De kracht
van Labyrinth
Eigen transfer bus in de Ardennen.

De ideale verzekering voor
avontuurlijke reizigers!
Zoek je een voordelige reisverzeking die
bijzondere en avontuurlijke vakanties verzekerd
met een ruime dekking? Sluit dan simpel en
direct online je outdoorpolis af en geniet van de
volgende voordelen:
Het hele jaar doorlopend verzekerd
Direct online af te sluiten
Extra hoge dekking van je outdoor uitrusting

Uitvoering door vaste (Nederlandse) professionele
buitensportinstructeurs.
Uitdagende sportieve en culturele programma’s
op de mooiste locaties met een volledig
avondprogramma.
Flexibele, punctuele organisatie en een grote
betrokkenheid.
Uitstekende bereikbaarheid (zowel via telefoon als
internet).
Gebruik van de nieuwste professionele materialen.
Elke groep heeft een vast aanspreekpunt op zowel
kantoor als tijdens de werkweek. De gastheer/
gastvrouw op locatie regelt en verzorgd alle
voorkomende zaken tijdens de werkweek.
Eigen Outdoordôme (Carriënta) met alle denkbare
Challenge onderdelen, terras, sanitair en
outdoorbar.

Je ATB of Mountainbike meeverzekerd
Outdoorsporten meeverzekerd
Wintersporten meeverzekerd

Gezondheids
verklaring
Tel.: 0172 - 240000
www.labyrinth.nl

Altijd veilig op reis!

Redding en repatriëring
Werelddekking
Standaard 60 dagen aanééngesloten
verzekerd

De beste verzekering voor alle buitensporters

Labyrinth Outdoor & Travel
0172 - 240000
info@labyrinth.nl
www.labyrinth.nl

GezondheidsVerklaring
Ik heb geboekt bij:

Beste deelnemer/deelneemster,
Hartelijk welkom op deze vakantie, incentive en /of
actitiviteit georganiseerd door Labyrinth Outdoor & Travel
B.V. (en de met haar samenwerkende partners) mede
handelend voor en/of onder:
Labyrinth Actieve Vakanties
Beaches Jongerenvakanties
Budgettent.nl
Unique Events

Ardennen Adventures
Snow Adventures
City Adventures

Je reisbegeleiding en instructeurs doen er alles aan om
het je volledig naar de zin te maken. Er worden diverse
activiteiten onder deskundige begeleiding georganiseerd.
Je reisbegeleiding geeft daarover nadere informatie.
Uiteraard zal de reisbegeleiding er alles aan doen om het
veiligheidsimago van Labyrinth Outdoor & Travel B.V. voor
100% waar te maken. Helaas zit een ongeluk in een klein
hoekje en daarom heeft Labyrinth & Outdoor Travel B.V.
een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)
afgesloten. De verzekeringsmaatschappij eist echter dat
vooraf een gezondheidsverklaring wordt ingevuld. Wil je
daarom zo vriendelijk zijn om dit formulier
volledig in te vullen?

Iedereen kan meedoen...
In principe kan ieder gezond mens meedoen aan de
activiteiten van Labyrinth. Wij zullen er daarbij alles
aan doen om mensen met een beperking toch mee
te laten kunnen. Op medische gronden worden in
principe geen deelnemers geweigerd. Echter, het kan
voorkomen dat bij bepaalde activiteiten je even een
onderdeel moet overslaan of het programma wordt
aangepast door onze instructeur, zodat er geen
ongelukken gebeuren. Wij vragen iedereen hiervoor
om begrip. Dus moet je even wachten, omdat iemand
niet zo snel is, stuur dan maar even een sms naar
huis om te vertellen hoe leuk je het hebt! Enjoy!

Gezondheidsverklaring:
Ondergetekende heeft kennis genomen van de
moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico’s van de te
ondernemen activiteiten.
Ondergetekende verklaart:
+ Ondergetekende acht zichzelf, wat betreft gezondheid
en conditie, fysiek in staat aan de aangeboden
activiteiten deel te nemen zonder zichzelf of anderen in
gevaar te brengen.
+ Ondergetekende heeft alle medische en/of conditionele
bijzonderheden, die voor een veilige deelname van
belang kunnen zijn, schriftelijk op dit formulier gemeld.

Labyrinth éénoudervakanties

Unique Events Bedrijfsevenementen

Labyrinth familievakanties

Beaches Jongerenvakanties

Labyrinth actieve vakanties

Anders, namelijk: ............................

Labyrinth Ardennen Adventures

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

Budgettent.nl

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

Mijn gegevens zijn:
Achternaam:

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

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

Geslacht: m /v

Straat: ......................................................................... nr.: ..................
Postcode:

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

Woonplaats:

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

Telefoonnr.:

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

Mobiel nr.: ................................................................................................
E-mailadres:

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

Geboortedatum:

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

Paspoortnummer:

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

(Medische) bijzonderheden: .......................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Telefoonnr. van thuisblijvers: ....................................................................
Gezinssamenstelling:
Ongehuwd

Samenwonend

Gehuwd

Ja, ik wil op de hoogte gehouden worden van akties en aanbiedingen via
een digitale nieuwsbrief

(Vooraf inleveren bij de reisleiding)
Datum:

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

Handtekening:

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

