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INSCHRIJFFORMULIER LUSTRUMREIS 2019 

Ja, ik wil graag deelnemen aan de Lustrumreis 2019! (s.v.p. in blokletters invullen) 

 
Achternaam 

 
: 

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

Voorna(a)m(en)  
zoals vermeld in paspoort 

 
: 

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

 
Kantoor 

 
: 

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

 
Adres kantoor 

 
: 

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

 
Telefoonnummer 

 
: 

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

 
Mobiel 

 
: 

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

 
E-mailadres 

 
: 

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

 
Paspoortnummer 

 
: 

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

 
Paspoort geldig tot 

 
: 

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

 
Beëdigingsdatum 
 
Ruimbagage 

 
: 
 
: 

 
 ............................................................................................  
 
JA  /  NEE   (doorhalen wat NIET van toepassing is) 

 

Ik ben mee geweest met de Jonge Baliereis in kalenderjaar/kalenderjaren   ........................................  

en ben dus ………. keer mee geweest met de Jonge Baliereis.  

NB: reken Jonge Baliereizen van andere arrondissementen hier eveneens mee! 

 

Dit formulier dient uiterlijk vrijdag 1 maart 2019 om 12.00 uur, vergezeld van een kopie van je 

paspoort, per e-mail verzonden te worden aan: 

  mr. N.G. (Niels) Blokland  
e-mailadres : niels.blokland@nysingh.nl 
o.v.v. : aanmelding Lustrumreis 2019 

 

Indien het aantal aanmeldingen een loting vereist, zal deze plaatsvinden op maandag 4 maart 2019 

en wordt bekend gemaakt wie de vijftig gelukkige deelnemers zijn. 

 

LET OP: 

1. De Lustrumreis vindt plaats van donderdag 11 april 2019 tot en met zondag 14 april 2019. 

Hoewel wij zoveel mogelijk rekening hebben gehouden met opleidingsverplichtingen van de 

Beroepsopleiding voor alle cohorten, raden wij aan je agenda te checken alvorens je 

inschrijft.   
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2. Indien je bent ingeloot en je kunt onverhoopt toch niet mee, dan dien je je uiterlijk 

vrijdagochtend 7 maart 2019 om 10.00 uur schriftelijk af te melden bij Niels Blokland (via 

niels.blokland@nysingh.nl).  

3. Indien iemand zich afmeldt, wordt de eerste persoon van de reservelijst in de gelegenheid 

gesteld deel te nemen aan de Lustrumreis. Indien je je niet uiterlijk vrijdagochtend 7 maart 

2019 om 10.00 uur hebt afgemeld, ben je de reissom verschuldigd. 

4. De reissom (€ 299,00) zal door middel van een factuur van de Jonge Balie Gelderland bij de 

deelnemer in rekening worden gebracht. De deelnemer is persoonlijk verantwoordelijk voor 

een volledige en tijdige voldoening hiervan. Niet tijdige betaling betekent geen deelname! 

5. Zonder kopie van je paspoort nemen wij het inschrijfformulier niet in behandeling. 

6. Ten tijde van de reis dien je ervoor te zorgen dat je paspoort voldoet aan de geldigheidseisen 

van Europa. Ons advies is om hierbij het zekere voor het onzekere te nemen en er in ieder 

geval voor te zorgen dat je paspoort geldig is tot drie maanden na verblijf. 

7. Deelnemers dienen zelf zorg te dragen voor een reisverzekering en/of andere gewenste 

verzekeringen, waaronder tevens begrepen een annuleringsverzekering. Deelname geschiedt 

voorts op eigen risico. 

8. De plaatsen voor de Lustrumreis worden verdeeld onder de leden van de Jonge Balie 

Gelderland door middel van loting. De regels luiden als volgt: 

 

Loting 

Ben je nog nooit mee geweest met de Jonge Baliereis, dan loot je mee met 3 lootjes. 

Ben je één keer mee geweest met de Jonge Baliereis, dan loot je mee met 2 lootjes. 

In alle overige gevallen loot je mee met 1 lootje. 

 

Geschillen 

Indien, om welke reden dan ook, er enige discussie bestaat over de loting dan is het aan de 

betreffende notaris om hierover een oordeel te vellen. Mocht dit niet tot een oplossing leiden 

dan beslist uiteindelijk het bestuur van de Jonge Balie Gelderland. 

 

9. Voor wat betreft de bagage geldt het volgende: 

Handbagage 

Iedere deelnemer mag één stuk handbagage meenemen van maximaal 8 (acht) kilogram, 

met als maximale afmetingen 55 x 40 x 23 centimeter. Let op: vouwbare kledingzakken 

worden tot een afmeting van 57 x 54 x 15 centimeter als handbagage beschouwd.  

Accessoire handbagage 

Daarnaast mag iedere deelnemer één stuk accessoire handbagage meenemen met als 

maximale afmetingen 40 x 30 x 10 centimeter (bijvoorbeeld een laptop–, hand–, of aktetas, of 

schoudertas in aktetasformaat). 

Ruimbagage 

Iedere deelnemer mag één stuk ruimbagage meenemen van maximaal 23 (drieëntwintig) 

kilogram (kosten: € 30,00).  
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Bij ondertekening verklaart ondergetekende in te stemmen met de volledige inhoud van het 

inschrijfformulier en verklaart hij/zij zich aan alle verplichtingen die hieruit voortvloeien volledig en 

tijdig te zullen voldoen. Ondergetekende verklaart zich daarnaast akkoord met het onderstaande:  

 
 “Door deel te nemen aan de activiteiten georganiseerd door de Jonge Balie Gelderland, onder 

andere het zeilweekend, het Van Swaaij Cassatie JeeBee Dictee en de Jonge Balie Reis, geef ik 

toestemming voor het plaatsen van foto’s en/of video’s op de door de Jonge Balie Gelderland 

beheerde media, waaronder begrepen (maar niet uitsluitend) de Facebook-pagina en de website van 

de Jonge Balie Gelderland.” 

 

Naam:  ......................................................................  

Datum:  .....................................................................  

 

Handtekening:  .........................................................   




