INGEVULD TERUGSTUREN NAAR :

VOORBEHOUDEN AAN COSMOPOLITE

(met stempel van uw Mutualiteit om van de ledenprijs te kunnen genieten)

COSMOPOLITE, Notebaertstraat 2, 8370 Blankenberge – Tel. 050 42 99 54
www.cosmopolite-blankenberge.be – t.vandessel@liberty-blankenberge.be

Boekingsnr G
Van
Tot

OPGELET! GELIEVE EEN FORMULIER PER KAMER IN TE VULLEN A.U.B.

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

   Voor elk lid van de Liberale Mutualiteit steeds een vignet kleven op de voorziene plaats

Begeleider

Lid* Liberale Mutualiteit : HIER vignet kleven

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

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

1. IN TE VULLEN DOOR DE AANVRAGER (in drukletters a.u.b.)
Hoofdaanvrager

COSMOPOLITE

VERBLIJFSAANVRAAG 2021

Lid* Liberale Mutualiteit : HIER vignet kleven

Geen lid* Liberale Mutualiteit : HIERONDER invullen
Naam .............................................................................................................................................................................................................................
Adres 
.............................................................................................................................................................................................................................

Geen lid* Liberale Mutualiteit : HIERONDER invullen
Naam .............................................................................................................................................................................................................................
Adres 
.............................................................................................................................................................................................................................

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

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

E-mail ...........................................................................................................................................................................................................................
Telefoon ..............................................................................................................................................................................................................
Geboortedatum .......................................................................................................................................................................................
ID kaartnummer ........................................................................................................................................................................................

Geboortedatum
ID kaartnummer

Begeleider

Begeleider

Lid* Liberale Mutualiteit : HIER vignet kleven

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

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

Lid* Liberale Mutualiteit : HIER vignet kleven

Geen lid* Liberale Mutualiteit : HIERONDER invullen
Naam .............................................................................................................................................................................................................................
Adres 
.............................................................................................................................................................................................................................

Geen lid* Liberale Mutualiteit : HIERONDER invullen
Naam .............................................................................................................................................................................................................................
Adres 
.............................................................................................................................................................................................................................

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

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

Geboortedatum
ID kaartnummer

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

Geboortedatum
ID kaartnummer

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

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

*Worden ook beschouwd als niet-leden, de leden van de Liberale Mutualiteit die niet in regel zijn met de betaling van de wettelijk verplichte bijdrage
voor de aanvullende verzekering.

Ondergetekende, reserveert een verblijf van ...................................................................................................................................................................................... tot ......................................................................................................................................................................................
Gekozen formule :

Kamer + Vol pension  

Wenst tafel te delen met M./Mw/Familie
Handtekening van de hoofdaanvrager

Kamer + Half pension  

Kamer + Ontbijt

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

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

Door het feit van zijn inschrijving voor dit verblijf erkent de deelnemer kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden (zie keerzijde) en die te aanvaarden.
Ondergetekende

aanvaardt

aanvaardt niet

dat mijn persoonlijke gegevens gebruikt worden door de Liberty met het oog op prospectie.

2. VOORBEHOUDEN AAN DE MUTUALITEIT
Invalide Lid (zie hierna)

Ja

Nee

Stempel                            Handtekening

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

Door te stempelen en te ondertekenen, verklaart de Mutualiteit dat het lid/de leden in regel is/zijn met de betaling van de wettelijk verplichte bijdrage voor de aanvullende verzekering.

Prijzen 2021 (per persoon en per nacht)

COSMOPOLITE

PRIJZEN EN PERIODES

Op alle hieronder vermelde prijzen zal een verblijfsbelasting van 2,65 € per nacht en per persoon worden aangerekend.

