
 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 1ste persoon 2de persoon

❍ Dhr./ ❍ Mevr.:

❍ Dhr./ ❍ Mevr.:

Naam, zoals op internationaal paspoort:

Voornaam, zoals op internationaal paspoort:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Gsm:

E-mailadres:

Nummer internationaal paspoort:

Plaats van uitgifte:

Datum van uitgifte:

Geldig tot:

Nationaliteit:

  

CONTACT BIJ NOODGEVALLEN KAJUIT

Naam: Categorie:

Verwantschap: Voorkeur kajuitnummer:

Adres: ❍ DELUXE KAJUIT MET SCHUIFRAAM: ❍ aparte bedden ❍ dubbel bed   

Telefoon/gsm: ❍ DELUXE KAJUIT MET BALKON: ❍ aparte bedden ❍ dubbel bed

❍ JUNIOR SUITE MET BALKON ❍ SUITE MET BALKON

❍ DOUBLE SINGLE USE

 PERSOONLIJKE GEGEVENS 1ste persoon 2de persoon
❍ Dhr./ ❍ Mevr:
❍ Dhr./ ❍ Mevr:
Naam, zoals op identititeitskaart:
Voornaam, zoals op identititeitskaart:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
GSM:
Email-adres:
Nummer paspoort of ID-kaart:
Plaats van uitgifte:
Datum van uitgifte:
Geldig tot:
Nationaliteit:

Ik verklaar FIT TO TRAVEL (fit om te reizen) te zijn en niet te reizen tegen medisch advies in.*
Alle bekende medische aandoeningen of handicaps, welke een behandeling of hulp vereisen aan boord van het 
schip, of het gebruik van een rolstoel, rollator etc. moeten ons schriftelijk bij reservering worden gemeld.

1ste persoon 2de persoon
❍ JA  ❍ JA  
❍ NEE ❍ NEE

* Ook als er na boeking een verandering optreedt in de gezondheidssituatie zou er medisch advies moeten worden ingewonnen voordat
u uw reis gaat maken. Een medisch attest kan door de maatschappij worden gevraagd, uitsluitend voor gebruik aan boord en niet voor 
verzekeringsdoeleinden. (Zie voorwaarden voor meer informatie.)

 VERZEKERINGEN EUROP ASSISTANCE
Duid uw keuze aan (1 per persoon) Persoon 1 Persoon 2
Annulatieverzekering 4,5% ❍ ❍

 CONTACT BIJ NOODGEVALLEN KAJUIT
Naam: Categorie:
Verwantschap: Kajuitnummer:
Adres: ❍ DUBBEL  (❍ 2 bedden ❍ 1 groot bed)  

Telefoon/Mobiel: ❍ SINGLE  ❍ DOUBLE SINGLE USE

Het land van de gouden pagodes en de koninklijke hoofdsteden
KNACK-CRUISE MYANMAR

4 t.e.m. 16 december 2021

BOEKINGSFORMULIER (invullen in hoofdletters)

 

VERZEKERINGEN

Duid uw keuze aan (1 per persoon) 1ste persoon 2de persoon

Bijstands- en repatriëringsverzekering (€ 30 p.p.)  ❍ ❍

Multirisicoverzekering 4,75% van de prijs van uw reis 
(bijstand – repatriëring – annulatie – bagage)  

❍ ❍

Multirisicoverzekering hoge bijdrage 6% 
(bijstand – repatriëring – annulatie – bagage, voor reizen van meer dan € 8000 per persoon)

❍ ❍

Aanvullende verzekering kredietkaart hoge bijdrage 3%
(in aanvulling met de verzekering van uw Visa Gold, Platinum & Infinite en Mastercard Gold & Platinum)

❍ ❍

 



VISA 
Voor Myanmar heeft u een geldig visum nodig. U kunt zelf uw visum regelen.
Neem daarvoor contact op met de ambassade van Myanmar.

Wij kunnen ook voor u de visumaanvraag verzorgen. Daarvoor geldt het volgende:
- internationaal paspoort geldig tot en met 6 maanden na de terugkeer
- 1 ingevuld en ondertekend formulier (ontvangt u na boeking)
- 1 kopie van het internationaal paspoort (1ste pagina met gegevens)
- 1 recente kleurenfoto (identiteitskaart, geen kopie of gescande foto)
- 1 digitale foto op een USB-stick (u krijgt later de USB-stick terug)

Kosten Myanmarvisum: € 95, variabel en onderhevig aan wijzigingen
 
❍ Ik wil gebruik maken van uw diensten voor het aanvragen van de visa.
❍ Ik wil geen gebruik maken van uw diensten voor het aanvragen van de visa.

Ik opteer voor:
o de optionele verlenging ‘Ontdekking van het Inlemeer’ - 2 nachten - € 1090 p.p. dubbele bezetting
o de optionele verlenging ‘Ontdekking van het Inlemeer’ - 2 nachten - € 1395 p.p. single bezetting

 ONZE BETALINGSREGELING
• 30% van het totaalbedrag als voorschot plus eventuele verzekering
• Eindsaldo van het totaalbedrag 6 weken voor vertrek

U ontvangt een bevestiging van uw boeking en een voorschotfactuur voor de aanbetaling.

Ondergetekende schrijft zich in voor deelname van vermelde personen aan genoemde reis en accepteert de hierop van 
toepassing zijnde betalingsvoorwaarden.
U ontvangt een exemplaar van de verkoopvoorwaarden bij uw verkoopcontract.

Datum: /          /
Handtekening: 

 

Dit formulier volledig ingevuld en samen met een kopie van uw internationaal paspoort terugsturen naar:
Rivages du Monde, ‘Knack-cruise Myanmar’, Bergstraat 17, 1000 Brussel

OVERIGE (in de mate van het mogelijke houden wij rekening met uw opmerkingen en wensen)

Kortingen

❍ Ik geniet € 100 getrouwheidskorting per persoon. (geldig voor deelnemers aan de Knack-cruises 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018, 2019 of 2020)

Bepaald dieet (gelieve de naam van de persoon te vermelden en een omschrijving van het dieet)

Andere opmerkingen (huwelijksverjaardag, etc.)

All Ways Cruises. NV met kapitaal € 374 000 - RPM. Brussel BE04 4092 6168 - 
Maatschappelijke Zetel Brussel (1000) - Bergstraat 17
Vergunning afgeleverd door COCOF, Paleizenstraat 42 - 1030 Brussel: A1774 - RCP Amlin: 
Koning Albert II-laan 37 - 1030 Brussel, Polis n° LXX049281- Financiële garantie: Amlin, Polis n° LXX050365


