
  

BESTELFORMULIER 
 

   JOWI REIZEN BV UW FACTURATIEGEGEVENS 
   Prins Albertlaan 29 
3800 Sint-Truiden 
BTW BE0895.841.619 
IBAN BE44 7330 4801 6545 
BIC KREDBEBB 
Tel: 0032 11 67 32 73 
travel@jowireizen.be 
www.jowireizen.be 
 

Bedrijfsnaam:  
  Naam:   
  Straat & nummer:  
  Postcode & stad:  
  BTW-nummer:  
  e-mail:  
  Telefoonnummer:  
  Postcode & stad:  

    

Bestelgegevens 

  Datum bestelling  
  Bestemming Morocco Desert Challenge bezoekersreis 
  Reisorganisator Jowi Reizen 
  Vertrekdatum (vluchtschema onder 
voorbehoud) 27 april 2023, 18u40 vanuit Eindhoven 

  Terugreisdatum (vluchtschema onder 
voorbehoud) 1 mei 2023, 11u00 vanuit Errachidia 

  Diensten Vol pension 
  Verzekeringen  

   

Persoonsgegevens van de deelnemers 

Naam & voornaam zoals vermeld  
op paspoort 

 Geboortedatum  Paspoortnummer  Geldigheidsdatum 
paspoort 

              
              
              
              
              

  

mailto:travel@jowireizen.be
http://www.jowireizen.be/


  

Bestelling 

Omschrijving  Prijs per persoon  Aantal 

     Bezoekersreis MDC 2023  2.595,00 €   
     Supplement single  200,00 €   
     Supplement bestelling na 01/01/2023  200,00 €   
      

OPGELET: deze bestelbon is slechts geldig na betaling van een (niet-recupereerbaar) voorschot van 600,00€ per 
persoon.  

Betalingsgegevens:  
Jowi Reizen – IBAN BE24 7310 2767 0738 – BIC KREDBEBB  
met vermelding van: MDC 2023 Bezoekersreis + namen van de deelnemers 

BTW - Bijzondere regeling reisbureaus / Vrijstelling BTW (art 41 2bis, diensten buiten de EU & internationaal 
luchtvervoer is vrijgesteld van BTW) 

 

Verzekering (optioneel) 

Al onze aangeboden verzekeringen zijn enkel voor inwoners van België en Luxemburg.  

• Deze verzekering kan enkel onderschreven worden voor deelnemers uit de België en Luxemburg.  
• Verzekeringsmaatschappij : Allianz Global Assistance annulatieverzekering, Allianz Global Assistance 

bijstandsverzekering all in 

Type verzekering (duid aan wat van toepassing is)   

☐ Allianz Annulatieverzekering (6.5% van totaalbedrag) 

☐ Allianz Bijstandsverzekering (27€) 

☐ Allianz Annulatie- en bijstandsverzekering (6.5% van totaalbedrag + 27€) 

☐ Ik zorg zelf voor een annulatie- en of bijstandsverzekering 

 

Voor akkoord 

☐ Ik geef Morocco Desert Challenge en Jowi Reizen toestemming om de ingevulde gegevens op te slaan voor het 
aanmeldproces van dit evenement. Deze gegevens worden uitsluitend voor dit evenement gebruikt en worden na 
afloop verwijderd.  
 
☐ Ik verklaar alle précontractuele info/brochure/programma gezien te hebben op de website 
(www.moroccodesertchallenge.com), ga akkoord met de gereserveerde diensten. 
 
☐ Ik heb de algemene reisvoorwaarden gelezen op de website (www.moroccodesertchallenge.com) en 
goedgekeurd. 
 

http://www.moroccodesertchallenge.com/
http://www.moroccodesertchallenge.com/


  

 

Handtekening 
 
 
 

 Naam  

 Handtekening van de persoon die deze 
bestelbon indient 

  Naam van de persoon die deze 
bestelbon indient 

 

Datum      
 DD  MM  YYYY 

 


