
Rotary Club BaHaMaPaSaVi 
 Tel/Fax:  – rotary.xyz@vabc.comt 

 
Rotary Contact   Bournemouth 

29 Mei tot 1 Juni 2014 
 

Rotary Club 
Vilvoorde 

  
INSCHRIJVINGSFORMULIER 

 
ENKEL DIT FORMULIER GEBRUIKEN ELKE KEER DAT U COMMUNICEERT MET DE ORGANISERENDE 
ROTARYCLUB  A.U.B. 

• een 1° keer om uw deelname te reserveren en de betaling van uw voorschot te doen  
• een 2° keer om de details te bevestigen en voor betaling van het saldo voor uw deelname 

 
1) Persoonlijk details: 

Voornaam  Naam  
Geboortedatum  (dd.mm.jj) Club  
Talenkennis  
Adres  N°  
Postcode  Gemeente  Land  
Tel thuis  GSM  E-mail  
Vergezeld van:  
Voornaam  Naam  
Geboortedatum  (dd.mm.jj) 
Talenkennis  
 

2) Duur van verblijf 
Check in datum: __/__/__  Check out datum: __/__/__ 
      Kamer mer dubbelbed          Kamer met gescheiden bedden  
     Kamer voor 1 persoon 

 
3) Vevoer 

Reis per trein of vliegtuig                  Anders : wagen 

 Datum Uur Vluchtnr/treinnr Maatschappij Luchthaven/ 
station 

Aankomst      
Vertrek      

 
4) Deelnemingsvoorwaarden 

Voorschot te storten vóór 03.03.2014    £250/300 € / pers 
Saldo                «         «   30.04.2014     £250/300 € / pers kamer met 2 

£419/492 € / pers kamer single 
      Bijkomende nacht 29 Mei  1 & 2 Juni    £67/80 € / pers kamer met 2 

         £120/144 € / pers kamer single  
Bovenop komen de kosten voor eventuele optionele activiteiten/uitstappen/maaltijden voor diegenen die 
beslissen hieraan deel te nemen.  
 

5) Activiteiten in optie 
Museum Russell Cotes donderdag 29 Mai morgen - gratis  
 
 

6) Bijkomende (eigen) kosten 
De deelnemingskost onder punt 4 behelst : de kamer, de maaltijden (ontbijt, lunch en avondmaal), de 
vervoerkosten ter plaatse(bus), de ingangstickets voor bezoeken aan musea,en/of toeristische sites.  
Zijn NIET inbegrepen :  

! Extra kosten zoals bvb. telefoonkosten, bar, frigobar, enz. Deze privé-kosten worden bij vertrek 
(check out) door elke deelnemer afzonderlijk afgerekend met het hotel hetzij cash, hetzij met 
kredietkaart.  

 
 



Rotary Club BaHaMaPaSaVi 
 Tel/Fax:  – rotary.xyz@vabc.comt 

 
7) Berekening van de kost van deelname  

       
Voorschot 300 € x ____ pers =  € 
TOTAAL 1e storting voor 03.03.2014     € 

 
Saldo Kamer met 2  300 € x ____ pers =  € 
 Kamer alleen  492 € x ____ pers =  € 
Bijkmende nacht Kamer met 2  80 € x ____ pers =  € 
 Kamer alleen   144 € x ____ pers =  € 
Lunch-datum 29 mei  45 € x ____ pers =  € 
Avondmaal-datum 28 mei  55 € x ____ pers =  € 
       
       
TOTAAL SALDO  Voor30.04.2014                                 € 

 
8) Rervatie-betaling 

a) Dit formulier opsturen aan michael@kingsley-smith.me.uk voor 03.03.2014 
b) Voorschot betalen via overschrijving vóór 03.03.2014  
c) Het saldo betalen per overschrijving vóór 30.04.2014 
d) Gebruik hiervoor volgende bankgegevens :  

• Houder van rekening:   Rotary Club of Harrow Barclays Harrow 
• Rek.nr.:    IBAN GB80 BARC 2037 1680 8195 14   

SWIFT/BIC  BARCGB822 
• Bank:     BARCLAYS  

e) Kopie van betalingsdocument sturen aan michael@kingsley-smith.me.uk 
 

 
9) Annulatie 

Ingeval van annulatie zal een vergoeding aangerekend worden :   
- zonder kosten tot 60 dagen vóór de contactclubs, dus vóór 28.03.14 
- 30% van de hotelkosten voor annulatie tussen de 59e en de 15e dag vóór de contactclubs, 

dus tussen 29 maart en  14 MEI de dag van de contactclubs.   
(£139/nacht in kamer met 2 of £120/nacht in kamer enkel X aantal nachten) 

- 50% van de totale deelnemingskost tussen de 14e  et le 8e dag voor het evenment,  
 

 
10) Adres van het hotel  
 Highcliff Hotel Bournemouth – International chain Marriott 
 St Michael’s Road West Cliff Bournemouth England BH” %DU United Kingdom 
 Tel   +44 1202 557 702 
 Fax  +44 1202 293 155 
 Mhrs.bohbm@marriotthotels.com 
 www.bournemouthhighcliffmariott.co.uk 
 

 
11)  Dress code  

Voor alle bezoeken : casual  of stadskledij 
Voor de avondmalen van donderdag en vrijdag: pak met das, tailleur  
Voor het galdiner op zaterdag :  

- cocktaildress of avondkledij voor de dames 
- smoking voor de heren 
 

 
 

! De liunch van donderdag 29 Mei in hotel  Miramar voor de leden van de IC en hun partners – 
Kosten £37,50/ 45,00 €/pers (De leden van de IC zijn voor dit liunchl uitgenodigd zijn door RC 
Harrow) 

! Het avondmaal van woensdag 28 mei in Compton Acres: voor de leden die graag de leden van 
de IC vergezellen bij dit avondmaal – Kosten £45/55 €/pers.  

i.             Gelieve hiervoor de details op te geven onder punt 7.            
 

  


