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UZBEKISTAN 
Reis naar de Zijderoute          20 september – 4 oktober 2019 

 

Deelnemer 1    

 

Naam : 

 

……………………………. 

 

Voornaam : 

 

……………………………. 

 

Geboortedatum 

 

……/……/…………. 

Geboorte- 

plaats : 

 

…………………………… 

 

Paspoort nr : 

 

…………………………. 

Afgeleverd 

op : 

 

……………………………. 

 

Geldig tot : 

 

……/……/…………. 

  

 

Adres : 

 

………………………………………………………………………………….. 

Postcode 

& Locatie : 

 

………………………… 

 

……………………………………………… 

 

Email adres : 

 

………………………………………………………………………………….. 

Vast 

telefoonnummer :  

 

……………………………………………………………………..…………… 

 

Mobiel nummer :: 

 

………………………………………………………………………………….. 

LID VAN DE 

KUNSTKRING 

Schrappen wat niet past 

JA 

Schrappen wat niet past 

NEEN 

 

Toeslag single 

Schrappen wat niet past 

JA 

Schrappen wat niet past 

NEEN 

Speciale vragen 

(voorbeeld :  

alimentair régime, 

2 gescheiden 

bedden, enz) 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

KUNSTKRING vzw 

Culturele vereniging personeel van BNP Paribas Fortis 
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Deelnemer 2    

 

Naam : 

 

……………………………. 

 

Voornaam : 

 

……………………………. 

 

Geboortedatum 

 

……/……/…………. 

Geboorte- 

plaats : 

 

…………………………… 

 

Paspoort nr : 

 

…………………………. 

Afgeleverd 

op : 

 

……………………………. 

 

Geldig tot : 

 

……/……/…………. 

  

 

Adres : 

 

………………………………………………………………………………….. 

Postcode 

& Locatie : 

 

………………………… 

 

……………………………………………… 

 

Email adres : 

 

………………………………………………………………………………….. 

Vast 

telefoonnummer :  

 

……………………………………………………………………..…………… 

 

Mobiel nummer :: 

 

………………………………………………………………………………….. 

LID VAN DE 

KUNSTKRING 

Schrappen wat niet past 

JA 

Schrappen wat niet past 

NEEN 

 

Toeslag single 

Schrappen wat niet past 

JA 

Schrappen wat niet past 

NEEN 

Speciale vragen 

(voorbeeld :  

alimentair régime, 

2 gescheiden 

bedden, enz) 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

Wij storten vandaag de som van  ……………………………… met vermelding van onze 

naam + « UZBEKISTAN » op rekening BE10 0011 3227 1704 van de Kunstkring. 

 

Datum :      ……./……/…………. 
 

Handtekening :  
 
Electronisch op te sturen naar cakk-uzbekistan@cae-kkk.be  
Inlichtingen op hetzelfde Email adres. 
Iedere deelnemer draagt zijn verantwoordelijkheid in geval van annuleren, ziekte of 
ongeluk. Naargelang het ogenblik kan de Kunstkring genoodzaakt zijn de reeds 
aangegane kosten van het gestort bedrag in te houden. Het is aangeraden je eigen 
verzekeringen te checken en desnoods een privé of familiale verzekering te 
onderschrijven. De Kunstkring kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor 
geschillen en/of ongeluk tijdens deze reis en het verblijf. 
Alle gegevens in dit document worden behandeld met respect tot de wet op de privacy. 
 


