
Aanmeldingsformulier Helgoland 2023  
 
Hierbij geef ik mij op als deelnemer aan de 7-daagse reis naar Helgoland in Duitsland met …… perso(o)n(en) 
en verklaar, dat ik en/of mijn partner lid is, of bij deze wordt, van Natuurbeschermingsvereniging “IJhorst-
Staphorst e.o.”. Opgave maximaal 2 personen, woonachtig op hetzelfde adres, per formulier.  
De vertrekdatum van deze reis is zondag 21 tot en met zaterdag 27 mei 2023 (week tussen Hemelvaart en 
Pinksteren!!!!) 
 
De totale reissom zal ± € 950,00 per persoon bedragen (afhankelijk van het aantal deelnemers). Alle kosten 
van onder andere vervoer, overnachtingen (met ontbijt en lunchpakket, avondmaaltijden in de jeugdherberg, 
gidsen, entrees en fooien zijn bij de prijs inbegrepen. Alle overige maaltijden en consumpties zijn voor eigen 
rekening (zoals maaltijden en drankjes onderweg, drankjes ‘s avonds).  

 
De 1e aanbetaling van € 500,00 (per persoon) dient op bankrekeningnummer NL83RABO 03608.00.246,  
ten name van Natuurbeschermingsvereniging IJhorst-Staphorst, onder vermelding van Natuurreis 
Helgoland, te zijn bijgeschreven vóór 1 oktober 2022. Het restantbedrag van € 450,-- (per persoon) 
dient uiterlijk op 1 maart 2023 op genoemde rekening te zijn bijgeschreven. 
 
Hierbij verklaart/verklaren ondergetekende(n) de organisatoren en “Natuurbeschermingsvereniging IJhorst-
Staphorst e.o.” niet aansprakelijk te zullen stellen voor tekortkomingen tijdens deze reis of het risico op 
faillissementen bij eventuele vooruitbetaling. Ik zal de reis- en rusttijden tijdens deze reis respecteren, zoals 
deze door de chauffeur worden bepaald. 
 
Mocht door onvoorziene of gewijzigde omstandigheden de reis alsnog duurder worden, dan 
verplicht/verplichten ondergetekende(n) zich om dit bij eerste aanzegging te betalen. Wanneer de reis 
goedkoper uitvalt, dan volgt restitutie. 
 
Een annuleringsverzekering zal niet door de organisatie worden aangeboden, omdat een collectieve afsluiting geen voordelen biedt.  
Bij b.v. UNIVÉVERZEKERING kunt u een annuleringsverzekering sluiten. De vaste, te verzekeren, kosten van deze reis bedragen  
€ 600,--. Meer details over de dekkingen, voorwaarden en over de situaties waarin u bent verzekerd, leest u in de voorwaarden van 
Univé. Uiteraard bent u vrij in de keuze van een verzekeringsmaatschappij. 

 
1-persoonskamer gewenst in Duitsland tegen meerprijs van € 35,-- voor heenreis (1 nacht) 0 ja*) 
1-persoonskamer gewenst (indien mogelijk ivm beperkt aantal), tegen meerprijs van € 10,50/nacht 0 ja*) 
  
Dieetwensen(aangeven welke dieetwensen u heeft) 0 ja**),………………………………………………… 
 
Naam (1):  _______________________     Naam (2): _________________________ 
 
Paspoortnr.: ______________________    Paspoortnr.: _______________________ 
 
Geldig tot: ________________________   Geldig tot: ________________________ 
 
Geboortedatum: ___________________   Geboortedatum: ____________________ 
 
Adres:  _______________________________________     
 
Postcode: _____________________________________     
 
Woonplaats: ___________________________________ 
 
Telefoon, die meegenomen wordt, met tel. nr.: ________________________________ 
Telefoonnr. van thuisfront, waarmee contact kan worden opgenomen bij calamiteiten____________________ 
 
 
Handtekening : _______________________________Handtekening : ______________________________ 
 
*) aankruisen indien gewenst. 
**)aankruisen en invullen indien gewenst 
 
S.v.p. 1 ingevuld en GETEKEND exemplaar vóór 15 juni 2022 terugsturen naar Henk Benne, Henri 
Dunantstraat 1, 7951 BA STAPHORST of e-mail henkbenne50@gmail.com. Wie het eerst komt, het 
eerst maalt: VOL = VOL. Wanneer uw paspoort moet worden verlengd voor de reis, dan het huidige nr. 
invullen en het nieuwe nummer later doorgeven.  


