Boekingsformulier fotoreis
Masai Mara puur 2015
Persoonlijke informatie:
Voorna(a)m(en): ________________________________________________________________________
(exact vermeld zoals in uw paspoort!)
Achternaam

: ________________________________________________________________________

Straat

: __________________________________

Huisnummer

: _____________________

Woonplaats

: __________________________________

Postcode

: _____________________

Land

: __________________________________

Geboortedatum : _____ - _____ - ________
(dd/mm/jjjj)

Telefoon
(thuis)

: __________________________________

Telefoon
(mobiel)

: _____________________

E-mail

: __________________________________

Nationaliteit

: _____________________

Geldig tot
(dd/mm/jjjj)

: _____ - ______ - _______

Paspoort informatie:
Nummer

: ___________________________________

Date van afgifte : ______ - ______ - ________
(dd/mm/jjjj)

Plaats van afgifte:
_________________________________________________________________________

Fotoapparatuur:

______________________________________________________________________________________

Reisinformatie:
Aankomst datum: _____ - _____ - ________
(dd/mm/jjjj)

Vertrekdatum
(dd/mm/jjjj)

Vluchtnummer:

Vluchtnummer: (_____)

(_____)
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: _____ - _____ - ________
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Overige informatie:
Heeft u speciale dieet wensen? _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Zijn er medische condities die wij moeten weten: _______________________________________________
______________________________________________________________________________________
In het geval van nood, kunnen wij contact opnemen met:
Naam: ______________________________________________________________________________
Adres: ______________________________________________________________________________
Telefoonnummer(s): ________________________________
Hoe heeft u van ons gehoord:
_____________________________________________________________________________________
Risico clausule:






Ik neem vrijwillig deel aan deze fotoreis die wordt georganiseerd door Christian Biemans Photography met de
wetenschap dat deze fotoreis gepaard gaat met risico’s en gevaren waaronder (maar niet beperkt tot) de krachten
van de natuur, terrorisme, burgerlijke onrust, wilde dieren, wegen, hotels, voertuigen, boten, (verhoogde
loopbruggen) of accommodatie.
Ik ben me er van bewust dat nood- en medische faciliteiten en diensten mogelijk niet beschikbaar of ineffectief zijn
tijdens deze fotoreis.
Ik aanvaard het risico van het reizen naar, vanuit en in landen waar normen en veiligheidsvoorwaarden minder zijn
dan ik gewend ben in mijn land van herkomst.
Ik verklaar dat ik Christian Biemans Photography, noch enige van haar vertegenwoordigers op enigerlei wijze,
verantwoordelijk zal houden of aansprakelijk zal stellen voor economisch verlies of voor persoonlijke schade van
welke aard dan ook, die kan worden geleden in verband met de accommodaties, het vervoer of andere diensten, of
directe of indirecte gebeurtenissen of omstandigheden buiten de controle van Christian Biemans Photography.

Vrijwaring van aansprakelijkheid:




De ondergetekende (hierna te noemen de "ondergetekende", of één of meer bedrijven, bedrijven of particulieren)
erkent veronderstelling van alle risico’s van letsel of schade aan eigendom en/of personen samenhangen met de
ondergetekende activiteiten aangeboden door Christian Biemans Photography.
De ondergetekende erkent verder dat Christian Biemans Photography niet aansprakelijk is voor enig letsel of
schade aan de ondergetekende of agent, werknemer of vertegenwoordiger van de ondergetekende.
Gerelateerd aan de diensten verleend door Christian Biemans Photography, gaat de ondergetekende akkoord met
het vrijwaren van Christian Biemans Photo van alle claims voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit de
ondergetekende hierboven beschreven activiteiten. Deze overeenkomst voor het vrijwaren is zonder beperking.

Betalingen:
 Alle betalingen zijn niet restitueerbaar, zie ook de Algemene Voorwaarden.
Voorwaarden & Condities:


Ik verklaar dat ik de Algemene Voorwaarden van Christian Biemans Photography heb gelezen en begrijp.

Datum : ______ - ______ - ______
(dd/mm/jjjj)
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Handtekening:_________________________________________
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