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Den Haag, 28 januari 2019
Betreft: reis naar Parijs
Geachte mevrouw, mijnheer,
Van woensdag 12 juni t/m vrijdag 14 juni a.s. gaan de klassen 3 atheneum op reis naar
Parijs. We maken deze studiereis per touringcar.
In Parijs logeren we in een jeugdhotel. Gedurende ons verblijf bezoeken we verschillende
interessante plaatsen, zoals enkele musea, Versailles en natuurlijk de Eiffeltoren. Het
gedetailleerde programma kunt u ruim voor de datum van vertrek verwachten.
De kosten voor deze studiereis bedragen € 200,-. U schrijft uw zoon/dochter in door
bijgaand formulier in te vullen en het uiterlijk 22 februari a.s. in te laten leveren bij de
conciërges. Als u uw kind inschrijft, dan is de aanmelding definitief en verplicht u zich tot
betaling. Restitutie is niet mogelijk. U ontvangt van ons dan digitaal de factuur. Het
bedrag dient uiterlijk 28 mei a.s. betaald te zijn.
Behalve uiteraard een geldig reisdocument dienen alle leerlingen tijdens de reis een
geldige zorgverzekeringpas bij zich te hebben. De zorgverzekering dekt doorgaans de
normale kosten die bij ziekte gemaakt moeten worden. U kunt uw zoon of dochter
eventueel bijverzekeren door een reis- of annuleringsverzekering voor die dagen af te
sluiten. Hiermee dekt u zich in tegen eventuele afwezigheid door ziekte of extra uitgaven
die niet in de zorgpolis van uw kind staan.
Het wordt ongetwijfeld een interessante en gezellige reis!
Mede namens mijn collega’s,
Met vriendelijke groet,
Dhr. E. Dees
afdelingsleider vwo onderbouw
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Aanmeldingsformulier Parijs 12 t/m 14 juni 2019
Inleveren uiterlijk 22 februari 2019 bij de conciërges
Personalia
Naam leerling: _________________________________________________________
Klas: ________________________________________________________________
Geboortedatum: _______________________________________________________
ID-kaart/paspoortnummer: _______________________________________________
Telefoonnummer: ______________________________________________________
Bijzonderheden
Medicijngebruik: _______________________________________________________
Speciaal dieet:_________________________________________________________
Allergieën: ____________________________________________________________
Beperkingen: __________________________________________________________
Toelichting: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________
Contactinformatie noodsituaties:
Eerste contactpersoon: __________________________________________________
Telefoonnummer 1: _____________________________________________________
Telefoonnummer 2: _____________________________________________________
Tweede contactpersoon: _________________________________________________
Telefoonnummer 1: _____________________________________________________
Telefoonnummer 2: _____________________________________________________
Toestemming:
Hierbij geef ik bovengenoemd kind toestemming om deel te nemen aan de reis naar Parijs
van 12 t/m 14 juni 2019 en verklaar me bereid om de kosten van € 200,- te voldoen.

Naam _______________________________ Datum___________________________

Handtekening* : _______________________________________________________
* Door ondertekening van deze aanmelding gaat u akkoord met betaling van bovenstaand bedrag
voor de Parijs-reis in juni 2019. Het totale bedrag moet uiterlijk 28 mei 2019 betaald zijn.

