
Samen RReeiizzeenn        2022 
AAaannmmeellddiinnggssffoorrmmuulliieerr  rreeiizziiggeerrss   ((vveerrttrroouuwweelliijjkk)) 
 
Ik wil graag mee met de reis  
 
naar:………………………………………………… 
 
Datum:  …………………Reissom:  €  …………..… 
 
Als deze reis is volgeboekt, is mijn tweede keus de 

reis naar:…………………………………………

  

 
 
 
Als de reis van je 1e  keus vol is, word je 
automatisch doorgeboekt naar de reis van je 2e 
keus! 
 
Wil je een annuleringsverzekering bij de door 
jouw gekozen reis afsluiten?            
 O ja   /   O nee 
(als hier niets wordt aankruist, gaan wij ervan uit 
dat er een annuleringsverzekering afgesloten moet 
worden) 

Datum:…………………  Reissom:  €  …………..… 
 
Roepnaam en voorletters:  …………………………………………..Achternaam:  ……………………….…. .......  

O man  O vrouw geboortedatum:  ………………………… 

Straat + huisnummer: …………………………………………… 

Postcode / Woonplaats:  ……………………………………………………………..…………………………….. ....  

Telefoonnummer woning:  ………....……………..  mobiel nummer: 06 - …………………………….. ...........  

e-mail woning……………………@………. ..........  

2e telefoonnummer in geval van nood ……………………………………………………………………... ..............  

Naam en relatie tot de reiziger…………………………………………………………………………………………. 

E-mail: ………………….@..................... .............  Nummer pas/identiteitskaart: …………………………. ...  

IBAN nummer:  ………………………… ...............  ten name van:  ……………………………………….. ......  

(indien er geld overblijft willen wij dit terugstorten op dit IBAN nummer) 

Naam zorgverzekering:  ……………… ............. … Polisnummer zorgverz.:…………………………………. .  

Naam huisarts:  ………………………………… ...  Telefoonnr. huisarts:  ………………………………….. ...  

Handtekening inschrijver:                                 Handtekening ouders/begeleiders/wettelijk vertegenwoordiger: 

 

…………………………………………………………. …………………………………… .................................  

Datum: Naam en relatie tot de inschrijver (blokletters) 

 

…………………………………………………………. ……………………………………………… ........... ……. 

Mijn ouders/begeleiders vinden het goed dat ik aan deze reis deelneem. Zij tekenen (indien nodig) dit aanmeldingsformulier 
mee voor akkoord of zij tekenen namens mij. Wij hebben kennis genomen van de reisvoorwaarden en gaan daarmee akkoord. 
Voor hen die zelfstandig wonen, geldt dat zij zelf tekenen en akkoord gaan met de reisvoorwaarden evenals met het hierboven 
gestelde. Wij realiseren ons dat het verstrekken van onjuiste gegevens consequenties kan hebben voor de reis. 

Verandert er iets nadat het formulier is opgestuurd, dan verzoeken wij dit direct aan ons door te geven zodat wij voor de nodige 
aanpassingen kunnen zorgen. 

 
KOPIE PASPOORT / IDENTITEITSKAART MET DEZE INSCHRIJVING MEESTUREN!!  

Let op vul ook de achterzijde in ! 
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mee voor akkoord of zij tekenen namens mij. Wij hebben kennis genomen van de reisvoorwaarden en gaan daarmee akkoord. 
Voor hen die zelfstandig wonen, geldt dat zij zelf tekenen en akkoord gaan met de reisvoorwaarden evenals met het hierboven 
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beoordelen of wij een passende vakantiegroep voor je kunnen vinden.  
 
Zelfstandigheid 
Kun je en mag je er alleen weg? Ja/ Nee (let op: vakantie is een “vreemde” omgeving) 
Kun je en mag je alleen achterblijven? Ja/ Nee 
Kun je je zakgeld zelf beheren? Ja/ Nee 
Heb je hulp nodig bij het uitgeven van je zakgeld? Ja/ Nee 
Heb je hulp nodig bij dagelijkse verzorging? Ja/ Nee (indien ja, toelichten in bijlage) 

Mag je alcohol gebruiken? (onder 18 jaar niet toegestaan) Ja/ Nee (indien ja, toelichten in bijlage) 
Is er toezicht nodig bij zwemmen? Ja/ Nee Zwemdiploma?          Ja/ Nee 

