NIET INVULLEN DOOR
AANVRAGER
Relatienummer:
Datum ontvangen:

pasfoto

Datum factuur:

INSCHRIJFFORMULIER

Boekings-/factuurnummer
Controle kopie ID:

Uitleg bij inschrijving: Keuzevakjes aankruisen.
Bij inschrijving een recente pasfoto vastnieten aan rechterbovenkant van deze pagina en een kopie van je
paspoort of ID-kaart toevoegen!
Ik schrijf mij in voor de volgende reis:
keus
categorie
bestemming
1e
A B
2e

periode
van

reiscode
t/m

A B

N.B. De reiscode is te vinden bij de beschrijving van de reis in de brochure of op de website.
Opstapplaats (zie de opstapmogelijkheden in de reisbrochure bij de aangevraagde reis):
Ik wil gebruik maken van de haal-/brengservice:  Ja,  halen

 brengen

Ik heb over Tracks Travel gehoord via:  een vakantiebeurs  internet  anders, namelijk:

Ik ben al meer dan 5 maal met Tracks Travel op reis geweest

 ja  nee

Ik wil gebruikmaken van de annuleringsregeling van Tracks Travel

 ja  nee

Ik wil een reisverzekering via Tracks Travel afsluiten

 ja  nee

Ik wil een eenpersoonskamer (met toeslag, alleen bij hotelreizen)

 ja  nee

PERSOONLIJKE GEGEVENS
Voorletters

Achternaam

Roepnaam:
Officiële voornamen volgens paspoort/ID-kaart:
Geboortedatum:

-

-

 M

 V

Adres
Postcode + woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres (woonvoorziening):
Afwijkend factuuradres  ja  nee
Naam:
Adres:
Postcode + woonplaats:
IBAN-nummer bank:
Naam en telefoonnummer huisarts:

GSM-nummer:

HET IS GOED U BIJ DE ALLE HIERNA GESTELDE VRAGEN HET VOLGENDE TE REALISEREN:
Op elke reis gaan er andere begeleiders mee. Om er voor te zorgen dat u op reis de juiste begeleiding krijgt is het dus
heel belangrijk dat alle informatie die noodzakelijk en/of nuttig is om u voor een eerste keer te kunnen begeleiden op dit
inschrijfformulier wordt vermeld. Dit geldt ook voor mensen die al eerder met Tracks Travel zijn mee geweest!
Ter aanvulling op onderstaande informatie verzoeken wij u dringend het bejegeningsplan, oftewel dat gedeelte uit uw
zorgplan dat eraan gewijd is hoe in de dagelijkse begeleiding met u om te gaan, in kopie aan dit inschrijfformulier toe te
voegen. U mag hiervan ook een op de vakantie toegespitste samenvatting van maken.
Onvolledig ingevulde formulieren worden niet door Tracks Travel in behandeling genomen!
GEGEVENS CONTACTPERSOON (begeleider/ouder/wettelijk vertegenwoordiger)
Naam:
Telefoonnummers:
E-mailadres:
Welk telefoonnummer is gedurende de geboekte reis 24 uur per dag bereikbaar?:

GEGEVENS REISDEELNEMER:

Omschrijf zo volledig mogelijk wat uw verstandelijke beperking is en wat deze beperking en de eventuele
gedragsproblemen die daarbij horen in het dagelijks leven voor u inhouden: gebruik hiervoor eventueel meer
schrijfruimte in de vorm van een toegevoegde bijlage.

Is er wel eens sprake van gedrag waaraan anderen zich storen?

 ja  nee

Zo ja, waaruit bestaat dit gedrag?

Bent u onder behandeling van een specialist voor een gedragsstoornis?

 ja  nee

Hoe is uw woonsituatie?

Waar werkt u?

 ik woon bij mijn ouders/familie
 ik woon in een woonvoorziening
 ik woon begeleid zelfstandig
 ik woon zelfstandig

 ik werk niet
 ik werk in een activiteitencentrum
 ik werk in een sociale werkplaats
 ik werk

MEDISCH
Bent u onder behandeling van een specialist:?
Zo ja, waarvoor?

 ja  nee

Heeft u epilepsie?
Zo ja hoe vaak heeft u een aanval?

 ja  nee

Hoe verloopt zo’n aanval en wat voor soort begeleiding heeft u dan nodig (krijgt u bijvoorbeeld Stesolid of een ander
geneesmiddel toegediend)?
Heeft u diabetes?
Moet u geïnjecteerd worden?
Doet u dit zelf?
Volgt u een bepaald dieet?
Wat voor dieet?

 ja
 ja
 ja
 ja

 nee
 nee
 nee
 nee

Gebruikt u medicijnen?

 ja  nee

Zo ja, geef dan hier de naam van de medicijnen,waarvoor ze dienen,de hoeveelheid en de inname-tijden op. U kunt ook
een medicatielijst als bijlage toevoegen.
Naam medicijn
Waarvoor
aantal
innametijden
1
2
3
Heeft u de medicatie in eigen beheer?

