
                                             
4x baancoaching o.l.v. Raymond Stoop en Jelle Tarnoczy 

 

 

    De Hooge Rotterdamsche Golfschool organiseert: 
Golfinstructiereis naar Portugal – Costa Oeste - Óbidos 
       Praia D’El Rey Marriott Golf & Beach Resort***** 

                          30 oktober t/m 6 november 2017 

Inschrijfformulier 

      

Deelnemer 1 Deelnemer 2  

Voorletter(s)                                                      M/V 
 

Voorletter(s)                                                      M/V 

Eerste voornaam in paspoort 
 

Eerste voornaam in paspoort 

Roepnaam Roepnaam 

Achternaam in paspoort Achternaam in paspoort 

Geboortedatum Geboortedatum 

Handicap Handicap 

Adres Adres 

Postcode/plaats Postcode/plaats 

Telefoon privé Telefoon privé  

Telefoon mobiel Telefoon mobiel 

E-mail adres E-mail adres 

Arrangement reservering       
               

Week 44 – 30 oktober t/m 6 november 2017           €    1.595,- p.p.       (o.b.v. gedeelde 2-persoonkamer) 

 

Week 44 –30 oktober t/m 6 november 2017            €      195,-  p.p.       (toeslag alleengebruik 2-persoonskamer) 

 

Optioneel extra greenfee Royal Obidos op 3 nov.      €        30,- p.p.        aantal personen:     

*aanmelden voor 01.06.2017 

De reissom is inclusief: 
 Transavia.com vlucht Amsterdam – Lissabon v.v. (basistarief) 
 Bagage: koffer 20 kg. en golftas 15 kg. per persoon 
 Transfers luchthaven – hotel v.v.  
 7 nachten hotel o.b.v. 2-persoonskamer, logies/ontbijt 
 5 avonden diner in het hotel incl. locale wijnen, bier en frisdrank 
 2 avonden diner in locale restaurants incl. drankjes en transfers 
 4x 18-holes greenfee (Praia D’El Rey en West Cliffs) incl. trolley 
 Luncpakket om mee te nemen in de baan (4x) 
 Shuttle service hotel – golfbanen v.v. 
 4x les incl. gebruik van de oefenfaciliteiten en range ballen 
 Baancoaching tijdens de ronde o.l.v. Raymond en Jelle 

 
De reissom is exclusief: 

 Administratiekosten € 25,00 per factuur 
 Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking 

 



                                             
4x baancoaching o.l.v. Raymond Stoop en Jelle Tarnoczy 

 

 

Verzekeringen (aankruisen indien u een verzekring wilt afsluiten bij uw boeking) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Annuleringsverzekering gewenst?                             
5.5% + assurantiebelasting / poliskosten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
                         

ja  / nee             

Annuleringsverzekering zakenclausule gewenst?    
6.5% + assurantiebelasting / poliskosten  

ja  / nee             

Indien zakenclausule naam waarnemer  

Reisverzekering  (Europa dekking)          ja  / nee             

 
Annuleringsvoorwaarden 

 
- Annuleringen kunnen alleen in behandeling worden genomen nadat een schriftelijk verzoek tot annulering van de 

reis bij ons is ingediend. 
- Bij annulering tot 56 dagen voor de dag van vertrek: de aanbetaling, evt. annuleringskosten van het ticket en de 

administratiekosten. 
- Bij annulering vanaf de 56ste dag (inclusief) tot de 28ste dag voor de dag van vertrek: 25% van de reissom, evt. 

annuleringskosten van het ticket en de administratiekosten. 
- Bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 14e dag voor de dag van vertrek: 50% van de reissom, evt. 

annuleringskosten van het ticket en de administratiekosten.  
- Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de dag van vertrek: 100% van de reissom en administratiekosten 
 

 
 

Ondergetekende verklaart hiermede gereserveerd te hebben en na ontvangst van de factuur de 
betalingscondities in acht te zullen nemen.  
Op deze reis zijn de algemene reisvoorwaarden van 3D Golfvakanties (zie www.3dgolf.nl) van toepassing, 
waarmee hij/zij bij deze akkoord gaat. 
 
 

Plaats: Datum: Handtekening: 

 

 

 

 

 

  

 

 

U kunt uw aanmelding mailen of opsturen naar: 

 

3D Golfvakanties   

T.a.v. Karin Bartels  

Amsterdamseweg 34 

1422 AD  Uithoorn 

Tel.     +31 297-531322 

Fax. +31 297-564165 

E-mail Karin@3dgolf.nl  

http://www.3dgolf.nl/
mailto:Karin@3dgolf.nl