Gezondheid / lichamelijk functioneren 
Ben je onder behandeling van een specialist/huisarts? Ja/ Nee 
Zo ja, waarvoor?  …………………………….………………………………………………. ....................................  
Gebruik je medicijnen? Ja/ Nee  
Zo ja, waarvoor?  ………….………………………………………… (toelichting in bijlage) 
Moet de begeleiding je medicijnen bijhouden? Ja/ Nee 
Heb je diabetes?  Ja/ Nee 
Moet je tijdens de vakantie geïnjecteerd worden? Ja/ Nee 
Heb je een dieet?  Ja/ Nee (indien ja, dieet omschrijven in bijlage) 

Heb je epilepsie?  Ja/ Nee (indien ja, aanvallen omschrijven in bijlage) 

Heb je hepatitis?  Ja/ Nee 
Ben je ergens allergisch voor? Ja/ Nee (indien ja, omschrijven in bijlage) 
Heb je last van incontinentie? Ja/ Nee 
Kun je goed zien?  Ja/ Nee 
Kun je goed horen?  Ja/ Nee 
Kun je jezelf goed verstaanbaar maken? Ja/ Nee 
Maak je gebruik van picto’s? Ja/ Nee 
Kun je goed wandelen (± 1 uur)? Ja/ Nee 
Neem je een rollator/rolstoel mee op vakantie? Ja/ Nee  (doorhalen wat je niet meeneemt) 

Mag je alleen in een bad? Ja/ Nee  

 
Gedrag / Vaste gewoonten 
Is er iets over jouw gedrag wat de leiding moet weten? Ja/ Nee (indien ja, dan aub toelichten in een bijlage) 

Moet de reisbegeleiding voor en/of na de reis contact op nemen met je ouders/begeleiders? Ja/ Nee 
Zo ja met wie?.......................................................tel/email........................................................... 

Algemene informatie (doorhalen wat niet van toepassing is) 
Ga je met iemand samen deze reis maken? Ja/ Nee 

Zo ja, met wie?:……………………………………… Wil je met hem/haar een kamer delen? Ja/ Nee 

Als  hier “nee” omcirkeld wordt, dan word je ingedeeld op een 2-persoonskamer met een andere 
reiziger van hetzelfde geslacht.  

O Ik wil als het kan een eenpersoonskamer en betaal hiervoor de toeslag! 

 
 Is dit formulier volledig en naar waarheid ingevuld (voorzien van alle benodigde bijlagen)?  

 
Stuur op of scan en mail een PDF bestand zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 

vόόr 5 januari 2022 naar: 

Samen Reizen, Carolusdreef 132, 5552 CE  VALKENSWAARD 

Heb je nog vragen neem dan contact met ons op 
040 2040313 of samenreizen@hotmail.com 

Belangrijk: In dit formulier moeten wij een aantal vragen stellen om  te kunnen 
beoordelen of wij een passende vakantiegroep voor je kunnen vinden.  
 
Zelfstandigheid 
Kun je en mag je er alleen weg? Ja/ Nee (let op: vakantie is een “vreemde” omgeving) 
Kun je en mag je alleen achterblijven? Ja/ Nee 
Kun je je zakgeld zelf beheren? Ja/ Nee 
Heb je hulp nodig bij het uitgeven van je zakgeld? Ja/ Nee 
Heb je hulp nodig bij dagelijkse verzorging? Ja/ Nee (indien ja, toelichten in bijlage) 

Mag je alcohol gebruiken? (onder 18 jaar niet toegestaan) Ja/ Nee (indien ja, toelichten in bijlage) 
Is er toezicht nodig bij zwemmen? Ja/ Nee Zwemdiploma?          Ja/ Nee 

Gezondheid / lichamelijk functioneren 
Ben je onder behandeling van een specialist/huisarts? Ja/ Nee 
Zo ja, waarvoor?  …………………………….………………………………………………. ....................................  
Gebruik je medicijnen? Ja/ Nee  
Zo ja, waarvoor?  ………….………………………………………… (toelichting in bijlage) 
Moet de begeleiding je medicijnen bijhouden? Ja/ Nee 
Heb je diabetes?  Ja/ Nee 
Moet je tijdens de vakantie geïnjecteerd worden? Ja/ Nee 
Heb je een dieet?  Ja/ Nee (indien ja, dieet omschrijven in bijlage) 

