inschrijfformulier

(pas)foto
s.v.p.
digitaal
aanleveren

2018
Inschrijving bij voorkeur digitaal
Dit formulier invullen (bij voorkeur) digitaal via onze website
en versturen per e-mail naar info@bosjuweelvakanties.nl of per post naar onderstaand adres.
Bosjuweel Creatieve Vakanties, Koopvaardijweg 3, 6541 BR Nijmegen
024-3731810 | www.bosjuweelvakanties.nl | info@bosjuweelvakanties .nl

In te vullen door Bosjuweel
Datum:

Graag zorgvuldig invullen met blauwe of zwarte pen. Stuur relevante informatie,
begeleidingsrichtlijnen en persoonsbeschrijving direct mee bij het insturen van

Vakantie:
Nummer:

dit formulier. Het is van groot belang dat de inschrijving volledig en naar waarheid
wordt ingevuld en wordt ondertekend door een begeleider of wettelijke vertegenwoordiger. Alleen op deze wijze is het mogelijk de juiste begeleiding te bieden
en een goede vakantie te garanderen. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige
informatie kan leiden tot uitsluiting van deelname.
Bosjuweel dient volgens de Algemene Reisvoorwaarden direct op de hoogte
te worden gesteld van wijzigingen m.b.t. de vakantiegast.

Ik wil mee op

-vakantie van

Als dat niet gaat, wil ik mee op

-vakantie van

t/m
t/m

Ik wil graag met een bekende samen op vakantie, namelijk met

Voor- en achternaam

Man / Vrouw

Adres

		 Postcode & Woonplaats

Telefoon

		 Geboortedatum

IBAN-nummer

E-mail-adres

Contactpersoon

Relatie (bv begeleider)

Telefoon contactpersoon

E-mail contactpersoon

Paspoort of ID nummer
Hoe woon je?
Wat is je dagbesteding?
Wat doe je voor werk?
Wat zijn je hobby’s?
Wat is de aard van je beperking?

Huisarts
Ziektekostenverzekeraar

Telefoon huisarts
		 Verzekeringsnummer

Zijn er ziektebeelden waarvan we op de hoogte moeten zijn?

Gebruik je medicijnen? Waarvoor zijn die? Heb je ze in eigen beheer of geven begeleiders de medicijnen aan je?
Medicijn			 Gebruikt voor			
0

		 0

Eigen beheer / Begeleiders

0

		 0

Eigen beheer / Begeleiders

0

		 0

Eigen beheer / Begeleiders

Voor aanvang van je vakantie ontvang je een Bosjuweel-medicatieoverzicht dat je ingevuld en ondertekend meeneemt.

Heb je een dieet of allergie?

0 nee

0 ja, nl

Kun je zelfstandig eten?

0 ja

0 nee, hulp nodig met

Heb je een hartafwijking?

0 nee

0 ja, nl

Heb je diabetes?

0 nee

0 ja, nl

Heb je epilepsie?

0 nee

0 ja, aanvalsvrij sinds

Kun je lopen?

0 nee

0 ja, met hulp van begeleiders, nl

0 ja, een afstand van

Kun je traplopen?

0 nee

0 ja, alleen met hulp

0 ja, zelfstandig

Kun je zwemmen?

0 nee

0 ja, alleen met toezicht

0 ja, zonder toezicht

Gebruik je hulpmiddelen?

0 nee

0 ja, nl

Heb je steunkousen?

0 nee

0 ja, zelfstanding aantrekken

Gebruik je een rolstoel?

0 nee

0 op langere afstanden, nl

Wat voor een rolstoel?

0 elektrisch

0 handbewogen, afmetingen indien opgevouwen:

Gebruik je een rollator?

0 nee

0 op langere afstanden, nl

0 altijd

Kun je zien?

0 blind

0 slechtziend

0 brildragend

0 goed

Gebruik je alcohol?

0 nee

0 ja, hoeveel

per dag / per week

Rook je?

0 nee

0 ja, hoeveel

Kun je zelfstandig met geld omgaan?

0 ja

0 nee, ik heb hulp nodig met

Opstaan en naar bed gaan doe je

0 zelfstandig

0 met toezicht / aanwijzingen van begeleiders

(voeg bijlage toe hoe te handelen bij een aanval)

0 ja, hulp nodig met aantrekken
0 altijd

		

0 met hulp van begeleiders, nl

Wat zijn je bedtijden? 		

0 opstaan:

Douchen, aan en uitkleden doe je

0 met toezicht / aanwijzingen van begeleiders

0 zelfstandig

uur

0 naar bed

uur

		

0 met hulp van begeleiders, nl

Tandenpoetsen (en evt. scheren) doe je 0 zelfstandig

0 met toezicht / aanwijzingen van begeleiders

		

0 met hulp van begeleiders, nl

Naar het toilet ga je

0 met toezicht / aanwijzingen van begeleiders

0 zelfstandig

		

0 met hulp van begeleiders, nl

Hoe maak je contact met anderen? Vind je het leuk om met groepsgenoten om te gaan? Heb je hulp nodig bij het leggen van sociale
contacten in de groep?

Is er sprake van gedrag waarvan we op de hoogte moeten zijn?

Zijn er speciale situaties waarbij je extra begeleiding nodig hebt?

Zijn er bijzonderheden waarvan we op de hoogte moeten zijn?

Hoe ben je bij Bosjuweel terechtgekomen?
0 via via

0 brochure

0 internet

0 vaker met Bosjuweel op vakantie geweest 0 anders, nl

Toegevoegde bijlagen:
begeleidingsrichtlijnen/persoonsbeschrijving
(BELANGRIJK om bijlage en pasfoto
toe te voegen i.v.m. onze beeldvorming) 		 0 begeleidingsrichtlijnen/persoonsbeschrijving
			 0
			
Inschrijfformulier is zorgvuldig ingevuld en ondertekend door (begeleider of wettelijk vertegenwoordiger):

Datum

		

Na het versturen van dit inschrijfformulier ontvang je binnen 14 dagen een reserveringsbevestiging. Hierin vind je alle informatie over betaling
en de verdere gang van zaken. Met het ondertekenen van dit formulier verklaar je akkoord te zijn met onze Algemene Reisvoorwaarden 2018.
Kijk hiervoor op www.bosjuweelvakanties.nl. Op deze site kun je dit inschrijfformulier ook downloaden en invullen.

