
   

Five star golf en masterclass reis  
met uw PGA professionals Mike Yarnold & Richard Kind 

Príncipe Felipe Hotel 
8 – 12 november 2021 

 

 
(Gaarne een kopie van uw paspoort bijvoegen) 

 

 
Adres:          ___________________ 
 
Postcode / Woonplaats:                 __________________________       
 
Email:          ___________________     
 
Telefoon overdag/’s avonds       _________________________________ 
 
Er moet ❑ wel/  ❑ geen  annuleringsverzekering worden afgesloten. 
Er moet ❑ wel/  ❑ geen  reisverzekering worden afgesloten 
(Gewenste mogelijkheid aankruisen ) 
Premie reisverzekering is € 1,85 per persoon per dag, combinatie B zonder eigen risico. 
Annuleringsverzekering Basis 5,6%, Annuleringsverzekering Dubbel Zeker 6,5% + € 4,50 poliskosten + 21% assurantiebelasting over 
premie en poliskosten 
 
Heeft de verzekeringnemer of een andere verzekerde persoon, in de afgelopen 2 jaar, twee of meer schades ingediend op een reis- 
of annuleringsverzekering? Ja / Nee (omcirkel wat van toepassing is) 
 
Heeft een verzekeraar in de laatste 8 jaar een verzekering geweigerd of opgezegd van verzekeringnemer of een andere verzekerde 
persoon? Of kon een verzekering pas geaccepteerd of vervolgd worden na het verhogen van de premie of uitsluiten van situatie?  
Ja / Nee (omcirkel wat van toepassing is) 

 
 
Hierbij verklaar ik kennis genomen te hebben van de reisvoorwaarden en ga akkoord met de inhoud ervan. 
 
Datum:          _______ 
 
 
Handtekening:         _______ 
 

 
 

Gaarne het ingevulde inschrijfformulier inscannen en mailen naar manuela@time4golf.nl of opsturen per post naar:  
Time4golf, A.Hofmanweg 5A, 2031 BH, Haarlem 

 

Dhr./Mevr. Voor- & achternaam EXACT zoals vermeld in Paspoort                                                      Geboortedatum Handicap 

01.   

02.   

 Accommodatie: (gewenste accommodatie aankruisen ) 

❑ 2-persoons kamer € 1358,- p.p.  
met Dhr./Mevr. _______________________________________________________________________ 
❑ 1-persoonsgebruik van de kamer € 1528,-   
 
Prijzen: 
Incl. programma conform poster 
Incl. vlucht & € 25,- administratiekosten per factuur  
 
*Vlucht is verwerkt in de prijs voor € 225,- (incl. € 10,- ticket fee, 10 kg handbagage, 15 kg ruimbagage en 15 kg golftas).  
08/11/21 Amsterdam-Alicante 06:50 – 09:30 en terug 12/11/21 Alicante-Amsterdam 21:05 – 23:55 Let op! De prijs van de vlucht 
is slechts een moment opname (per 31-05-2021) en kan op moment van boeken lager of hoger uitvallen. 

http://www.time4golf.nl/reisvoorwaarden/
mailto:manuela@time4golf.nl