Heb je epilepsie?  Ja/ Nee (indien ja, aanvallen omschrijven in bijlage) 

Heb je hepatitis?  Ja/ Nee 
Ben je ergens allergisch voor? Ja/ Nee (indien ja, omschrijven in bijlage) 
Heb je last van incontinentie? Ja/ Nee 
Kun je goed zien?  Ja/ Nee 
Kun je goed horen?  Ja/ Nee 
Kun je jezelf goed verstaanbaar maken? Ja/ Nee 
Maak je gebruik van picto’s? Ja/ Nee 
Kun je goed wandelen (± 1 uur)? Ja/ Nee 
Neem je een rollator/rolstoel mee op vakantie? Ja/ Nee  (doorhalen wat je niet meeneemt) 

Mag je alleen in een bad? Ja/ Nee  

 
Gedrag / Vaste gewoonten 
Is er iets over jouw gedrag wat de leiding moet weten? Ja/ Nee (indien ja, dan aub toelichten in een bijlage) 

Moet de reisbegeleiding voor en/of na de reis contact op nemen met je ouders/begeleiders? Ja/ Nee 
Zo ja met wie?.......................................................tel/email........................................................... 

Algemene informatie (doorhalen wat niet van toepassing is) 
Ga je met iemand samen deze reis maken? Ja/ Nee 

Zo ja, met wie?:……………………………………… Wil je met hem/haar een kamer delen? Ja/ Nee 

Als  hier “nee” omcirkeld wordt, dan word je ingedeeld op een 2-persoonskamer met een andere 
reiziger van hetzelfde geslacht.  

O Ik wil als het kan een eenpersoonskamer en betaal hiervoor de toeslag! 

 
 Is dit formulier volledig en naar waarheid ingevuld (voorzien van alle benodigde bijlagen)?  

 
Stuur op of scan en mail een PDF bestand zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 

vόόr 5 januari 2022 naar: 

Samen Reizen, Carolusdreef 132, 5552 CE  VALKENSWAARD 

Heb je nog vragen neem dan contact met ons op 
040 2040313 of samenreizen@hotmail.com 

Belangrijk: In dit formulier moeten wij een aantal vragen stellen om  te kunnen 
beoordelen of wij een passende vakantiegroep voor je kunnen vinden.  
 
Zelfstandigheid 
Kun je en mag je er alleen weg? Ja/ Nee (let op: vakantie is een “vreemde” omgeving) 
Kun je en mag je alleen achterblijven? Ja/ Nee 
Kun je je zakgeld zelf beheren? Ja/ Nee 
Heb je hulp nodig bij het uitgeven van je zakgeld? Ja/ Nee 
Heb je hulp nodig bij dagelijkse verzorging? Ja/ Nee (indien ja, toelichten in bijlage) 

Mag je alcohol gebruiken? (onder 18 jaar niet toegestaan) Ja/ Nee (indien ja, toelichten in bijlage) 
Is er toezicht nodig bij zwemmen? Ja/ Nee Zwemdiploma?          Ja/ Nee 

Gezondheid / lichamelijk functioneren 
Ben je onder behandeling van een specialist/huisarts? Ja/ Nee 
Zo ja, waarvoor?  …………………………….………………………………………………. ....................................  
Gebruik je medicijnen? Ja/ Nee  
Zo ja, waarvoor?  ………….………………………………………… (toelichting in bijlage) 
Moet de begeleiding je medicijnen bijhouden? Ja/ Nee 
Heb je diabetes?  Ja/ Nee 
Moet je tijdens de vakantie geïnjecteerd worden? Ja/ Nee 
Heb je een dieet?  Ja/ Nee (indien ja, dieet omschrijven in bijlage) 

Heb je epilepsie?  Ja/ Nee (indien ja, aanvallen omschrijven in bijlage) 

