
 

Confidence in travelling and touring to Israël                   

                      is een geregistreerde handelsnaam  
 

 

 

 

Aanmeldingsformulier REISNR.  2023–05 

dhr./mevr. Achternaam:……………………………………( (naam welke op uw paspoort vermeld staat) 

officiële voornamen in uw paspoort:………………………..  roepnaam…………………………... 

adres:……………………………………………………………  postcode:…………………………… 

email:………………………………… woonplaats:…………..  land: ………………………………… 

tel. privé:…………………………………………………………………………………………………………… 

tel. mobiel:………………………………………………………………………………………………………… 

nood tel.nr.1………………………………………………………………………………………………………. 

nood tel.nr.2………………………………………………………………………………………………………. 

geboortedatum:……………………………………………………..geboorteplaats:………………………….. 

paspoortnr.:………………………………………………………….afgiftedatum:…………………………….. 

afgifteplaats:………………………………………………..............vervaldatum:…………………………….. 

 

 
 

O  Ik wil graag een éénpersoonskamer (let wel: extra bijbetaling) 

O  Ik wil graag kamer-indeling met:…………………………………………………………………………. 

 

        Ik wens wel / geen reisverzekering  Aanvraag Kortlopende Reisverzekering 

        Ik wens wel / geen annuleringsverzekering  Aanvraag Kortlopende Annuleringsverzekering 

        De verzekeringen dienen gelijktijdig te worden afgesloten bij het insturen van dit aanmeldingsformulier. 

        Wilt u s.v.p. het door u ingevulde aanmeldingsformulier + kopie paspoort versturen aan: 

jerusalem today REIZEN t.n.v. Herman Aldenkamp Telgterweg 32, 3881 LM Putten 

Opmerking: Uw aanmelding is dan pas definitief, als u uw aanbetaling ad € 125,00 p.p.  

    heeft overgemaakt op rekeningnummer: NL29 RABO 0131 7843 15  ten name van:  jerusalem today REIZEN,                          

met vermelding van REISNR.  2023 - 05 

 

Datum: ………………..2022/23  Plaats: …………………           Handtekening: …………………… 

 

 

 
* Met het plaatsen van mijn handtekening verklaar ik op dit moment gezond en goed ter been te zijn voor deelname  

* Met het plaatsen van mijn handtekening ga akkoord mijn adres, telefoon en mail gegevens te laten vermelden in 

  het programmaboekje van van mijn geboekte reis met Jerusalem Today reizen m.b.t. privacyverklaring. 

* Aan deze reis en zijn mijn gegevens correct en naar waarheid te hebben ingevuld.   

* Onze voorwaarden staan op de achterkant van dit aanmeldingsformulier vermeld. 

 

 

 

Bij het inzenden van uw aanmeldingsformulier s.v.p. een kopie van uw paspoort bijsluiten. 

LET OP: paspoort moet nog 6 maanden voor vertrek van de reis absoluut geldig zijn. 

 

ISRAËLREIS          o.l.v. Pastor Richard Kelly 

http://jerusalemtodayreizen.nl/
http://jerusalemtodayreizen.nl/
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Jerusalem Today Reizen organiseert reizen onder de volgende voorwaarden: 

 

1) De reizen worden in Nederland voorbereid door Jerusalem Today Reizen en uitgevoerd. 

2) Iedere reis wordt begeleid door een deskundige reisleider van Jerusalem Today Reizen en in Israël door een 

Israëlische Nederlands sprekende gids. 

3) De prijzen van al onze reizen zijn gebaseerd op het tarief voor een 2-persoonskamer. Voor een 1-persoonskamer 

moet echter een toeslag worden betaald. Dat kan per reis verschillen.  

4) Alle reissommen zijn op basis van half-pension. Dat wil zeggen dat op alle reizen ontbijt en diner, in de reissom zijn 

inbegrepen. 

5) Voor de (eenvoudige) lunches (niet verplicht) per keer dient u voor een bedrag van ca. € 12,- á  € 15,00  rekening te 

houden. 

6) Aanmelden is mogelijk tot 8 weken voor vertrek; bij latere aanmelding, dan eerst vooraf informatie bij Jerusalem 

Today Reizen aanvragen, voor wat een mogelijke consequentie heeft mbt de prijs. 

