
WINTER 2022      VOS TRAVEL SKIVAKANTIES     

 

Uw inschrijving is definitief wanneer dit inschrijvingsformulier - volledig ingevuld en gehandtekend - in ons bezit is. Nadien wordt de factuur  

toegestuurd die geldt als reisaanvaarding. Het reissaldo moet betaald zijn ten laatste 1 maand voor de afreisdatum, waarna de 

reisdocumenten worden afgeleverd. INSCHRIJVINGSFORMULIER  bezorgen aan Sportdienst Izegem aan Annelies Schelpe - 

annelies.schelpe@izegem.be - 051 33 20 73 

 

ALGEMENE GEGEVENS 

Ondergetekende:  Naam: ………………………………………………..    Voornaam: …………………………………….. 

    Straat en nummer: …………………………………………………………………………………………. 

    Postnummer en gemeente: ……………………………………………………………………………….. 

    Telefoon: ………/……………….   E-mail: ………………………………………………………… 

• Schrijft in voor volgende reis : Sportdienst Izegem  van  25.02.2022  tot  05.03.2022   

Verblijf : Hotel Avisio, Soraga, Italië        Begindatum : 25.02.2022     

 aantal personen hierbij ingeschreven : ……….  

• Betaalde 175 EUR per persoon als voorschot voor reis en verblijf op rekeningnummer BE59  853-8559759-26 van VOS Travel nv. 

met als vermelding ‘sportdienst Izegem’ + ‘Naam’. 

• Verklaart de reisvoorwaarden ( brochure-inhoud) en algemene voorwaarden gelezen te hebben en ermee akkoord te gaan, 

evenals zijn reisgezellen voor wie hij/zij inschrijft. 

Datum : ……../ ………. / ………..   Handtekening : ………………………… 

 

PS :  Neem voor uzelf een kopie van dit inschrijvingsformulier.      

 

BIJZONDERE GEGEVENS 

 

PERSOON 1   Naam : ………………………………………… Voornaam : ………………………………. 

    Geslacht : M / V        Geboortedatum : ..…./….../…...        Activiteit : Snowboard/ Ski / Niet-skiër 

     

Indien je geen skïer bent, wens je deel te nemen aan het wandelprogramma? (inbegrepen in prijs) :  Ja/Nee                

                                                                                                                                    

Kruis aan welke verzekering je wenst: 

    ○ annuleringsverzekering     ○ verzekering bijstand personen  ○ verzekering bijstand+ annulering 

 

Ski-of snowboardlessen : Ja / Nee Gelieve hieronder uw skiniveau aan te kruisen: 

    0 niveau 0: nog nooit op ski’s gestaan 

    0 niveau 1: ooit op ski’s gestaan/ eventueel paar uur indoor 

    0 niveau 2: éen week les in de bergen/ blauwe piste 

    0 niveau 3: twee weken les in de bergen/ zeer vlot blauwe piste 

    0 niveau 4: drie weken les in de bergen/ rode piste 

    0 niveau 5: beheerst parallel op de rode piste  

    0 niveau 6: beheerst parallel op de zwarte piste  

     

Wenst de kamer te delen met : …………………………………….  

    Op bus naast …………….……….. 

Voorkeur opstapplaats : Izegem 

 

 

 



  

 

PERSOON 2   Naam : ………………………………………… Voornaam : ………………………………. 

    Geslacht : M / V        Geboortedatum : ..…./….../…...        Activiteit : Snowboard/ Ski / Niet-skiër 

     

Indien je geen skïer bent, wens je deel te nemen aan het wandelprogramma? (inbegrepen in prijs) :  Ja/Nee                

                                                                                                                                    

Kruis aan welke verzekering je wenst: 

    ○ annuleringsverzekering     ○ verzekering bijstand personen  ○ verzekering bijstand+ annulering 

 

Ski-of snowboardlessen : Ja / Nee Gelieve hieronder uw skiniveau aan te kruisen: 

    0 niveau 0: nog nooit op ski’s gestaan 

    0 niveau 1: ooit op ski’s gestaan/ eventueel paar uur indoor 

    0 niveau 2: éen week les in de bergen/ blauwe piste 

    0 niveau 3: twee weken les in de bergen/ zeer vlot blauwe piste 

    0 niveau 4: drie weken les in de bergen/ rode piste 

    0 niveau 5: beheerst parallel op de rode piste  

    0 niveau 6: beheerst parallel op de zwarte piste  

     

Wenst de kamer te delen met : …………………………………….  