Heb je hepatitis?  Ja/ Nee 
Ben je ergens allergisch voor? Ja/ Nee (indien ja, omschrijven in bijlage) 
Heb je last van incontinentie? Ja/ Nee 
Kun je goed zien?  Ja/ Nee 
Kun je goed horen?  Ja/ Nee 
Kun je jezelf goed verstaanbaar maken? Ja/ Nee 
Maak je gebruik van picto’s? Ja/ Nee 
Kun je goed wandelen (± 1 uur)? Ja/ Nee 
Neem je een rollator/rolstoel mee op vakantie? Ja/ Nee  (doorhalen wat je niet meeneemt) 

Mag je alleen in een bad? Ja/ Nee  

 
Gedrag / Vaste gewoonten 
Is er iets over jouw gedrag wat de leiding moet weten? Ja/ Nee (indien ja, dan aub toelichten in een bijlage) 

Moet de reisbegeleiding voor en/of na de reis contact op nemen met je ouders/begeleiders? Ja/ Nee 
Zo ja met wie?.......................................................tel/email........................................................... 

Algemene informatie (doorhalen wat niet van toepassing is) 
Ga je met iemand samen deze reis maken? Ja/ Nee 

Zo ja, met wie?:……………………………………… Wil je met hem/haar een kamer delen? Ja/ Nee 

Als  hier “nee” omcirkeld wordt, dan word je ingedeeld op een 2-persoonskamer met een andere 
reiziger van hetzelfde geslacht.  

O Ik wil als het kan een eenpersoonskamer en betaal hiervoor de toeslag! 

 
 Is dit formulier volledig en naar waarheid ingevuld (voorzien van alle benodigde bijlagen)?  

 
Stuur op of scan en mail een PDF bestand zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 

vόόr 5 januari 2022 naar: 

Samen Reizen, Carolusdreef 132, 5552 CE  VALKENSWAARD 

Heb je nog vragen neem dan contact met ons op 
040 2040313 of samenreizen@hotmail.com 

Belangrijk: In dit formulier moeten wij een aantal vragen stellen om  te kunnen 
beoordelen of wij een passende vakantiegroep voor je kunnen vinden.  
 
Zelfstandigheid 
Kun je en mag je er alleen weg? Ja/ Nee (let op: vakantie is een “vreemde” omgeving) 
Kun je en mag je alleen achterblijven? Ja/ Nee 
Kun je je zakgeld zelf beheren? Ja/ Nee 
Heb je hulp nodig bij het uitgeven van je zakgeld? Ja/ Nee 
Heb je hulp nodig bij dagelijkse verzorging? Ja/ Nee (indien ja, toelichten in bijlage) 

Mag je alcohol gebruiken? (onder 18 jaar niet toegestaan) Ja/ Nee (indien ja, toelichten in bijlage) 
Is er toezicht nodig bij zwemmen? Ja/ Nee Zwemdiploma?          Ja/ Nee 

Gezondheid / lichamelijk functioneren 
Ben je onder behandeling van een specialist/huisarts? Ja/ Nee 
Zo ja, waarvoor?  …………………………….………………………………………………. ....................................  
Gebruik je medicijnen? Ja/ Nee  
Zo ja, waarvoor?  ………….………………………………………… (toelichting in bijlage) 
Moet de begeleiding je medicijnen bijhouden? Ja/ Nee 
Heb je diabetes?  Ja/ Nee 
Moet je tijdens de vakantie geïnjecteerd worden? Ja/ Nee 
Heb je een dieet?  Ja/ Nee (indien ja, dieet omschrijven in bijlage) 

Heb je epilepsie?  Ja/ Nee (indien ja, aanvallen omschrijven in bijlage) 

Heb je hepatitis?  Ja/ Nee 
Ben je ergens allergisch voor? Ja/ Nee (indien ja, omschrijven in bijlage) 
Heb je last van incontinentie? Ja/ Nee 
Kun je goed zien?  Ja/ Nee 
Kun je goed horen?  Ja/ Nee 
Kun je jezelf goed verstaanbaar maken? Ja/ Nee 
Maak je gebruik van picto’s? Ja/ Nee 
Kun je goed wandelen (± 1 uur)? Ja/ Nee 
Neem je een rollator/rolstoel mee op vakantie? Ja/ Nee  (doorhalen wat je niet meeneemt) 

Mag je alleen in een bad? Ja/ Nee  

 
Gedrag / Vaste gewoonten 
Is er iets over jouw gedrag wat de leiding moet weten? Ja/ Nee (indien ja, dan aub toelichten in een bijlage) 

Moet de reisbegeleiding voor en/of na de reis contact op nemen met je ouders/begeleiders? Ja/ Nee 
Zo ja met wie?.......................................................tel/email........................................................... 

