
 
      AANMELDINGSFORMULIER Napels/Amalfische Kust 

 
Reis: 7-daagse vlieg-/busreis van 25-09/01-10-23  
Prijs: € 1.675,00 p.p. vol pension, toeslag 1-pers. kamer € 385,00 p.p.  

De reis gaat door bij minimaal 20 personen. Aanmelden vóór 1 maart 2023, daarna op 

aanvraag.  
S.v.p. retourneren naar: eefwiegman@live.nl of per post:  

Eef Wiegman: Breitnerstraat 4 9718 ML Groningen 

 

Persoonlijke gegevens deelneemster: 
(deze worden ook doorgegeven aan de reisorganisatie Sophus ) 

 

Roep en Achternaam   :………………………………………………………………………….. 
 

 

Voorletter(s)     :………………………………………………………………………….. 
 

 

Achternaam in paspoort/ID-kaart :…………………………………………………………………………… 

 
 

1e Voornaam in paspoort/ID-kaart :…………………………………………………………………………… 

 
 

Geboortedatum    :…………………………………………………………………………… 

 

 
Straat en huisnummer   :…………………………………………………………………………… 

 

 
Postcode en Woonplaats   :…………………………………………………………………………… 

 

 
Telefoonnummer    :……………………………….mobiel:……………………………… 

 

 

Emailadres     :…………………………………………………………………………… 
 

Paspoort/ID kaart nummer  :……………………………….geldig tm…………………………… 

                (kopie met aanmelding meesturen) 
 

 

Lid Vrouwen van Nu, afd.   :……………………………….lidnummer…………………………. 
 

Wenst :   0 eenpersoonskamer (beperkt beschikbaar) 

    0 tweepersoonskamer, samen met*:……………………… 

    0 tweepersoonskamer, nog geen partner*   
*Indien indeling op een tweepersoonskamer niet gerealiseerd kan worden is 

men de meerkosten van een eenpersoonskamer verschuldigd. 

 

   SVP OOK DE ACHTERKANT INVULLEN   Z.O.Z. 

 

mailto:eefwiegman@live.nl


Dieetwensen*/allergieën/bijzonderheden:…………………………………………………. 

*Dieetwensen worden behandeld als preferenties en kunnen niet voor 100% 

worden gegarandeerd.  
Contactadres in Nederland:  

Naam     : .............................................................. 

Relatie tot deelnemer reis  : ………………………………………………………………………..  

Straat en huisnummer   : ……………………………………………………………………….. 

Postcode en woonplaats   : ……………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer(s) :   1: …………………………………………………………………….. 

2: …………………………………………………………………….. 

Verzekeringen:  

Bij buitenlandse reizen stelt de reiscommissie een WA-verzekering en een 

reisverzekering met Europese dekking verplicht. Een annuleringsverzekering wordt 
aangeraden. De annuleringsverzekering en een eventuele bijverzekering dienen 

binnen 1 week na boeking afgesloten te worden. 

 

Soort verzekering Maatschappij Polisnummer Alarmnummer 

Gegevens van uw 

annuleringsverzekering: 

   

Gegevens van uw 

reisverzekering met 
Europadekking: 

   

Gegevens van uw 

ziektekostenverzekering: 

 

   

 

Betaling  

U ontvangt de factuur voor de betaling van Sophus travel 

 
Wij attenderen u erop dat u, wanneer u tijdens de reis op vrijwillige basis 

afziet van deelname aan het programma of een onderdeel daarvan, zelf 

verantwoordelijk bent voor eventuele daaruit voorvloeiende kosten.  
 
Ondergetekende:  

O geeft zich op voor de 7-daagse vlieg-/busreis Napels van 25-09 t/m 01-10-23**  

O gaat akkoord met het gebruiken van haar gegevens voor deze reis, alsmede het 
   doorgeven van haar gegevens aan de touroperator en eventueel verstrekken van 

   een namenlijst aan alle deelnemers.**  

O gaat akkoord met de ontvangen Richtlijnen Vrouwen van Nu Reizen (aug. 2021) **  
** Graag aankruisen  

 
NB Bij inlevering van dit formulier is uw aanmelding definitief. 
 
Datum: ……………………………………Handtekening: ……………………………………  
 
Plaats:…………………………………….. 
 


