Aanmeldingskaart VNB
U kunt zich ook digitaal aanmelden op www.vnb.nl • Verzenden aan VNB • Postbus 273, 5201 AG ‘s-Hertogenbosch

1. Persoonsgegevens (invullen met blokletters)
n

man n vrouw n priester n religieus n diaken

Voorletters

Geboortedatum
Geboorteplaats

Roepnaam

Eerste voornaam paspoort (voluit)

Bankrekeningnummer

Achternaam

Nationaliteit

Eigen familienaam vrouw

Type identiteitsdocument n identiteitskaart n paspoort

Adres

Nummer identiteitsdocument

Postcode/woonplaats

Plaats van uitgifte

Telefoon

Mobiel

Geldig tot

Naam zorgverzekeraar

E-mail

Polisnummer zorgverzekering

2. Reisgegevens

Accommodatie

Deelname als

n 4-sterren-hotel (indien beschikbaar)

n Zorgpelgrim

n Standaard aanbod

Reisnummer
Datum vertrek

n Pelgrim

n 2-sterren-hotel (indien beschikbaar)

Groepsnaam (evt.)

n Kind/Jongere

Reis- en kamergenoten (deze personen dienen ook een aanmeldingskaart in te sturen)
Naam

Woonplaats

Reisgenoot

n

n

n

1
2

n

n

3

n

n

4

n

Kamergenoot

n

Ik heb geen kamergenoten en krijg een éénpersoonskamer ( zie de reisinformatie voor de toeslag)

3. Zorggegevens
Als reiziger bent u zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van relevante informatie die nodig is om een correcte reservering
tot stand te brengen en de reis die u geboekt heeft goed uit te voeren voor uzelf en uw reisgenoten. Denk hierbij aan uw medische
gegevens, zorgvraag en dieetwensen. Dit kunt u op ons zorgformulier invullen. Wilt u dit zorgformulier ontvangen? n Ja n Nee
n Electrische rolstoel*

Hulpmiddelen

n Geen hulpmiddelen nodig

n Scootmobiel*

n Leenrollator

n Natte accu

n Droge accu

wel/ niet inklapbaar

* Afhankelijk van acceptatie vervoerder

n Eigen rollator

Afmetingen rolstoel/scootmobiel inklapbaar formaat

n Leenrolstoel

n Eigen rolstoel wel/ niet inklapbaar

Lengte

Breedte

Hoogte

Gewicht

Naam rolstoelbegeleider (De begeleider dient zelf ook een aanmeldingskaart in te vullen)
n Ja
Nadere informatie volgt
5. Betaling Wanneer uw rekening door iemand anders betaald wordt, kunt u hieronder de gegevens invullen

4. Gebruikt u medicinale zuurstof

Naam

Postcode/woonplaats

Adres

Tel.

Email

6. Overig Wie is contactpersoon in Nederland tijdens uw reis?
Naam

Telefoon

Vragen en opmerkingen

7. Digitale Nota

n Ja

Gegevens contactpersoon VNB

n Nee

In te vullen door contactpersoon afdeling VNB
Tarief inclusief toeslagen

Bijdrage

Vrijwillige gift aan het ondersteuningsfonds van VNB
n Ja, ik geef een gift aan VNB van €

Aanvraagformulier voor de reis- en annuleringsverzekering
Ik heb mij aangemeld voor een reis en wil de volgende verzekering afsluiten

Reisverzekering*

Europadekking

Werelddekking
exl. VS en Canada

A
n € 0,95 p.p.p.d.
n € 2,00 p.p.p.d.
B (standaard)
n € 1,85 p.p.p.d.
n € 2,75 p.p.p.d.
C
n € 2,55 p.p.p.d.
n € 3,50 p.p.p.d.
n Extra verzekering geld en reischeques € 0,55 per verzekering per dag
Poliskosten € 4,50
p.p.p.d.= per persoon per dag

Combinatie

Annuleringverzekering*

n 5,25 % v.d. reissom Standaard Annuleringsverzekering met VNB-korting of

n 6 % v.d. reissom Dubbel-Zeker Annuleringsverzekering
Voor onderstaande personen wordt een annuleringsverzekering afgesloten. Dit houdt tevens in dat zij gezien worden
als reisgenoten en bij ernstige ziekte, ongeval of overlijden van één van onderstaande personen kunnen annuleren.
(maximaal 5 personen) poliskosten € 2,50 (standaard) of € 4,50 en 21 % assurantiebelasting

Naam en voorletters

n man n vrouw geboortedatum

n*

Naam en voorletters

n man n vrouw geboortedatum

n*

Naam en voorletters

n man n vrouw geboortedatum

n*

Naam en voorletters

n man n vrouw geboortedatum

n*

hokje aankruisen bij kinderen jonger dan 5 jaar
dit voorletters
A.u.b. en
*Naam

n man n vrouw geboortedatum

n*

Ingangsdatum

Aantal dagen

Er wordt gereisd per

Boekingsdatum

Totale reissom van alle verzekerden samen

(vervoermiddel)

* Wilt u een doorlopende reis- annuleringsverzekering afsluiten neem contact op met VNB

Waarnemer/Extra persoon/Zorgplicht meeverzekeren (toeslagpremie 1%).
Indien het gaat om een waarnemer en/of extra persoon dient u hieronder naam en geboortedatum op te geven. De toeslagpremie bedraagt 1% per opgegeven persoon. Als u alleen zorgplicht t.b.v. 2e graads familie wilt meeverzekeren, hoeft u geen namen op te geven.
Naam en voorletters

n man n vrouw geboortedatum

Naam en voorletters

n man n vrouw geboortedatum

Verklaring
Heeft u nog iets mede te delen wat voor het beoordelen van deze aanvraag voor Allianz Global Assistance van belang zou kunnen
zijn?
n

nee

n

ja (graag toelichting)

Ondergetekende verklaart, mede gelet op de inhoud van artikel 251 Wetboek van Koophandel, dat de gegeven antwoorden juist en
volledig zijn. Omstandigheden die voor Allianz Global Assistance van belang kunnen zijn, bijvoorbeeld een opzegging van een verzekering door een verzekeraar of een strafrechtelijke veroordeling wegens een vermogens- of een geweldsmisdrijf tijdens de laatste
acht jaar, zijn niet verzwegen of onjuist voorgesteld.

Plaats

Datum

Handtekening
Ondergetekende gaat akkoord met de voorwaarden van VNB en ANVR

Ondergetekende gaat ermee akkoord dat de op deze kaart ingevulde gegevens worden opgenomen in een database en worden gebruikt t.b.v. het toezenden van informatie en
het gericht benaderen met aanbiedingen voor producten en diensten van VNB.

