
 
Voorbeeld Reisverklaring 

 
Offerte van: xx.xx.20xx voor route: Cruisen door Istrien & Kvarner eilanden 

(10 reisdagen / 7 overnachtingen /0 dagen motorhuur) 

1. Hiermee verklaart:  

Zoals in passport vermeld Achternaam voornaam 

 

Postcode, plaats Straat, huisnr Geb.datum (dd.mm.jj) 

  

eerste keuze motortype tw eede keuze motortype als eerst keuze niet beschikbaar 

De bijgevoegde offerte ter kennis hebben genomen. 

2. Ik verklaar die 2
de

 persoon:    

Zoals in passport vermeld Achternaam voornaam 

     

Postcode, plaats Straat, huisnr Geb.datum (dd.mm.jj) 

  

eerste keuze motortype tw eede keuze motortype als eerst keuze niet beschikbaar 

eveneens kennis van deze offerte voor een bedrag van  € xxx,00  per persoon voor de duorijder heeft genomen en mij 

gemachtigd heeft namens haar/hem te boeken. 

 Ik ga akkoord met de definitieve boeking van volgende reisproducten (Aub aanvinken wat  van toepassing is): 
 

  autoslaaptrein, veerboten, cruiseboot,   hotels, vluchten,  huurauto motoren incl. VIP+ verzekering,  reisverzekering  

 Ik ga gebruik maken van de volgende opties (Aub aanvinken):      vertrekdatum  xx  /xx / 20xx         reisduur 10 dagen  
 upgrading hotels van 3* naar 4*   upgrading slaaptrein naar   eigen ligcoupe  slaapcoupe  luxe slaapcoupe  

 In ben geïnformeerd een of meerdere Duitse garantiebewijs(en) te ontvangen waardoor de reisonderdelen wettelijk verplicht verzekerd zijn  
(vergelijkbaar met waarborgfondsen in Nederland en België) in het geval van calamiteiten: 

 Betaling van de  reisprijs of de aanbetaling als de reis vanwege insolventie niet doorgaat 

 Betaling in het geval van insolventie en de terugreis tot extra kosten leid 

 Ik ga akkoord met  een aanbetaling voor de reisonderdelen van € xxx,xx  per persoon en een restbetaling van € xxx,xx  tot 01.xx.20xx 
Deze bedragen zal ik overmaken op de rekening van: 

 

Goa-travel, Burg. Beckersweg 83, NL 6261 NZ Mheer, Nederland, SNS Bank Nederland, Bank Rek-nr. 0931063825 

voor buitenlandse overboeking met IBAN: NL35 SNSB 0931063825 BIC CODE: SNSBNL2A  

Onder vermelding van de referentie : WS/LV/131209 

 

 Ik ga akkoord geringe prijscorrecties te aanvaarden die kunnen optreden vanwege tussentijdse prijsaanpassingen bij de leveran cier of door 
vervanging van niet meer verkrijgbare reisproducten door gelijkwaardige reisproducten.  

 Ik ga akkoord na de aanbetaling van de  reisonderdelen op de aangegeven datum aan de volledige betaling direct te voldoen. Ik verwacht dat uiterlijk 
10 dagen voor vertrek alle reispapieren worden toegestuurd. 

 Als bijlage stuur ik kopieën van geldige passport(en). 

 Ik ben geïnformeerd dat ik zelfstandig voor geldige reispapieren en eventueel verplichte visa ga zorg dragen. Voor VS (ESTA website) raadplegen. 

 Voor ondertekening van deze reisverklaring heb ik kennis genomen van de reisvoorwaarden zo als die in de website van BikeTheBest gepubliceerd 

zijn. 

 

_____________________________________________          ____________ 

(Handtekening)      (Datum) 

Per email aan info@bikethebest.nl  

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/esta.html?_flowExecutionKey=_cC350B5E4-C3DD-78AE-ECB8-1F2566239444_kEE068352-D82A-F354-F8D4-00D7411D0A06
http://www.bikethebest.nl/incentives/