7) De reis kan doorgaan, als er minimaal 20 deelnemers zijn; zodra dit het geval is, worden de deelnemers schriftelijk 

geïnformeerd. Het dient daarom aanbeveling niet te lang te wachten met uw aanmelding. 

8) Uiterlijk 8 weken voor vertrek wordt bekend gemaakt of de reis wel of niet doorgang kan vinden.  

9) Bij aanmelding dient € 125,00 als aanbetaling te worden betaald,  dat bedrag wordt verrekend met de eindfaktuur. 

10) Een aanmelding voor een reis wordt in behandeling genomen, nadat het aanmeldingsformulier en een kopie van uw 

geldig paspoort, als ook het bedrag van de aanbetaling door Jerusalem Today Reizen is ontvangen. 

11) Met het plaatsen van de handtekening verklaart men bij inzending van het aanmeldingsformulier op dat moment 

gezond en goed ter been te zijn voor deelname aan deze reis en zijn mijn gegevens korrekt en naar waarheid te 

hebben ingevuld. 

12) Na ontvangst van de aanmelding wordt binnen 2 weken een bevestiging van ontvangst  naar u toegestuurd. 

13) U ontvangt een faktuur 8 weken voor vertrek om de reissom over te maken aan Jerusalem Today Reizen. 

Betaling: de valutadatum staat op de faktuur aangegeven. 

14) ANNULERING door de reiziger. Annulering van de deelname aan een reis moet schriftelijk en met motivatie worden 

gemeld in tweevoud t.w. bij Jerusalem Today Reizen. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, kan de 

reisorganisator de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten ad. € 95,00, de volgende 

annuleringskosten in rekening brengen:  

- bij annulering                                               de aanbetaling van de reissom  

- bij annulering 69-45 dagen voor vertrek 30% per persoon  van de reissom 

- bij annulering 44-31 dagen voor vertrek 60% per persoon  van de reissom  

- bij annulering vanaf 30 dagen voor vertrek totale volledige betaling van de reissom 

15) Geld-Retour-Garantie m.b.t. COVID-19 
We willen dat u ontspannen op uw Israëlreis kan gaan met Jerusalem Today Reizen.                                               
Krijgt uw Israëlreis tot 8 weken voor vertrek een negatief reisadvies omwille van COVID-19,       
dan krijgt u uiteraard uw volledige geld retour, wij werken absoluut niet met vouchers.  

16) Wat met uw annulerings-reisverzekering? 
De Geld-Terug-Garantie vervangt de annulerings-reisverzekering NIET! 

17) naamswijzigingen vóór tickening, geen kosten- naamswijzigingen    ná tickening, € 150 per persoon 

18) Mocht de reis vanwege te weinig deelnemers worden geannuleerd, dan zal het complete bedrag van uw aanbetaling 
worden geretourneerd.  

19) Elke deelnemer dient bij het begin van de reis te beschikken over een reis- en ongevallenverzekering. U kunt 

eventueel de reis- en ongevallenverzekering ook door ons laten verzorgen, als men zelf geen eigen reis- en 

ongevallenverzekering heeft.  

20) Deelnemers die een lichamelijke dan wel mentale beperking hebben, dienen dit bij aanmelding te laten weten. 

21) Aan personen van verschillend geslacht wordt alléén een 2-persoonskamer toegewezen als er sprake is van een 

wettig huwelijk. 

22) Bij elke reis wordt ca. 4-6 weken voor vertrek een voorlichting - en kennismakingsbijeenkomst georganiseerd.  

23) Er worden in Israël zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen genomen. 

24) De reis kan desgewenst onder voorwaarden in overleg met u worden verlengd.  

25) Reserveringskosten € 29,00 per boeking 

          

Jerusalem Today Reizen                                                            website:www.jerusalemtodayreizen.nl    

E-mail: info@jerusalemtodayreizen.nl                    Bank: IBAN nr: NL29 RABO 0131 7843 15 

Herman Aldenkamp | Tel. 06-10234991                                                                        BIC: RABONL2U 

Gerda Brons-Aldenkamp | Tel. 06-13708573                                                 BTW nr.:8182.79.588.B.01 

Telgterweg 32, 3881 LM Putten                                                                                   KvK nr. 08162244 
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