VERBLIJFSAANVRAAG 2019
KAMER/STUDIO

INGEVULD TERUGSTUREN NAAR :

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

VOORBEHOUDEN AAN LIBERTY

LIBERTY, Langestraat 55, 8370 Blankenberge – Tel. 050 41 42 24
www.liberty-blankenberge.be – info@liberty-blankenberge.be

Boekingsnr G
Van
Tot

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

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

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

1. IN TE VULLEN DOOR DE AANVRAGER (in drukletters a.u.b.)
Voor elk lid van de Liberale Mutualiteit steeds een vignet kleven op de voorziene plaats

Hoofdaanvrager

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

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

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

Email .........................................................................................................................................................................................................................
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

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)

Stempel

Ja

Nee

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.

STUDIO
Gevraagde periode
Ondergetekende, reserveert een verblijf van

Handtekening van de hoofdaanvrager

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

tot

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

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

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

Prijzen 2019 (per studio)
Periodes

Basisprijs

Ledenprijs

Laagseizoen
05/04 → 03/05
27/09 → 03/11

WEEKEND : van vrijdag tot zondag (2 nachten)
WEEKEND : van vrijdag tot maandag (3 nachten)
MIDWEEK : van maandag tot vrijdag (4 nachten)
WEEK : van vrijdag tot vrijdag (7 nachten)
VOLGENDE WEEK : 2de en volgende weken

Formule

112,00
165,00
218,00
343,00
280,00

98,00
144,00
186,00
301,00
252,00

Tussenseizoen
03/05 → 05/07
23/08 → 27/09
23/12 → 02/01/2020

WEEKEND : van vrijdag tot zondag (2 nachten)
WEEKEND : van vrijdag tot maandag (3 nachten)
MIDWEEK : van maandag tot vrijdag (4 nachten)
WEEK : van vrijdag tot vrijdag (7 nachten)
VOLGENDE WEEK : 2de en volgende weken

158,00
237,00
306,00
476,00
427,00

136,00
204,00
260,00
406,00
371,00

Hoogseizoen
05/07 → 23/08

WEEKEND : van vrijdag tot zondag (2 nachten)
WEEKEND : van vrijdag tot maandag (3 nachten)
MIDWEEK : van maandag tot vrijdag (4 nachten)
WEEK : van vrijdag tot vrijdag (7 nachten)
VOLGENDE WEEK : 2de en volgende weken

237,00
351,00
452,00
721,00
658,00

205,00
306,00
388,00
623,00
553,00

∙ Deze prijzen (per studio en per formule) omvatten : energie en waterverbruik, verblijfstaks en BTW.
∙ De dranken, telefoonkosten en bijkomende maaltijden worden afzonderlijk betaald bij vertrek.
∙ De aankomst voor alle verblijven is vanaf 11.45 uur en het vertrek in de voormiddag (9.30 uur).
∙ 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).
∙ Waarborg van 125 € per studio, te betalen bij aankomst. (De waarborg wordt terugbetaald na aftrek van de eventuele schade bij vertrek indien het
vertrek plaats heeft op het voorziene uur. In de andere gevallen wordt de waarborg teruggestort na het verblijf na aftrek van de eventuele schade.)

Accommodatie (maximum 4 personen)
• Living met sofa 2-zit, zetelbed voor 2 personen, salontafel, flat screen kleuren T.V., telefoon, vestiaire, bergingskast en kluis.
• Open keuken met fornuis (2 kookplaten), dampkap, microgolfoven, frigo, spoelbak en tafel met 4 stoelen.
• Slaapkamer met 2 éénpersoonsbedden, open niskast en kleerkast.
• Badkamer met 2 ingebouwde lavabo’s, wc, douche, haardroger en radiatorhanddoekdroger.

Aanvullende diensten (indien gewenst, in te vullen en te reserveren vóór de dag van aankomst)
Lakens : - set 1 persoon : .......................................................................................... x 7,50 € (2 x 1 persoonsbedden in de slaapkamer)
- set 2 personen : .......................................................................................... x 10,00 € (1 zetelbed in living)
Handdoekenset : .......................................................................................... x 6,00 € (set/persoon)
Vaat : 25,00 € (indien niet uitgevoerd bij vertrek)
Bijkomende opkuis : 30,00 € (Basisopkuis : inbegrepen in de prijs)
NB : De dekens werden vervangen door donsdekens.

Bijkomende maaltijden
Maaltijden kunnen facultatief volgens beschikbaarheid in het restaurant besteld worden :

Maaltijden Formule

Basisprijs

Ledenprijs

Ontbijt

12,00

10,00

Half pension*

30,00

26,00

Vol pension

44,00

39,00

*Half pension = tussen- en laagseizoen, warme maaltijd ‘s middags & hoogseizoen, warme maaltijd ‘s avonds.

KAMER
Gevraagde periode
Ondergetekende, reserveert een verblijf van
Gekozen formule :

Kamer + Vol pension

Wenst tafel te delen met M./Mevr./Familie

Handtekening van de hoofdaanvrager

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

Kamer + Half pension

tot

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

Kamer + Ontbijtbuffet

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

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

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

Prijzen 2019 (per persoon en per nacht, op basis van 2 betalende personen per kamer)
OPGELET! Deze tarieven zijn niet van toepassing tijdens de arrangementen.