Algemene informatie (doorhalen wat niet van toepassing is) 
Ga je met iemand samen deze reis maken? Ja/ Nee 

Zo ja, met wie?:……………………………………… Wil je met hem/haar een kamer delen? Ja/ Nee 

Als  hier “nee” omcirkeld wordt, dan word je ingedeeld op een 2-persoonskamer met een andere 
reiziger van hetzelfde geslacht.  

O Ik wil als het kan een eenpersoonskamer en betaal hiervoor de toeslag! 

 
 Is dit formulier volledig en naar waarheid ingevuld (voorzien van alle benodigde bijlagen)?  

 
Stuur op of scan en mail een PDF bestand zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 

vόόr 5 januari 2022 naar: 

Samen Reizen, Carolusdreef 132, 5552 CE  VALKENSWAARD 

Heb je nog vragen neem dan contact met ons op 
040 2040313 of samenreizen@hotmail.com 

Belangrijk: In dit formulier moeten wij een aantal vragen stellen om  te kunnen 
beoordelen of wij een passende vakantiegroep voor je kunnen vinden.  
 
Zelfstandigheid 
Kun je en mag je er alleen weg? Ja/ Nee (let op: vakantie is een “vreemde” omgeving) 
Kun je en mag je alleen achterblijven? Ja/ Nee 
Kun je je zakgeld zelf beheren? Ja/ Nee 
Heb je hulp nodig bij het uitgeven van je zakgeld? Ja/ Nee 
Heb je hulp nodig bij dagelijkse verzorging? Ja/ Nee (indien ja, toelichten in bijlage) 

Mag je alcohol gebruiken? (onder 18 jaar niet toegestaan) Ja/ Nee (indien ja, toelichten in bijlage) 
Is er toezicht nodig bij zwemmen? Ja/ Nee Zwemdiploma?          Ja/ Nee 

Gezondheid / lichamelijk functioneren 
Ben je onder behandeling van een specialist/huisarts? Ja/ Nee 
Zo ja, waarvoor?  …………………………….………………………………………………. ....................................  
Gebruik je medicijnen? Ja/ Nee  
Zo ja, waarvoor?  ………….………………………………………… (toelichting in bijlage) 
Moet de begeleiding je medicijnen bijhouden? Ja/ Nee 
Heb je diabetes?  Ja/ Nee 
Moet je tijdens de vakantie geïnjecteerd worden? Ja/ Nee 
Heb je een dieet?  Ja/ Nee (indien ja, dieet omschrijven in bijlage) 

Heb je epilepsie?  Ja/ Nee (indien ja, aanvallen omschrijven in bijlage) 

Heb je hepatitis?  Ja/ Nee 
Ben je ergens allergisch voor? Ja/ Nee (indien ja, omschrijven in bijlage) 
Heb je last van incontinentie? Ja/ Nee 
Kun je goed zien?  Ja/ Nee 
Kun je goed horen?  Ja/ Nee 
Kun je jezelf goed verstaanbaar maken? Ja/ Nee 
Maak je gebruik van picto’s? Ja/ Nee 
Kun je goed wandelen (± 1 uur)? Ja/ Nee 
Neem je een rollator/rolstoel mee op vakantie? Ja/ Nee  (doorhalen wat je niet meeneemt) 

Mag je alleen in een bad? Ja/ Nee  

 
Gedrag / Vaste gewoonten 
Is er iets over jouw gedrag wat de leiding moet weten? Ja/ Nee (indien ja, dan aub toelichten in een bijlage) 

Moet de reisbegeleiding voor en/of na de reis contact op nemen met je ouders/begeleiders? Ja/ Nee 
Zo ja met wie?.......................................................tel/email........................................................... 

Algemene informatie (doorhalen wat niet van toepassing is) 
Ga je met iemand samen deze reis maken? Ja/ Nee 

Zo ja, met wie?:……………………………………… Wil je met hem/haar een kamer delen? Ja/ Nee 

Als  hier “nee” omcirkeld wordt, dan word je ingedeeld op een 2-persoonskamer met een andere 
reiziger van hetzelfde geslacht.  

