
 
Reserveringsformulier reis Hans von Burg 
Competitie teams & spelers 2019 

Periode: 05-03-19 / 08-03-19 

Hotel: Morgado Golf Hotel (Portugal) 

 
 

Deelnemers Deelnemer 1 Deelnemer 2 Deelnemer 3 Deelnemer 4 

Geslacht     

Voorletters     

1ste voornaam     

Achternaam     

Geboortedatum     

Handicap      

     

BAGAGE      

1 koffer van 15 kg 1 1 1 1 

Opmerkingen     

 
Belangrijk: Geen roepnaam gebruiken; alle namen dienen exact overeen te komen met de gegevens volgens het 

paspoort. 
 

*) Voor de meeste golfbanen geldt een handicapeis van 28/36, als u er strengere eisen gelden vindt u deze terug in de 
offerte. Indien u niet over de benodigde handicap beschikt, neemt u dan aub contact met ons op voor overleg. 

 

*) De bagage die u hier op dit reserveringsformulier vermeld, wordt door Golftravel.nl voor u gekocht tijdens het boeken 
van de vlucht. Let op: wij kunnen vooraf 1 stuk ruimbagage en 1 golftas p.p. voor u aanmelden. Nadat de vlucht 

definitief gereserveerd is, kan de bagage niet meer geheel of gedeeltelijk geannuleerd worden. Neemt u minder bagage 
mee dan gekocht, dan wordt het verschil niet vergoed. Eventueel later bijboeken van ruim- en/of golfbagage kunt u 

uitsluitend zelf doen via de website van Transavia.  

 

Gewenste accommodatie 

Kamertype Aantal kamers Opmerkingen/preferenties *) 

Double room    

Single room   

 
*) Onder een preferentie wordt een wens c.q. voorkeur verstaan, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend 

(bijvoorbeeld niet-rokenkamer, kamer op de begane grond etc.). Met preferenties wordt door de 

accommodatieverschaffers rekening gehouden maar een garantie voor preferenties kan niet worden gegeven. Indien het 
om een essentie (voorwaarde) gaat dient u dit duidelijk bij de reservering aan te geven. 

 

Adresgegevens 

Straatnaam/huisnummer   

Postcode/woonplaats  

Telefoon privé  

Telefoon mobiel 
(verplicht) 

 

Email adres  

Home course  

 

Overig 

Reisverzekering gewenst? Ja/nee     

Annuleringsverzekering gewenst? 
(5,5% van de reissom excl. 7,5% assurantiebelasting en € 3,50 poliskosten) 

Ja/nee 

 

Opmerkingen/bijzonderheden etc. 

 

 

BELANGRIJK: 
 Arrangement gebaseerd op vlucht €125,- p.p. + bagage 15kg (€42) + golftas 15kg (€58) is €225 p.p. 
 Vlucht zijn onderhevig aan wijzigingen en zijn pas definitief op het moment van boeken. Meer en/of minder 

kosten vluchten worden met u (in overleg) verrekend.  

 

Inschrijven:  Hans von Burg    ♦     hansvonbrug@hotmail.com    ♦     06-53 299 892 

mailto:hansvonbrug@hotmail.com

