
  

Terugmailen naar ludo.vanluyd@telenet.be  

 

K.W.B. Lummen 
 

INSCHRIJVINGSFORMULIER  GEZINSWEEKEND 
 

VALKENBURG  11-12-13  oktober 2019 
 

Naam en voornaam:…………….……………………..………………………… 

 

Adres: …………………………………………………….……………………….. 
 

......................................................................................................... 
 

......................................................................................................... 
 

Telefoonnummer (en eventueel GSM-nummer): ................................. 

 

          .................................. 

 

E-mailadres (indien ter beschikking): ................................................... 

 

Deelnemers in dezelfde kamer: 
 

NAAM EN VOORNAAM        GEBOORTEDATUM 
 

1……………………………………   …………....... 

2……………………………………   …………....... 

3……………………………………   …………....... 

4……………………………………   …………....... 

 

Te betalen inschrijvingsgeld: 

Een voorschot van € 50,- per persoon       50,-  X…........ = € …… 
 

         Voor voldaan, Lummen 24 februari 2019 

        Naam en handtekening KWB-verantwoordelijke 

 

 

Of (ge)stort op rek BE83 8335 2086 5715 van KWB Lummen 
 

We maken de verplaatsing naar Valkenburg (aanduiden met een X in de O): 

O   met de bus (€17,- per persoon, te betalen samen met het voorschot) 

O   met eigen wagen 
 

Gelieve “Uitstap” te noteren achter de naam van personen die deelnemen op 

zaterdagmorgen aan de uitstap met het toeristisch treintje in de mergelgrotten (aan € 8,- 

per persoon) en het passende bedrag te betalen of over te schrijven. 
 

Inschrijven betekent dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden op keerzijde. 



 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN (niet limitatief) 

 

 

• Bij inschrijving is een betaling van € 50 per persoon als voorschot voorzien. Ook de 

kosten van de bus en eventuele deelname aan rondrit met toeristisch treintje 

dienen bij dit voorschot betaald te worden. 

Het restbedrag plus andere kosten dienen betaald vóór 19 september 2019. 

 

• We verblijven in kamers met hotelformule in volpension en bekomen alle maaltijden 

van vrijdagavond tot en met zondagmiddag: 2 x avondmaaltijd; 2 x middagmaal 

plus 2 x ontbijt. Dranken bij de maaltijden zijn niet inbegrepen in de prijs (behalve 

bij het ontbijt) en dienen ter plaatse betaald.  

 

• Bij annulatie zijn de tarieven van toepassing die door de uitbater aangerekend 

worden. Tot één maand vóór de afreisdatum is de annulatie gratis . 

 

• De verblijvers houden zich aan het huishoudelijk reglement van het hotel. Eventuele 

door hen veroorzaakte kosten (gebruik telefoon  en dergelijke), andere dan 

hierboven vermeld, worden in rekening gebracht en betaald vóór het vertrek. 

 

• De kamers mogen slechts bewoond worden door de ingeschreven personen.  

 

• De directie en/of het personeel heeft het recht de kamers te betreden. 

 

• Inschrijven betekent dat je op de hoogte bent van de voorwaarden van dit verblijf, 

opgelegd door de inrichters en het hotel en aanvaardt ze ook. 

 

 

 

 

 

 
Privacyverklaring ledengegevens 

“Kwb – Lummen” bewaart enkel de gegevens die ze van jou ontvangt bij het afsluiten van je lidmaatschap (naam en adres, geboortedatum, 
contactgegevens als je deze doorgaf). Deze gegevens worden opgeslagen in de beveiligde database van kwb vzw, U. Britsierslaan 5 te 
1030 Schaarbeek. De gegevens worden tot maximum 2 jaar na het stoppen van het lidmaatschap bewaard.De gegevens worden gebruikt 
voor: 

• De ledenadministratie (gebeurt door kwb vzw) 

• Het bezorgen van het ledenblad, de uitnodigingen voor de activiteiten, de nieuwsbrief van onze afdeling. 

• De kwb-ledenverzekering (gebeurt door kwb vzw) 

Als je je gegevens wil inkijken of verbeteren, kan dit steeds via mail aan (Van Hemelen Mario – Mario.Van.Hemelen@telenet.be ).Kwb – 
Lummen verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven.” 

http://kwblummen.be/about/
mailto:-Mario.Van.Hemelen@telenet.be

