
 
 

Inschrijfformulier Winterkamp 2019 
 
 
Naam:   ………………………………………………………………………  
  
Klas:   …………………………………..  
 
Geboortedatum: …………………………………… 
 
Email  ouder:  ……………………………………. 
 
Lengte:   …...m……cm     Gewicht:………kg 
 
Schoenmaat:  ………………… 
 
Ik ga: 

0 Skiën 
0 Snowboarden (+ €10) 

 
Hoeveel weken ervaring?: ………..weken 
 
Ik wil graag de winterkamp trui (+€25): 

0 Ja, maat: S    M    L    XL 
0 Nee 

 
Neem je eigen materiaal mee, zo ja wat?  
0 Skies  0 Skischoenen  0 Helm (bij huren +€10) 
0 Snowboard 0 Snowboardschoenen 
 
Gebruik je medicijnen, heb je allergieën of andere aandoeningen? Zo ja, beschrijf hieronder zo 
precies mogelijk wat je hebt en welke medicijnen je gebruikt. Voeg eventueel een kopie van een 
medisch paspoort toe. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….....................................................................................................................................................
............................................................................. 
 
Zijn er nog andere zaken die we van jou moeten weten? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
 

 

  



 
 

Financieel: 

Bij ondertekenen van het inschrijfformulier gaat u akkoord met het totaal bedrag 

van €425,00. U ontvangt per email de facturen van het winterkamp voor zowel 

het inschrijfgeld à € 200,- (rond juni) als voor de restantbetaling à € 225,- (rond 

september 2018. Hierin staat een link vermeld met alle betalingsgegevens. Na de 

aanbetaling van € 200,- is de inschrijving pas definitief. 

Mocht U Uw zoon/dochter, na de officiële inschrijving, zich alsnog willen terugtrekken, dan is het NIET mogelijk om U de € 

200,- aanbetaling terug te betalen vanwege de kosten die wij van  tevoren al dienen te maken. Bij eventueel doubleren 

wordt het bedrag uiteraard wel terug gestort. 

In verband met de termijn waarop wij het Winterkamp willen regelen dient de inschrijving plaats te 

vinden voor 16 mei  2018. 

Mocht de reis vanwege onvoldoende belangstelling of andere onvoorziene omstandigheden niet 

doorgaan, dan wordt het inschrijfgeld teruggestort. 

Wij verzoeken u zelf om een annuleringsverzekering en/of reisverzekering af te sluiten. 

 

 

Handtekening leerling:                     Handtekening ouders / verzorgers: 

 
 
………………………………………     ………………………………………………………. 
 
________________________________________________________________________________ 
In te vullen door organisatie: 

o Op tijd ingeleverd (voor …………………) 
o Betaald 
o Kopie identiteitsbewijs toegevoegd  Paraaf docent:……………………………….. 

   


