
Bij zelf aanmelden gaat u met deze link naar de website van Kupers 

Tuinreizen:  

https://www.kuperstuinreizen.nl/alle-busreizen/tuinreis-belgische-eifel-met-groei-bloei-bilthoven/ 

Hier ziet u de voor onze tuinreis gemaakte pagina Tuinreis Belgische Eifel met Groei & Bloei 

Bilthoven met informatie over het programma, wat wel en niet inbegrepen is in de reissom en 

informatie over het hotel. Vertrek 15 juni 2023, opstapplaats Bilthoven. Wanneer u klikt op GA 

VERDER gaat u naar het aanmeldingsformulier. 

Bij het aanmelden houdt u bij de hand: 

• Paspoort of ID van u en van degene waarmee u samen reist 

• Telefoonnummers van uzelf: het vaste telefoonnummer én van de mobiel. En uw NOOD-

telefoonnummer (het nummer wat gebeld moet worden als er iets met u gebeurt) 

• Uw eigen emailadres of eventueel een emailadres waar Kupers informatie naartoe kan 

sturen over deze reis 

U kunt voorkeuren aangeven: Voorkeuren zijn géén garanties. Ze worden enkel aan de 

betreffende uitvoerder (hotel, bus etc.) doorgegeven en de uitvoerder mag ter plaatse een 

meerprijs hiervoor tellen! 

Maaltijden: u kunt hier desgewenst meerdere keuzes maken  

• Vegetarisch 

• Veganistisch 

• Vetarm dieet 

• Glutenvrij dieet 

• Lactosevrij 

• Zoutarm dieet 

• Diabeet 

• Geen varkensvlees 

• Geen rundvlees 

• Geen vis 

• Geen kip 
 

Gezondheid, zaken waarmee rekening moet worden gehouden:  

• Neemt rollator/inklapbare rolstoel mee 

• Slecht ter been 

• Cara/COPD patient 

• Hartpatient 

• Hoogtevrees 
 

Accommodatie/ het hotel,  hier kunt u voorkeuren opgeven zoals: 

• Kamers naast elkaar (wanneer u samen boekt met meerdere kamers) 

• Begane grond 

• Geen donzen dekbed 

• Bad 

• Douche 

• Niet-rokers kamer 

• Met lift bereikbaar 
 

https://www.kuperstuinreizen.nl/alle-busreizen/tuinreis-belgische-eifel-met-groei-bloei-bilthoven/


Verzekeringen: 

 
Wilt u een Annuleringsverzekering en Reiskostenverzekering (geneeskundige kosten en 
ongevallen) afsluiten? De annuleringsverzekering moet binnen 7 dagen na boeking afgesloten 
worden, dus het is handig dit - indien gewenst – direct bij boeking te doen. 
 
Wat betreft de Reiskostenverzekering: Europadekking is uiteraard voldoende. Kupers adviseert de 
voordeligste (optie B). De duurdere optie is alleen zinvol wanneer u dure bagage / apparatuur 
meeneemt en deze niet elders is verzekerd. 
 
Succes! 
 