Periodes
Laagseizoen
05/04 → 03/05
27/09 → 03/11
Tussenseizoen
03/05 → 05/07
23/08 → 27/09
23/12 → 02/01/2020
Hoogseizoen
05/07 → 23/08

Formule

Basisprijs

Ledenprijs

Kamer + Ontbijtbuffet
Kamer + Half pension*
Kamer + Vol pension

47,00
60,00
66,00

42,00
53,00
58,00

Kamer + Ontbijtbuffet
Kamer + Half pension*
Kamer + Vol pension

53,00
66,00
73,00

47,00
58,00
64,00

Kamer + Ontbijtbuffet
Kamer + Half pension

60,00
73,00

53,00
64,00

*Half pension = tussen- en laagseizoen, warme maaltijd ‘s middags & hoogseizoen, warme maaltijd ‘s avonds.
∙ De prijzen (per persoon en per nacht) zijn dienst en BTW inbegrepen.
∙ De dranken, telefoonkosten 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 of 2 personen (+ 1 kind).
∙ Alle kamers zijn uitgerust met W.C., douche, kluis, telefoon, flat screen kleuren TV en mini frigo.
∙ Tarief kinderen enkel voor het verblijf in de kamer van de ouders (of de grootouders) :
- minder dan 4 jaar : gratis verblijf (1 kind gratis/volwassene),
- van 4 t/m 11 jaar : - 50 % van het tarief volwassene,
- vanaf 12 jaar : tarief volwassene.
∙ Toeslag single : 10,00 € per nacht (ook geldig voor 1 betalende met gratis kind op 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
∙ De invaliden die een verblijf boeken van minstens 3 nachten kunnen genieten van een bijkomende tussenkomst van 15,00 €/nacht van de
Liberale Mutualiteit op bovenvermelde Ledenprijs.
Voorwaarden om te kunnen genieten van de bijkomende tussenkomst op bovenvermelde Ledenprijs :
• In regel zijn met de betaling van de wettelijk verplichte bijdrage voor de aanvullende verzekering.
• Invalide zijn. De echtgeno(o)t(e), kinderen en begeleiders die dezelfde kamer delen, genieten van dezelfde tarieven.
• Voor het verlenen van de tussenkomst voor verblijven voor invaliden baseert de Liberty 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 invalid lid het officiële attest uitgereikt door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor te
leggen om te kunnen genieten van het voordeeltarief.

ARRANGEMENTEN
Prijzen per persoon en per arrangement (OPGELET ! Voor de Eindejaarsfeesten, is de prijs per nacht).

Periodes

Omschrijving

Formule

Basisprijs

Ledenprijs

Ledenprijs
Invaliden

Vol pension

201,00

178,00

133,00

Vol pension

304,00

272,00

212,00

Vol pension

216,00

193,00

148,00

Vol pension

304,00

272,00

212,00

Vol pension

216,00

193,00

148,00

05/04 → 08/04

OuverTura (3 nachten)

08/04 → 12/04

Paas-midweek (4 nachten)

12/04 → 15/04

Concert Jo Vally (3 nachten)

15/04 → 19/04

Paas-midweek 2 (4 nachten)

19/04 → 22/04

Paasweekend (3 nachten)

29/04 → 03/05

Chansons d’Amour (4 nachten)

Vol pension

292,00

260,00

200,00

03/05 → 05/05

Voettocht (2 nachten)

Half pension

132,00

116,00

86,00

Aankomst namiddag
Kind gratis tot 11 jaar
Aankomst namiddag
Kind gratis tot 11 jaar
Aankomst namiddag

20/05 → 24/05

Fiets en beweeg (4 nachten)

Vol pension

308,00

272,00

212,00

30/05 → 02/06

Havenfeesten (3 nachten)

Vol pension

240,00

213,00

168,00

11/06 → 15/06

Caals (4 nachten)

Vol pension

312,00

276,00

216,00

01/07 → 05/07

Fiesta/Galan (4 nachten)

Vol pension

320,00

284,00

224,00

02/09 → 06/09

Aan zee (4 nachten)

Vol pension

324,00

288,00

228,00

23/09 → 27/09

David Vandyck (4 nachten)

Vol pension

316,00

280,00

220,00

27/09 → 30/09

Verwenweekend (3 nachten)

Vol pension

225,00

201,00

156,00

30/09 → 04/10

Spelenderwijs (4 nachten)

Vol pension

284,00

252,00

192,00

07/10 → 11/10

Wildfestijn (4 nachten)

Vol pension

296,00

264,00

204,00

19/10 → 25/10

Promo-midweek (6 nachten)

Vol pension

330,00

290,00

215,00

25/10 → 28/10

Halloweenweekend (3 nachten)

Vol pension

201,00

178,00

133,00

28/10 → 01/11

Herfst-midweek (4 nachten)

Vol pension

304,00

272,00

212,00

Eindejaarsfeesten (minimum 3 nachten)

Vol pension

88,00/n

78,00/n

63,00/n

Menu 24/12 & 31/12 (per persoon)

Vol pension

55,00/menu

50,00/menu

50,00/menu

22/12 → 02/01/2020

Aankomst namiddag
Kind gratis tot 11 jaar

NB : Toeslagen, kortingen, voorwaarden en annulatiekosten : zie “Kamer” & hieronder.

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 één maand voor 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 informaties
∙ Dieren worden niet toegelaten.
∙ Gelieve telkens de betalingsbewijzen of data en betaalde bedragen voor te leggen bij aankomst.
VZW LIBERTY – Livornostraat 25, 1050 Brussel – Ondernemingsnummer 0424.976.301

