
Inschrijfformulier  Panorama excursie Stockholm 14 tm 18 juni 2023 
 
 
Bevestiging van inschrijving 
Graag neem ik deel aan de excursie naar Stockholm van 14 tm 18 juni 2023 
Hiervoor zend ik dit inschrijfformulier vóór 10 februari 2023 aan de Stichting het Panorama, 
Morelstraat 20 2564XE Den Haag of per email naar: van.krieken.wim@gmail.com 
 
De excursie bevat: 

§ retourvlucht vanuit Amsterdam naar Stockholm. 
§ woensdagavond 14 juni heen en zondag 18 juni 2023 terug 
§ 4 nachten in middenklasse hotel inclusief ontbijt 
§ lokaal vervoer met bus / OV / fiets  
§ 4 dagen excursie 
§ excursiegids en review (reisverslag door deelnemers geschreven) 
§ 1x gezamenlijk diner 
§ reünie met diner 

NB: Exclusief reis- en annuleringsverzekering 
 
Persoonsgegevens 
Voornaam    (conform paspoort):   …………………………………………. 
Achternaam (conform paspoort):   …………………………………………. 
Geboortedatum:     …………………………………………. 
Geslacht:      …………………………………………. 
Adres/Factuuradres + postcode en woonplaats:  …………………………………………. 
(bezorgadres excursiegids en review) 
E-mail adres:      …………………………………………. 
Telefoon mobiel:     …………………………………………. 
Speciale wensen zoals dieet:   …………………………………………. 
 
Markeer svp: 
Ik wil overnachten in een  0   twee-persoons kamer reissom 1200 euro   

     (evt samen met …………………......) 
    0   een-persoons kamer reissom 1450 euro  
    0   ik heb kennis genomen van de onderstaande  
          inschrijfvoorwaarden  

0   ik reis zelfstandig (mijn reissom is daarom 250 euro lager) 
 
De reissom zal ik uiterlijk op 10 februari 2023 voldoen ten gunste van: 
Stichting het Panorama te Den Haag  
NL30 INGB 000 62 57 823  
 
Datum:    Handtekening: 
 
 
 
Inschrijfvoorwaarden 

§ Na inschrijving met dit formulier wordt bevestiging van deelname verstrekt op volgorde van binnenkomst 
van de betaling van de reissom, totdat een minimaal aantal deelnemers van 20 is bereikt. Mocht bij de 
binnenkomst van de betaling het maximale aantal deelnemers (30) reeds zijn bereikt, dan wordt de 
betaling gerestitueerd, tenzij je op de wachtlijst wil staan. 

§ Wanneer het inschrijfformulier en/of de betaling van de reissom later dan op 9 april 2022 zijn 
binnengekomen, dan kan bevestiging van deelname mogelijk niet meer worden gegarandeerd. 

§ Nadat de bevestiging van deelname is verstrekt, is restitutie van de betaalde reissom in geval van afzien 
van deelname niet mogelijk. 

§ Stichting het Panorama is niet aansprakelijk voor trein/metro vertragingen en of andere annuleringen en 
de hieruit voortvloeiende consequenties. 

§ Stichting het Panorama is nimmer aansprakelijk voor door u geleden schade, tenzij de schade voortvloeit 
uit handelen of nalaten van Stichting het Panorama zelf. 


