
Inschrijfformulier LGOG Studiereis 2019 Graafschap Surrey (Engeland)  

 

Ondergetekende wenst deel te nemen aan de studiereis van LGOG naar Engeland in 2019. 

 

De reis wordt 3 keer aangeboden. Hoe meer reisdata u opgeeft, des te groter is de kans dat u mee kunt! 

Graag op de puntjes met de cijfers 1, 2 en 3 aangeven welke reisdata u beschikbaar bent (1 = hoogste 

voorkeur, 3 is laagste voorkeur etc.; alleen de data opgeven dat u mee wil gaan): 

 

Ma 8 april- Za. 13 april ……… ;    Ma 15 april- Za 20 april ……….;     Ma 6 mei-Za11 mei ……….. 

 

Gelieve per kamer één formulier in te vullen. 

 

                       Deelnemer 1  Deelnemer 2 (indien van toepassing) 

 

Achternaam  : _____________________________ | _____________________________ 

                   

Voornaam t.b.v. badge : _____________________________ | _____________________________ 

 

Straat   : _____________________________ | _____________________________ 

 

Postcode  : _____________________________ | _____________________________ 

 

Woonplaats  : _____________________________ | _____________________________ 

 

Telefoon thuis  : _____________________________ | _____________________________ 

 

Telefoon tijdens de reis : _____________________________ | _____________________________ 

 

E-mail   : _____________________________ | _____________________________ 

 

Geboortedatum :  : _____________________________ | _____________________________ 

 

Lidmaatschapsnr. : _____________________________ | _____________________________ 

 

Opstapplaats  : _____________________________ | _____________________________ 

 

Eventuele beperkingen i.v.m. gezondheid en of speciale wensen kunt u hieronder kenbaar maken.   

Bureau LGOG laat u schriftelijk weten of hieraan kan worden tegemoet gekomen.  

 

_______________________________________________________________________________ 

Bij onvoorziene omstandigheden kan contact worden opgenomen met: 

 

Naam: ________________________________________ Telefoon: ________________________ 

 

U kunt zich aanmelden door dit formulier vóór 15 januari 2019 in te sturen naar Bureau LGOG en onder 

gelijktijdige overmaking van € 1.590,= (per tweepersoonskamer) of  € 1.060,= (per eenpersoonskamer) op 

bankrekeningnummer NL28 INGB 0006 5323 69 t.n.v. LGOG o.v.v. Studiereis 2019. Indeling geschiedt op 

basis van datum aanmelding, beschikbaarheid kamers, opgave voorkeurdata en overige wensen. Uw betaling 

wordt gerestitueerd indien u niet door ons bij een reis kunt worden ingedeeld. 

Door ondertekening van dit Inschrijfformulier verklaar ik/wij mij/ons akkoord met de bepalingen in de 

Algemene Voorwaarden deelname studiereizen LGOG (versie november 2018) en de in het  convocaat 

vastgelegde aanvullende voorwaarden. 

 

Plaats en datum:  ________________________ Handtekening  ___________________________ 

 

Volledige ingevuld formulier sturen naar: Bureau LGOG, Postbus 83, 6200 AB Maastricht (frankeren!). 


