
Diocesane  Bedevaart  van  Antwerpen 
naar Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes vzw 

  
      Hof ter Lo 8 bus 2  -  2140 Borgerhout-Antwerpen 

____________________________ 
 
 
INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR BEDEVAART MET VERBLIJF IN HOTEL 

(voor brancardiers, hulpdienst, verpleegkundigen en zieken: vraag ons speciaal inschrijvingsformulier !) 
 
NAAM en VOORNAAM   (voor vliegtuigbedevaarders zeker zoals vermeld op id-kaart!!!) GEBOORTEDATUM 
1. . . . . . . . . . . . .  . . . 
2. . . . . . . . . . . . .  . . . 
3. . . . . . . . . . . . .  . . . 
Straat: . . . . . . . . . Nr. . . busnr. . . 
Postnummer: . . . Gemeente: . . . . . 
telefoonnummer: .      . . . . e-mail:  . . . . . . . . 
 
schrijft in en gaat hiermee akkoord met de voorwaarden vermeld in onze folder 2020 en de algemene 
voorwaarden op keerzijde: 
 
 
JULIBEDEVAART 2020 
      
 r TGV-dagtrein: 17 tot 23  juli      
  gewenste opstapplaats autocar: r Geel, rTurnhout, rNijlen, rLier, rWommelgem (rond punt)  
       r Vliegtuig: 17 tot 20 juli 
  € 36 extra voor één stuk (max. 20 kg)  ruimbagage: :   rja   rnee                 
  
Hotelreservatie: ofwel via het secretariaat ofwel via uw correspondent.  Mogen we u vragen de naam van uw 
correspondent mee te delen om alle misverstanden te vermijden?  (eenpersoonskamers (1P.) zijn zeer beperkt 
en heel wat duurder!) 
 rvia correspondent: . . . . . . hotel: . . . . 
 rvia secretariaat: hotel: . . . . . .kamer:  r1P.   r2P.   r3P.  
 uw kamergeno(o)t(e)(n): . . . . . . . . . . . 
 uw reisgeno(o)t(e)(n) in de trein: . . . . . . . . . 
Annulatietoeslag gewenst (€ 15 per persoon)   rja   rnee    
Neemt eigen rolwagen mee:   rja   rnee                 
 
Ik wens af en toe nieuwsberichten van de bedevaart te ontvangen:          rja.     rnee      
Ik wil in de toekomst informatie blijven ontvangen over diocesane bedevaarten:   rja      rnee        
 
Datum: . . .   Handtekeningen: .          .          .          .   
 
 

Uitsluitend voor ons secretariaat: 
 
Controle hotel: .   .   .   .   .   .   .   .   .    . rekening dd: .   .   .   .   .   .   . inschr. nr(s):.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    
             .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    
                          .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Opm.: 



Algemene reisvoorwaarden 
 
Reisdocumenten: kunnen slechts verstrekt worden nadat de spoorwegmaatschappijen, de vliegtuigchartermaatschappij en 
het autocarbedrijf de juiste vertrekuren ter beschikking gesteld hebben. 
Inschrijvingen:  tot alle beschikbare plaatsen benomen zijn of tot 6 weken vóór het vertrek per TGV of tot 8 weken vóór 
vertrek per vliegtuig.  Latere inschrijvingen worden aanvaard in de mate van de dan nog beschikbare of vrijgekomen 
plaatsen. 
Betalingen: uiterlijk 6 weken vóór de vertrekdatum voor treinbedevaarders. Vliegtuigbedevaarders zijn definitief 
ingeschreven na betaling van een voorschot van 50 % op de prijs van de vliegtuigreis. Saldo van de volledige reis moet betaald 
zijn uiterlijk 8 weken vóór het vertrek. 
Kosten bij annulering:  
-€ 25 tot 6 weken vóór vertrek van de treinbedevaarders en tot 8 weken vóór vertrek voor vliegtuigbedevaarders. 
-de totale reissom bij annulering binnen 6 weken vóór vertrek van de treinbedevaarders en binnen 8 weken vóór vertrek 
voor vliegtuigbedevaarders. We doen echter ons best om de hotelkosten volledig te kunnen terugbetalen. 
-Wanneer iemand anders de plaats inneemt van de annuleerder tot 1 week  vóór vertrek worden er geen kosten 
aangerekend voor de treinbedevaarders; voor de vliegtuigbedevaarders zijn er naamswijzigingskosten voor het ticket. 
-Bij annulering om gewettigde reden worden geen kosten aangerekend indien de annuleringsbijdrage betaald is. 
Reisformaliteiten: 
-voor personen van Belgische nationaliteit ouder dan 12 jaar: identiteitskaart 
-Belgen onder de 12 jaar:  hebben een “KIDS-ID” (elektronische identiteitskaart voor kinderen) nodig uitgereikt door de 
gemeente. 
-minderjarigen, niet vergezeld van hun ouder(s) of voogd, dienen houder te zijn van een (door de gemeente) gelegaliseerd 
attest, dat hun toestemming geeft om alleen of in gezelschap van... de reis mee te maken. 
-reizigers van niet-Belgische nationaliteit doen er goed aan bij de bevoegde instanties te informeren naar de formaliteiten 
die zij moeten vervullen. 
Prijs:  Onze prijzen, aangegeven in EURO en per persoon, zijn berekend op basis van tarieven en wisselkoersen geldig op 1 
januari van het bedevaartjaar, en op basis van de tarieven voor het vervoer die dan bekend waren, in het bijzonder op de 
prijs der brandstof voor het vervoer per chartervlucht en op de toegepaste taksen, belastingen en toeslagen. De 
overeengekomen prijzen kunnen tot en met 14 kalenderdagen vóór het vertrek worden herzien, voor zover deze herziening 
het gevolg is van een wijziging in: 
a) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of 
b) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen, toeslagen, belastingen en taksen. 
Zo de verhoging 10 % boven de totaalprijs gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft 
de reiziger recht op terugbetaling van de reeds betaalde bedragen. 
Verzekeringen: 
De bedevaarders die een eigen annulerings- en/of een reisbijstandsverzekering wensen, dienen hier zelf voor te zorgen. 
Wijzigingen: Ingeval er te weinig deelnemers zijn, in geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden of afhankelijk 
van de beschikbare vervoermiddelen kan een bepaalde reis geannuleerd of gewijzigd worden.  De betaalde bedragen 
worden bij annulatie volledig terugbetaald aan de bedevaarders.  Wijziging heeft geen prijsverhoging tot gevolg. 
Verantwoordelijkheid: het bestuur vestigt er de aandacht van de bedevaarders op dat het niet aansprakelijk kan gesteld 
worden voor vertraging of oponthoud der treinen of vliegtuigen, verlies of diefstal van geld, reiskaart of bagage, of andere 
onvoorziene gevallen. 
De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons een prioriteit. Ook wij hebben ons privacybeleid aangepast aan de 
nieuwe Europese regels. Hierin kan u lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hoe en waarom, en hoe u contact 
kan opnemen met ons om uw rechten uit te oefenen. Raadpleeg hiervoor onze website www.dba-lourdes.org. Op verzoek 
bezorgen we dit ook per post. 
Klachten: wordt een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost door onze verantwoordelijke(n), dan moet de reiziger 
uiterlijk 14 dagen na de reis per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs klacht indienen bij het bedevaartbestuur.  
Alle betwistingen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Antwerpen. 
 
 
 


