medicine 17 - 26 januari 2020 (9 dagen):  
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 / anders nl:   BIG nr:  

Ik neem deel aan  het nascholingsprogramma Travel Medicine van 17-26 januari 2020. 
 

Ik neem  wel / niet* deel aan de extra dagen van 26-31 januari 2020.  
Optioneel (tijdens de extra dagen)**:  
o Ik wil wel / geen*  gorilla safari (à US$600,- per persoon) op 28 jan 2020. 
o Ik wil wel / geen*  nature walk (à US$70,- per persoon) in plaats van de gorillasafari op 28 jan 2020. 

 

Ik wil wel / niet* gebruik maken van een vliegticket (inclusief ruimbagage) op 17 januari 2020 met retourdatum:  
□ 26 januari 2020 aankomst Amsterdam vanuit Entebbe-Oeganda (alleen dagen met nascholing) (zie ook²) 
□ 31 januari 2020 aankomst Amsterdam vanuit Kigali-Rwanda (nascholingsreis met extra dagen) 

  

Ik wil wel / geen* ticket upgrade naar comfort class KLM (retour Entebbe extra  € 130,=; via Kigali extra €190)** 
Ik wil wel / geen* ticket upgrade gangpadstoel (retour Entebbe extra  € 65,=; via Kigali extra €85)** 
 

Ik wil wel / niet*gebruik maken van een eenpersoonskamer in de nascholingsdagen (toeslag € 300,-)** 
Ik wil wel / niet* gebruik maken van een eenpersoonskamer in de extra dagen (toeslag € 180,-)** 
 

Ik wil wel / niet* de laatste nacht overnachten in Hôtel des Mille Collines uit de film Hotel Rwanda (toeslag € 
50,- op basis van 2-persoonskamer)** en ik wil wel / niet* gebruik maken van een eenpersoonskamer in in Hôtel 
des Mille Collines (toeslag totaal € 80,-)** (als u dit niet wil, overnacht u zonder extra kosten in het aangegeven 
hotel, zie programma) 

* 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. 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 Oeganda 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: …………………………………  

Evt aanvullende informatie/opmerkingen: 
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Inschrijfformulier nascholing Oeganda  
17 - 26 januari 2020 (9 dagen)  of  17 – 31  januari 2020 (14 dagen) 
  

Partnerformulier:            (per deelnemer maximaal één partner) 

Achternaam zoals 
in paspoort 

 Paspoort 
voornamen 

 

Geboortedatum  M / V* Roepnaam  

Adres  

Postcode  Woonplaats  

Tel.nr. werk  Tel.nr. privé  

E-mailadres  Mobiel  

Ik ga mee als partner 17-26 januari 2020 (9 dagen) . 
 
Ik neem  wel / niet* deel aan de extra dagen van 26-31 januari 2020.  

Optioneel (tijdens de extra dagen)**:  
o Ik wil wel / geen*  gorilla safari (à US$600,- per persoon) op 28 jan 2020. 
o Ik wil wel / geen*  nature walk (à US$70,- per persoon) in plaats van de gorillasafari op 28 jan 2020. 

 

Ik wil wel / niet* gebruik maken van een vliegticket (incl ruimbagage) op 17 januari 2020 met retourdatum:   
□ 26 januari 2020 vanuit Entebbe-Oeganda (alleen dagen met nascholing) (zie ook²) 
□ 31 januari 2020 vanuit Kigali-Rwanda (dagen nascholingsreis met extra dagen) 

 

Ik wil wel / geen* ticket upgrade naar comfort class KLM (retour Entebbe extra  € 130,=; via Kigali extra €190)** 
Ik wil wel / geen* ticket upgrade gangpadstoel (retour Entebbe extra  € 65,=; via Kigali extra €85)** 
 

Ik wil wel / niet* de laatste nacht overnachten in Hôtel des Mille Collines uit de film Hotel Rwanda (toeslag € 
50,- op basis van 2-persoonskamer)** (als u dit niet wil, overnacht u zonder extra kosten in het aangegeven 
hotel, zie programma) 
 
 

* 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. 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 Oeganda 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: …………………………………  

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

info@healtheducation.nl  

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

Prijzen1 
Reissom basis p.p. (verblijfskosten 9 dagen+ gezamenlijk cultureel programma), 
inclusief bijdrage Calamiteitenfonds en garantiefonds GGTO.       € 1925,= 
Nascholingsprogramma            €   745,=  
Partnertoeslag              € 110,=  
Eenpersoonskamer in de nascholingsdagen: toeslag          € 300,= 
 
Kosten extra dagen (inclusief transfers, verblijfskosten, safari’s en overige genoemde  
activiteiten, exclusief chimpansee- , gorilla-safari of nature walk)     € 1010,= 
Eenpersoonskamer in de extra dagen: toeslag           € 180,= 
 
Optioneel op 28 januari 2020   Gorilla-safari                US $ 600*  

of  Nature walk in het NP    US $ 70 
(U kunt ook zonder extra kosten wandelen in de omgeving of uitslapen/relaxen bij de lodge) 
 

Optionele laatste overnachting in Hôtel des Mille Collines in Kigali (uit de film Hotel Rwanda)  
toeslag  p.p. op basis van 2-persoonskamer         € 50,=* 
toeslag op basis van een eenpersoonskamer        € 80,=* 

 
Retour ticket (inclusief ruimbagage) Amsterdam – Entebbe (of Kigali) – Amsterdam:       
(ticket op basis van de huidige luchthavenbelasting. Indien deze wijzigt, wordt dit één op één doorberekend) 

-ticket voor 9 dagen terug in Amsterdam vanaf Entebbe op 26 januari 2020 (zie ook²) 
op basis van economy class KLM, beenruimte =79-81 cm                 € 1080,=* 
-ticket voor 14 dagen terug vanaf Kigali op basis van economy class KLM, beenruimte =79-81 cm € 998,=* 
-ticket upgrade comfort class KLM, beenruimte=89 cm Extra toeslag retour Entebbe     € 120,=* 

Extra toeslag retour terug via Kigali  € 190,=* 

-ticket upgrade gangpadstoel     Extra toeslag retour Entebbe     €   65,=* 
Extra toeslag retour terug via Kigali  €   85,=* 

 
*Op basis van beschikbaarheid 
 

Handtekening akkoord:  ………………….. 
 

 
 

                                                           
1
 Prijsstelling op basis van dollarkoers per 10 febr 2019. De prijzen worden pro rato aangepast indien de koers van de dollar 

meer dan 5% stijgt. 
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