O Ik wil als het kan een eenpersoonskamer en betaal hiervoor de toeslag! 

 
 Is dit formulier volledig en naar waarheid ingevuld (voorzien van alle benodigde bijlagen)?  

 
Stuur op of scan en mail een PDF bestand zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 

vόόr 5 januari 2022 naar: 

Samen Reizen, Carolusdreef 132, 5552 CE  VALKENSWAARD 

Heb je nog vragen neem dan contact met ons op 
040 2040313 of samenreizen@hotmail.com 

Belangrijk: In dit formulier moeten wij een aantal vragen stellen om  te kunnen 
beoordelen of wij een passende vakantiegroep voor je kunnen vinden.  
 
Zelfstandigheid 
Kun je en mag je er alleen weg? Ja/ Nee (let op: vakantie is een “vreemde” omgeving) 
Kun je en mag je alleen achterblijven? Ja/ Nee 
Kun je je zakgeld zelf beheren? Ja/ Nee 
Heb je hulp nodig bij het uitgeven van je zakgeld? Ja/ Nee 
Heb je hulp nodig bij dagelijkse verzorging? Ja/ Nee (indien ja, toelichten in bijlage) 

Mag je alcohol gebruiken? (onder 18 jaar niet toegestaan) Ja/ Nee (indien ja, toelichten in bijlage) 
Is er toezicht nodig bij zwemmen? Ja/ Nee Zwemdiploma?          Ja/ Nee 

Gezondheid / lichamelijk functioneren 
Ben je onder behandeling van een specialist/huisarts? Ja/ Nee 
Zo ja, waarvoor?  …………………………….………………………………………………. ....................................  
Gebruik je medicijnen? Ja/ Nee  
Zo ja, waarvoor?  ………….………………………………………… (toelichting in bijlage) 
Moet de begeleiding je medicijnen bijhouden? Ja/ Nee 
Heb je diabetes?  Ja/ Nee 
Moet je tijdens de vakantie geïnjecteerd worden? Ja/ Nee 
Heb je een dieet?  Ja/ Nee (indien ja, dieet omschrijven in bijlage) 

Heb je epilepsie?  Ja/ Nee (indien ja, aanvallen omschrijven in bijlage) 

Heb je hepatitis?  Ja/ Nee 
Ben je ergens allergisch voor? Ja/ Nee (indien ja, omschrijven in bijlage) 
Heb je last van incontinentie? Ja/ Nee 
Kun je goed zien?  Ja/ Nee 
Kun je goed horen?  Ja/ Nee 
Kun je jezelf goed verstaanbaar maken? Ja/ Nee 
Maak je gebruik van picto’s? Ja/ Nee 
Kun je goed wandelen (± 1 uur)? Ja/ Nee 
Neem je een rollator/rolstoel mee op vakantie? Ja/ Nee  (doorhalen wat je niet meeneemt) 

Mag je alleen in een bad? Ja/ Nee  

 
Gedrag / Vaste gewoonten 
Is er iets over jouw gedrag wat de leiding moet weten? Ja/ Nee (indien ja, dan aub toelichten in een bijlage) 

Moet de reisbegeleiding voor en/of na de reis contact op nemen met je ouders/begeleiders? Ja/ Nee 
Zo ja met wie?.......................................................tel/email........................................................... 

Algemene informatie (doorhalen wat niet van toepassing is) 
Ga je met iemand samen deze reis maken? Ja/ Nee 

Zo ja, met wie?:……………………………………… Wil je met hem/haar een kamer delen? Ja/ Nee 

Als  hier “nee” omcirkeld wordt, dan word je ingedeeld op een 2-persoonskamer met een andere 
reiziger van hetzelfde geslacht.  

O Ik wil als het kan een eenpersoonskamer en betaal hiervoor de toeslag! 

 
 Is dit formulier volledig en naar waarheid ingevuld (voorzien van alle benodigde bijlagen)?  

 
Stuur op of scan en mail een PDF bestand zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 

vόόr 5 januari 2022 naar: 

Samen Reizen, Carolusdreef 132, 5552 CE  VALKENSWAARD 

Heb je nog vragen neem dan contact met ons op 
040 2040313 of samenreizen@hotmail.com 
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