
INSCHRIJFFORMULIER REIS PARIJS 25-26-27 MAART 2022 
 

Aanmelding  vóór 10 DECEMBER 2021 (schriftelijk of via e-mail) aan:  
AFNijmegen, Marterstraat 4, 6573XS Beek-Ubbergen 
cursus.nijmegen@afpb.nl 
 

Ik schrijf me in voor de busreis naar Parijs op 25-26-27 maart 2022. Ik ben lid of cursist en betaal 
dus € 290,-- (voor de busreis, overnachting in 2 persoonskamer, ontbijt, bezoek aan Château 
d’Auvers sur Oise en Villa Cavrois, fooi chauffeur, koptelefoons, vergoeding begeleiders) 
 

Naam + voornaam 
 

 

Adres 
 

 

Postcode 
 

 

Woonplaats 
 

 

Mobiel  
tel. nummer (verplicht) 

 

E-Mail 
 

 

Naam contactpersoon 
(in geval van nood) 

 

Tel. contactpersoon 
(in geval van nood) 

 

 

Ik reis samen met onderstaand persoon. Hij / zij is wel / geen lid of cursist van de Alliance 
Française. Hij/ zij betaalt dus € 290,- (lid of cursist) / € 310,- (geen lid of cursist) (voor de busreis, 
overnachting in 2 persoonskamer, ontbijt, bezoek aan Château d’Auvers sur Oise en Villa Cavrois, 
fooi chauffeur, vergoeding begeleiders, koptelefoons,) 
 

Naam + voornaam 
 

 

Adres 
 

 

Postcode 
 

 

Woonplaats 
 

 

Mobiel  
Tel. nummer (verplicht) 

 

E-Mail 
 

 

Naam contactpersoon 
(in geval van nood) 

 

Tel. contactpersoon 
(in geval van nood) 

 

 
 
Z.O.Z.             Z.O.Z.          Z.O.Z.        Z.O.Z.      Z.O.Z.      Z.O.Z.      Z.O.Z.      Z.O.Z.      Z.O.Z. 
 
 
 

 

mailto:cursus.nijmegen@afpb.nl


Aangezien we nog steeds met de coronacrisis te maken hebben dienen we rekening te houden 
met de geldende coronamaatregelen in Nederland en Frankrijk die op het moment van de reis van 
kracht zijn. Dat betekent dat er wijzigingen in het programma kunnen optreden, maar ook dat de 
gehele reis niet door kan gaan. Wij zullen dan ons best doen om de (financiële) gevolgen zoveel 
mogelijk te beperken. Echter, de Alliance Française kan geen gebruik maken van vouchers, 
omboekregelingen of andere compensatieregelingen. Leest u daarom voor ondertekening de 
volgende voorwaarden goed door: 
 
Indien u tekent voor deelname aan de reis van Parijs gaat u akkoord  met de volgende 
voorwaarden: 

 Indien er een negatief reisadvies is voor Frankrijk/Parijs gaat de reis niet door 

 Indien voorzieningen als restaurants, musea e.d. niet toegankelijk zijn gaat de reis niet door 

 De Alliance Française beslist of de reis wel of geen doorgang kan vinden. Dit geldt dan 
voor de gehele groep 

 Indien de reis niet doorgaat, krijgt u 50% van de reissom terug. De overige 50% en de 
eventuele vooraf gemaakte kosten voor entreekaartjes voor musea en dergelijke zijn voor 
rekening van de reiziger.  

 U dient zelf te zorgen voor een annuleringsverzekering (indien gewenst) 

 Een vaccinatiebewijs is verplicht 

 Het dragen van een mondkapje in de bus is verplicht 

 U dient over een goede lichamelijke conditie te beschikken en in staat te zijn aan de 
excursie deel te nemen en een wandeling van minimaal 2 uur te kunnen maken 

 De mensen die met de (geannuleerde) Parijsreis van 2020 mee zouden gaan krijgen 
voorrang bij inschrijving en tevens €50 korting op de reissom. 

 
 
Hij / zij maakt bij bevestiging van deelname vóór 25 december 2021 het bedrag over van: 
  
busreis  (lid/ cursist)   …x   €  290  =  € ……  
busreis (introducé)                       … x  €  310         =  € …… 
toeslag 1-pers.kamer   … x  €    75        =  € ……    
(evt. korting van €50)       … x  €    50      - =  € …… 
totaal:                                                €  …… 
 
 
IBAN: NL10 INGB 0000 94 70 45   
t.n.v. St. Alliance Française Nimègue, te Nijmegen 
o.v.v Reis Parijs 
 
Opgave voor deelname is bindend. 
 
 
  
Plaats:…………………….                  Datum: …………… 
 
 

Handtekening: …………………………………………………    