 ja  nee

Gebruikt u de pil

 ja  nee

Mag u alcohol drinken?

 ja  nee

Hoeveel?
Is controle bij alcoholgebruik gewenst?

glazen/flesjes
 ja  nee

Eventuele toelichting bij de medicatie en alcoholgebruik

LICHAMELIJKE VERZORGING
Douchet en/of wast u zichzelf?

 ja  nee

Kleedt u zichzelf een

 ja  nee

Moet de begeleiding u helpen herinneren aan douchen/wassen/kleding verschonen?

 ja  nee

Bent u incontinent?
Zo ja, zelf incontinentiemateriaal meenemen.
Voorziet u zelfstandig in de toiletgang?

 ja  nee
 ja  nee

Eventuele toelichting op de lichamelijke verzorging

BEWEGINGSMOGELIJKHEDEN
NB Voor rolstoelgebruikers en mensen met een ernstige visuele beperking zijn slechts een aantal reizen geschikt. Neem
eerst telefonisch contact op met Tracks Travel!
Kunt u zonder hulp lopen?
 ja  nee
Kunt u ook op oneffen terrein lopen?
Hoe ver ongeveer?
Kunt u zelfstandig traplopen?

 ja  nee
km
 ja  nee

Maakt u gebruik van een rolstoel?
Zo ja kunt u binnenshuis lopen?

 ja  nee
 ja  nee

Maakt u gebruik van een rollator?

 ja  nee

Maakt u wel eens gebruik van krukken of een wandelstok?

 ja  nee

Kunt u fietsen?
Zo ja, hoe ver ongeveer?

 ja  nee
km

Kunt u zwemmen?
Is er (bijv. door medicijngebruik) toezicht nodig bij het zwemmen?

 ja  nee
 ja  nee

Heeft u een visuele beperking?
Zo ja, heeft u hierdoor hulp nodig bij uw lichamelijke verzorging?
Zo ja, heeft u hierdoor ondersteuning nodig bij het lopen?
Heeft u nog andere lichamelijke beperkingen (bijv. slechthorendheid/doofheid)?
Om welke beperkingen gaat het?

 ja
 ja
 ja
 ja

Eventuele toelichting op bewegingsmogelijkheden

 nee
 nee
 nee
 nee

OVERIGE
Kunt u lezen?

 ja  nee

Kunt u schrijven?

 ja  nee

Houdt u uw zakgeld in eigen beheer?

 ja  nee

Bij aanvang van de reis nemen wij uw paspoort/identiteitskaart in bewaring, Bent u het
daarmee eens?
Is uw paspoort/identiteitskaart geldig op de data van de geboekte reis?

 ja  nee
 ja  nee

Kunt u tijdens de geboekte vakantie zelfstandig op pad buiten de accommodatie?

 ja  nee

Kunt u ook zonder begeleiding alleen in de accommodatie achterblijven?

 ja  nee

Reist u met iemand samen?

 ja  nee

Zo ja met wie
Wilt u, indien mogelijk, met hem/haar een kamer delen?

 ja  nee

Eventuele toelichting m.b.t. bovengenoemde:

Ruimte voor bijzonderheden die voor de reisbegeleiding van belang kunnen zijn (bijv. sturing bij bepaald gedrag, extra
aandacht bij bepaalde sociale handelingen, vaste gewoonten etc.)

Ik heb de volgende verplichte bijlagen bij dit formulier gevoegd:
 bejegeningsplan of samenvatting daarvan
 kopie van paspoort of ID-kaart
pasfoto
Opmerkingen:
Aantal toegevoegde bijlagen met extra informatie:

pagina’s

Het inschrijfformulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld. Bij het verstrekken van onjuiste en/of
onvolledige informatie behoudt Tracks Travel zich het recht voor personen uit te sluiten van deelname aan een reis.
Ondergetekenden verklaren dat zij de gegevens naar waarheid hebben ingevuld en dat zij akkoord gaan met de reis- en
boekingsvoorwaarden en algemene informatie zoals vermeld in de brochure van Tracks Travel. Als het inschrijfformulier
niet meeondertekend is door een begeleider/ouder/wettig vertegenwoordiger wordt het formulier niet in behandeling
genomen..
Handtekening vakantiedeelnemer

Naam en handtekening begeleider / ouder / wettig
vertegenwoordiger

Datum:
Zodra wij uw inschrijfformulier hebben ontvangen,sturen we u een reserveringsbevestiging/factuur. Pas wanneer u deze
bevestiging/factuur heeft ontvangen, kunt u uw aanbetaling overmaken.
Dit formulier opsturen naar:
Tracks Travel
Postbus 31
2360 AA Warmond
Telefoon: 071-3011888
E-mail: info@trackstravel.nl

