
 

 

 

Jonathan Willis organiseert: 
Golfinstructiereis naar Spanje – Costa de la Luz 

Islantilla Golf Resort**** 
03 t/m 10 Maart 2019 

 

 

Inschrijfformulier 
 

Deelnemer 1 

 

Deelnemer 2 

Voorletter(s)                                                   M/V 
 

Voorletter(s)                                                   M/V 

Eerste voornaam in paspoort 
 

Eerste voornaam in paspoort 

Roepnaam 
 

Roepnaam 

Achternaam in paspoort Achternaam in paspoort 
 

Geboortedatum 
 

Geboortedatum 

Handicap Handicap 
 

Adres Adres 
 

Postcode/plaats Postcode/plaats 
 

Telefoon privé Telefoon privé 
 

Telefoon mobiel 
 

Telefoon mobiel 

E-mail adres E-mail adres 

 

 
Arrangement reservering 

 
Week 09 – 03 t/m 10 maart 2019                € 1350,00 p.p. (o.b.v. 2-persoonskamer) 

 

Week 09 – 03 t/m 10 maart 2019                €   125,00 p.p. (toeslag 1-persoonskamer) 

 

Het arrangement is inclusief: 
 
 Transavia.com retourvlucht Rotterdam - Faro (basistarief €250,-) 
 Koffer 20 kg. p.p. en Golftas 15 kg. p.p. 
 Transfers luchthaven – hotel v.v. 
 7 nachten hotel 2-persoonskamer, o.b.v. Half Pension Plus 
 Half Pension Plus: ontbijt en diner incl. drankjes (huiswijn, bier, frisdrank en water)   
 5x 18-holes greenfee op Islantilla Golf Course 
 5x gebruik van de oefenfaciliteiten (Islantilla) incl. ongelimiteerd oefenballen. 
 Les en begeleiding van uw golfprofessional Jonathan Willis 
 
Exclusief: 
 Administratiekosten € 25,- per factuur 
 Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking 

 

 

 



 

 

Verzekeringen (s.v.p. aankruisen indien u een reis/annuleringsverzekering wilt afsluiten) 

 
Annuleringsverzekering gewenst? 
5,5% v.d. reissom, assurantiebelasting en poliskosten 
  

Ja  / Nee  

Annuleringsverzekering zakenclausule gewenst 
6,5% v.d. reissom, assurantiebelasting en poliskosten 
 

Ja  / Nee  

Indien zakenclausule naam waarnemer 
 

 

Reisverzekering gewenst?  
 

Ja  / Nee  

*Stoelreservering gewenst? 
 Ja  / Nee 

Extra beenruimte gewenst? 
 Ja  / Nee 

Kosten stoelreservering variëren van €6 - €20 per 
Enkele reis per persoon. Geef indien mogelijk uw   
voorkeur aan: rij………. stoel……… 

 

Annuleringsvoorwaarden 

 
 
- Annuleringen kunnen alleen in behandeling worden genomen nadat een schriftelijk verzoek tot annulering 

van de reis bij 3D Golfvakanties is ingediend (een e-mail volstaat ook). 
- Bij annulering tot 56 dagen voor de dag van vertrek: de aanbetaling, evt. annuleringskosten van het 

ticket en de administratiekosten. 
- Bij annulering vanaf de 56ste dag (inclusief) tot de 28ste dag voor de dag van vertrek: 25% van de reissom, 

evt. annuleringskosten van het ticket en de administratiekosten. 
- Bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 14e dag voor de dag van vertrek: 50% van de reissom, 

evt. annuleringskosten van het ticket en de administratiekosten.  
- Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de dag van vertrek: 100% van de reissom en 

administratiekosten 
 

 
Ondergetekende verklaart hiermee gereserveerd te hebben en na ontvangst van de factuur de 
betalingscondities in acht te zullen nemen.  
 
Op deze reis zijn de algemene reisvoorwaarden van 3D Golfvakanties (zie www.3dgolf.nl) van toepassing, 
waarmee hij/zij bij deze akkoord gaat. 
 

Plaats Datum: Handtekening: 
 
 
 
 
 
 

  

 

U kunt uw aanmelding mailen of opsturen aan: 
 

3D Golfvakanties   

T.a.v. Anne-Mieke van Wieren  

Amsterdamseweg 34 

1422 AD  Uithoorn 

Tel.     +31 297-531322 

E-mail anne-mieke@3dgolf.nl 

http://www.3dgolf.nl/
mailto:anne-mieke@3dgolf.nl