Periodes

Formule

Basisprijs

Laagseizoen
22/03/2021 → 30/04/2021
Vanaf 01/10/2021

Kamer + Ontbijt buffet
Kamer + Half pension
Kamer + Vol pension

48,00 €
63,00 €
69,00 €

Tussenseizoen
30/04/2021 → 02/07/2021
23/08/2021 → 01/10/2021

Kamer + Ontbijt buffet
Kamer + Half pension
Kamer + Vol pension

54,00 €
69,00 €
76,00 €

Hoogseizoen
02/07/2021 → 23/08/2021

Kamer + Ontbijt buffet
Kamer + Half pension
Kamer + Vol pension

61,00 €
76,00 €
84,00 €

Voorrang aan weekboekingen (van zaterdag tot zaterdag)

Ledenprijs
43,00 €
56,00 €
61,00 €

48,00 €
61,00 €
67,00 €
54,00 €
67,00 €
74,00 €

∙ De prijzen (per persoon en per nacht) zijn dienst en BTW inbegrepen.
∙ De dranken, telefoon kosten en bijkomende maaltijden worden afzonderlijk betaald bij vertrek.
∙ De aankomst voor alle verblijven is vanaf 11.45 uur en het vertrek na het ontbijt (9.30 uur).
∙ Kamers voor 1*, 2*, 3* of 4 personen (*In sommige kamers kan een bijkomend kinderbed geplaatst worden (max. 3 jaar)).
∙ Alle kamers zijn uitgerust met W.C., lavabo, douche, televisie, telefoon en kluis.
∙ Tarief kinderen enkel voor verblijf in de kamer van de ouders (of de grootouders) :
- minder dan 4 jaar : gratis verblijf (1 kind gratis/volwassene),
- van 4 tot en met 11 jaar : - 50 % van het tarief volwassene,
- vanaf 12 jaar : tarief volwassene.
∙ Toeslag single : 12,00 € per nacht (ook geldig voor één betalende met gratis kind in dezelfde kamer).
∙ De Ledenprijs zal enkel worden toegestaan aan de leden van de Liberale Mutualiteit die in regel zijn met de betaling van de wettelijk verplichte
bijdrage voor de aanvullende verzekering (zie ”Ledenprijs”).

BIJKOMENDE TUSSENKOMST LIBERALE MUTUALITEIT OP BOVENVERMELDE LEDENPRIJS
∙ Rust : - 15,00 €/nacht
∙ Herstel : - 29,00 €/nacht
∙ Herstel met RVV/omnio-statuut : - 32,00 €/nacht
∙ Invalide : - 15,00 €/nacht

}

mits het speciaal formulier en de goedkeuring van de Liberale Mutualiteit

Voorwaarden om te kunnen genieten van de bijkomende tussenkomst op bovenvermelde Ledenprijs

∙ Minstens 3 nachten verblijven.
∙ In regel zijn met de betaling van de wettelijk verplichte bijdrage voor de aanvullende verzekering.
∙ Voor het verlenen van de tussenkomst voor verblijven voor invaliden, baseert de Cosmopolite zich op de code die vermeld is op het mutualiteitsvignet.
Indien de code van het mutualiteitsvignet niet overeenstemt met het statuut van de invalide, doordat bijvoorbeeld de invalide de pensioenleeftijd
heeft bereikt, dient het invalide lid het officiële attest uitgereikt door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid naar Cosmopolite op te sturen
om te kunnen genieten van het voordeeltarief. De echtgeno(o)t(e), kinderen en begeleiders die dezelfde kamer delen, genieten van dezelfde tarieven.

ALGEMENE VOORWAARDEN
Betaling van het verblijf

∙ Er zal u na ontvangst van uw verblijfsaanvraag een voorschot van 25 % van het totaal bedrag gevraagd worden.
∙ Het saldo dient spontaan 1 maand vÓÓr aankomst betaald te worden. Er zal geen herinnering opgestuurd worden.

Annulaties
∙ De annulatie van een verblijf brengt volgende kosten met zich mee :
- 4 tot 2 weken vóór de aankomst : 25 % van het bedrag,
- 2 tot 1 week vóór de aankomst : 50 % van het bedrag,
- minder dan 1 week vóór de aankomst : 75% van het bedrag,
- de aankomstdag zelf : het volledig bedrag.
∙ De annulatiekosten worden niet aangerekend in geval van :
- overlijden of opname in het ziekenhuis van de deelnemer of van een persoon die onder hetzelfde dak woont,
- overlijden of opname in het ziekenhuis van een familielid tot de 2de graad dat niet onder hetzelfde dak woont.

Aanvullende informatie
∙ Gelieve telkens de betalingsbewijzen of data en betaalde bedragen voor te leggen bij aankomst.

VZW Cosmopolite – Livornostraat 25, 1050 Brussel – Ondernemingsnummer 0424.964.522

