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INSCHRIJVINGSFORMULIER PANCHA KARMA REIS JANUARI 2018 | TRICHUR 

Heb je interesse om een Ayurvedische kuur te beleven in het hartje van India?  

Schrijf je dan nu in!  

Je inschrijving is defintief na het indienen van onderstaand inschrijvingsformulier en 

na het storten van € 1200 voorschot op het rekeningnummer van de Pancha 

Karmareis: 

BE64 7310 3049 4852 

BIC: kreddbebb 

Mededeling: voorschot Pancha Karmareis jan 2018 + naam + voornaam 

Het resterende bedrag stort je vóór 20 december 2017 op hetzelfde 

rekeningnummer. Bezorg je inschrijvingsformulier aan Lies of per e-mail aan: 

felia@lies-ameeuw.com . 

 

ALGEMEEN 

Gelieve alles te noteren zoals op je identiteitskaart beschreven. We gebruiken 

onderstaande gegevens voor het aanvragen van de tickets. 

Naam  

 

Voornaam  

 

Geboortedatum  

 

Straat + nr.  

 

Postcode  

 

Woonplaats  

 

Land  

 

Telefoon  

 

Gsm  

 

e-mail  

 

 

IN GEVAL VAN NOOD 

Persoon 1 -  voornaam & naam   

 

Relatie  

 

Telefoon/gsm 
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Persoon 2 – voornaam & naam  

 

Relatie  

 

Telefoon/gsm  

 

Let op! Vergeet zeker niet je visum naar India tijdig aan te vragen bij de Indische 

ambassade in Antwerpen of Brussel. 

Transport 

Kruis aan: 

o Ik wens me in te schrijven voor de Pancha Karmareis van 16 januari tot 9 

februari 2018 & wens in groep te reizen naar & van India. Ik betaal € 1200 

voorschot. 

 

o Ik wens me in te schrijven voor de Pancha Karmareis van 16 januari tot 9 

februari 2018. Ik kijk zelf om te reizen naar & vanuit India. Ik betaal €1200 

voorschot. 

Verblijf 

Kruis aan: 

o Ik wens tijdens mijn verblijf in het ayurvedisch centrum in Trichur een single 

room met airco aan € 1730 per persoon. 

o Ik wens tijdens mijn verblijf in het ayurvedisch centrum in Trichur een single 

room zonder airco aan € 1625 per persoon. 

 

Bij ondertekening van dit document verklaar ik mijn akkoord om mee te gaan op de 

Pancha Karma reis in januari 2018 in Trichur, India om mezelf helemaal te laten 

onderdompelen in Ayurveda. Ik zal het volledige bedrag zoals hierboven vermeld 

overmaken op het rekeningnummer BE64 7310 3049 4852 – BIC: kreddbebb .  

Dit ten laatste op 20 december 2017. 

 

 

Handtekening deelnemer & datum  

 

 