    Op bus naast …………….……….. 

Voorkeur opstapplaats : Izegem 

 

PERSOON 3   Naam : ………………………………………… Voornaam : ………………………………. 

    Geslacht : M / V        Geboortedatum : ..…./….../…...        Activiteit : Snowboard/ Ski / Niet-skiër 

     

Indien je geen skïer bent, wens je deel te nemen aan het wandelprogramma? (inbegrepen in prijs) :  Ja/Nee                

                                                                                                                                    

Kruis aan welke verzekering je wenst: 

    ○ annuleringsverzekering     ○ verzekering bijstand personen  ○ verzekering bijstand+ annulering 

 

Ski-of snowboardlessen : Ja / Nee Gelieve hieronder uw skiniveau aan te kruisen: 

    0 niveau 0: nog nooit op ski’s gestaan 

    0 niveau 1: ooit op ski’s gestaan/ eventueel paar uur indoor 

    0 niveau 2: éen week les in de bergen/ blauwe piste 

    0 niveau 3: twee weken les in de bergen/ zeer vlot blauwe piste 

    0 niveau 4: drie weken les in de bergen/ rode piste 

    0 niveau 5: beheerst parallel op de rode piste  

    0 niveau 6: beheerst parallel op de zwarte piste  

     

Wenst de kamer te delen met : …………………………………….  

    Op bus naast …………….……….. 

Voorkeur opstapplaats : Izegem 

 



PERSOON 4   Naam : ………………………………………… Voornaam : ………………………………. 

    Geslacht : M / V        Geboortedatum : ..…./….../…...        Activiteit : Snowboard/ Ski / Niet-skiër 

     

Indien je geen skïer bent, wens je deel te nemen aan het wandelprogramma? (inbegrepen in prijs) :  Ja/Nee                

                                                                                                                                    

Kruis aan welke verzekering je wenst: 

    ○ annuleringsverzekering     ○ verzekering bijstand personen  ○ verzekering bijstand+ annulering 

 

Ski-of snowboardlessen : Ja / Nee Gelieve hieronder uw skiniveau aan te kruisen: 

    0 niveau 0: nog nooit op ski’s gestaan 

    0 niveau 1: ooit op ski’s gestaan/ eventueel paar uur indoor 

    0 niveau 2: éen week les in de bergen/ blauwe piste 

    0 niveau 3: twee weken les in de bergen/ zeer vlot blauwe piste 

    0 niveau 4: drie weken les in de bergen/ rode piste 

    0 niveau 5: beheerst parallel op de rode piste  

    0 niveau 6: beheerst parallel op de zwarte piste  

     

Wenst de kamer te delen met : …………………………………….  

    Op bus naast …………….……….. 

Voorkeur opstapplaats : Izegem 

 

PERSOON 5   Naam : ………………………………………… Voornaam : ………………………………. 

    Geslacht : M / V        Geboortedatum : ..…./….../…...        Activiteit : Snowboard/ Ski / Niet-skiër 

     

Indien je geen skïer bent, wens je deel te nemen aan het wandelprogramma? (inbegrepen in prijs) :  Ja/Nee                

                                                                                                                                    

Kruis aan welke verzekering je wenst: 

    ○ annuleringsverzekering     ○ verzekering bijstand personen  ○ verzekering bijstand+ annulering 

 

Ski-of snowboardlessen : Ja / Nee Gelieve hieronder uw skiniveau aan te kruisen: 

    0 niveau 0: nog nooit op ski’s gestaan 

    0 niveau 1: ooit op ski’s gestaan/ eventueel paar uur indoor 

    0 niveau 2: éen week les in de bergen/ blauwe piste 

    0 niveau 3: twee weken les in de bergen/ zeer vlot blauwe piste 

    0 niveau 4: drie weken les in de bergen/ rode piste 

    0 niveau 5: beheerst parallel op de rode piste  

    0 niveau 6: beheerst parallel op de zwarte piste  

     

Wenst de kamer te delen met : …………………………………….  

    Op bus naast …………….……….. 

Voorkeur opstapplaats : Izegem 


