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LOURDES
mei 2020

PERSOONLIJKE GEGEVENS
☐ Dhr.

☐ Mevr.

☐ Mej.

☐ Priester

☐ Zuster

☐ Diaken

Gelieve hieronder uw naam in te vullen zoals op uw identiteitskaart.
Naam: ....................................................................

Voornaam: ....................................................................

Straat: ...................................................................

Nr: ...................... Bus: ...................................................

Postnr. ...................................................................

Gemeente (+ deelgemeente): .......................................

E-mail: ...................................................................
Geboortedatum: ...................................................

Telefoon: .......................................................................

Naam contactpers. thuis:......................................

Telefoon contactpers.thuis: ....................................

Ik teken in voor de LOURDESbedevaart per TGV
van 19 t.e.m. 25 mei vanuit Tourcoing
Basisprijs (incl. verblijf hotel, TGV, algemene organisatiekosten)
☐ Hotel Eliseo (€805,00)

☐ Hotel Astrid (€805,00)					

☐ Hotel Lys de Marie (€605,00) ☐
. Accueil Marie Saint Frai (€675,00)		
(wat verder afgelegen)

€ ............

.

€ ............

(Een accueil is een onthaalcentrum met aangepaste infrastructuur voor zorgbehoevenden
(bv. aangepaste bedden en douches)
Ik ga mee als zorgbehoevende

☐ ja .......... ☐ neen

Toeslag treinreis 1ste klas (niet voor zorgbehoevenden) (€65,00)				

€ ...............

Toeslag éénpersoonskamer/periode:
.Hotel Eliseo + Hotel Astrid (€190,00).......................							

€ ...............

Hotel Lys de Marie (€125,00)

€ ...............

...............................							

.. 		

Ik schrijf in voor de transfer autocar Tourcoing (heen en terug) vanuit (€25,00):

☐ Brugge

☐ Roeselare

☐ Kortrijk

☐ Oostende		

☐Diksmuide		
€ ............

Vermindering kinderen (t.e.m. 6 jaar: - 50%, 7 t.e.m. 12 jaar: - 30% op basisprijs

€ -/- ......

.VOORLOPIG TOTAAL BIJDRAGE							

€ ..........

Bijkomende informatie voor zorgbehoevende deelnemers
Gelieve aan te kruisen indien nodig
● Ik wil gebruik maken van:
		☐ mijn eigen aangepaste manuele rolwagen (indien echt niet anders kan!)
☐ een manuele rolwagen die de bedevaartorganisatie GRATIS voor mij in Lourdes zal reserveren
☐ mijn eigen elektrische rolwagen (indien echt niet anders kan én indien er nog plaats is in de TGV)
● ☐ Ik kan door mijn beperking enkel plaats nemen op de benedenverdieping van de TGV

Vervolg van de informatie voor zorgbehoevende deelnemers
● Daar ik gebruik moet maken van een rolwagen, heb ik nood aan hulp.
		
☐ daartoe heb ik een eigen begeleid(st)er mee. Naam: ................................................................
		
☐ ik heb géén eigen begeleid(st)er en wens me in te schrijven voor de hulp van een brancardier
		 (beschikbaarheid ter plaatse af te spreken)
● Thuis komt er een verpleegkundige voor dagelijkse/wekelijkse hulp bij
		
☐ het wassen
		
☐ verbandzorg
		
☐ andere
●
		
		
●
		
		
●
●
		

Voor ernstige medische behandelingen of medicatie moet bij de inschrijving vooraf contact worden
opgenomen met de bedevaartdirectie, per adres secretariaat van de bedevaart, die in samenspraak
met de bedevaartdokter zal beslissen over de haalbaarheid van de deelname.
In de dagen voor de afreis zal elke zorgbehoevende een medische fiche toegestuurd krijgen die door
de huisdokter moet ingevuld worden en die voor de afreis naar het bedevaartsecretariaat moet
teruggestuurd worden.
Alle info zal uiteraard met de grootste discretie behandeld worden.
Indien iemand medicatie neemt, is het aangewezen een lijst bij te hebben met de juiste benaming
van de geneesmiddelen.

Bijkomende informatie voor alle deelnemers
Ik wens te reizen in het gezelschap van: ..............................................................................................
Ik wens de kamer te delen met: ............................................................................................................
Opmerkingen: .........................................................................................................................................
GRAAG UW AANDACHT VOOR VOLGENDE ZAKEN:
- Tijdens elke bedevaart worden er foto’s genomen. Wil hierbij aanduiden of u akkoord gaat of niet bij
		 publicatie van foto’s van u op de website of in de brochure.
☐ ik ga akkoord ☐ ik ga niet akkoord
- Wie inschrijft, aanvaardt de algemene voorwaarden zoals in de brochure en op de website vermeld.

TE BETALEN
Totaal reisbijdrage (zie eerste pagina) 			
€ ....................
		
€ ....................
Huur scooter (periode in Lourdes) (€125,00)
Steun voor ziekendienst (vrije bijdrage)				€ ....................
Vermindering gewonnen Lourdesbeurs - lot ‘Vrienden van Lourdes’
Waar gewonnen?................................................................................		€ -/-..............
Naam verantwoordelijke.....................................................................
e-mail en telefoon...............................................................................
Annuleringsbijdrage (vrij te kiezen) (€25,00)			
			

totaal te betalen

€ ...................
€ ..................

☐ Ik betaal de volledige som onmiddelijk na inschrijving.
☐ Ik betaal bij inschrijving het voorschot van €250,00 en ik betaal het saldo van € ....................
ten laatste één maand voor de afreis.
Rekeningnummer KBC IBAN BE84 4600 1296 1159 van (Bedevaarten Bisdom Brugge) (BIC KREDBEBB)
Datum:		
Handtekening:

