
  

  

  

  

  
Secretariaat Mensen voor Mensen   

Duinrooshof 53 1964 PB Heemskerk  
Tel. 06-42475630  

E-Mail: MvMvakanties@gmail.com  
Website: www.mensenvoormensen.nl  

  

Inschrijfformulier Begeleiding  

Vereniging Mensen voor Mensen  

De vereniging organiseert groepsvakanties  voor 
mensen met een lichamelijke beperking  

                                                Duidelijk en in blokletters invullen A.U.B.
  

 Voornaam: ___________________________________  

Achternaam: __________________________________  

Adres: _______________________________________  

Postcode: ____________________________________  

Woonplaats: __________________________________  

Geboortedatum: ______________________M/V*___  

Telefoon: ____________________________________  

E-mailadres: __________________________________  

Paspoortnummer/ID______________________________  

  

Geeft zich op voor de vakantie naar**  
  

_____________________van _______ tot  ________  

Wil je met nog een vakantie mee, geef dit dan hier aan**:  

_________________________________________________ 

_________________________________________________  

 Beroep: ____________________________________________________  

  INFORMATIE:   

Heb je ervaring m.b.t. de omgang met mensen 

met lichamelijke beperkingen?  ja / nee* In 

welk verband was dat?  
 _____________________________________________________________  
  

Ben je bevoegd tot het doen van BIG-handelingen? ja /  
nee*  
  
Vanaf wanneer ga je mee met onze vereniging?  

  
 Gebruik je ook medicijnen?  ja / nee* Zo ja, waarvoor?  

_________________________________________  

  
Dieet?  ja / nee* vegetarisch 

/ zoutarm / anders:   
  
________________________________________________________  
  
Bent je allergisch voor bepaald voedsel? ja / nee* Zo 

ja, waarvoor?  
  
________________________________________________________  
  
WENSEN (indien mogelijk wordt hiermee rekening 

gehouden):  
_____________________________________________ 

_____________________________________________  

Wil graag:   
een mannelijke  / vrouwelijke gast / heeft geen 

voorkeur*  
  

Eventuele naam: _________________________________  
  

 Eventueel gewenste kamergenoot:   

  
________________________________________________________  
  

 De vereniging heeft voor begeleiders een 

reisongevallenverzekering afgesloten. Hierbij is geld NIET 

meeverzekerd. *    S.v.p. omcirkelen wat van toepassing is 

** Voor begeleiders is deelname aan de reizen gratis.  
 De eerste nacht van de Cruise vakantie kost € 25,-  
  

            

  
Niet invullen: is t.b.v. administratie:  

□Reis: ___________________________________□Ontvangen  ________________________□Ingeschreven_________________________ 

□Kopie reisleiding                                                                                                                                                    Z.O.Z. 

  



  

  
WERKGEVERSVERKLARING    

 

Heb je een bijzonder verlof aanvraag nodig?  ja / nee*  
Deze wordt naar je huisadres verstuurd, je bent zelf  verantwoordelijk voor de 

afgifte ervan.  
    

Zo ja, naam werkgever:  
  

_________________________________________  

    

  

CONTACTADRES IN GEVAL VAN CALAMITEITEN  

  

  

Naam:  __________________________________________  
  

Adres:  __________________________________________  
  

Postcode: ________________________________________  
  

Plaats: ___________________________________________  
  

Telefoon: ________________________________________  
  

 

Belangrijk. 
 

In verband met de nieuwe privacy wet, heeft Mensen voor Mensen toestemming nodig om al jullie gegeven 

te verwerken. Het is heel belangrijk, dat deze verklaring ondertekend wordt. Zo niet dan kunnen wij dit 

formulier niet in behandeling nemen. 

Ik (naam}, ____________________________________________________________ geef het secretariaat van Mensen voor 

Mensen toestemming om al mijn gegevens te verwerken. De gegevens worden alleen gebruikt bij mensen 

voor mensen. 

Foto’s die gemaakt zijn tijdens de reis, mogen gebruik worden voor promotie materiaal  ja   nee 

Handtekening vrijwilliger: 
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