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Secretariaat : Beatrijslaan 49, 3110 Rotselaar      016/58.09.27 
Email: Bond.gepens.BB@gmail.com    Website: http://www.b-g-b.be/ 
 

Tijdschrift BGB, Verschijnt maandelijks 

V.U. Tony Lemmens, BB  Diestsevest 40, 3000 Leuven 

Leuven Mail,  P924176 

                                      2 december 2021 

                                                          maandbrief december 

 

Ga even zitten en lees 

Het woordje van de voorzitter:   

Na opluchting volgt teleurstelling.  

Met ongeveer 200 deelnemers mogen we de programma- en 

jubilarissendag zonder meer geslaagd noemen. Er waren 

begrijpelijkerwijze meer verontschuldigingen dan we gewend 

zijn. Dat onze leden in de huidige omstandigheden uitermate 

voorzichtig zijn kan ik alleen maar toejuichen. Wij hebben 

van onze kant ons best gedaan om de programmadag zo veilig mogelijk te laten 

verlopen. 

Ik ben opgelucht en tevreden dat we een gedeelte van ons jaarprogramma hebben 

kunnen redden en nog op zoveel belangstelling konden rekenen. We zijn er klaar voor 

om ook volgend jaar aantrekkelijke en boeiende activiteiten te organiseren voor 

zover ons dat door dat taaie virus gegund wordt. Daags na de programmadag hadden 

we al prijs. Het overlegcomité kondigde opnieuw maatregelen aan die onze 

bewegingsvrijheid bemoeilijken. Hierdoor zijn we genoodzaakt om de lezingen van 

december en januari uit te stellen. 

Of we vanaf februari onze gang kunnen gaan valt nog af te wachten. De 

coronacijfers van de laatste dagen zijn alles behalve bemoedigend. Ook de 

vooruitziendheid van onze beleidsverantwoordelijken is teleurstellend. In de plaats 

van tijdig de nodige maatregelen te nemen hullen zij zich in een afwachtende 

houding: eerst zien wat de recente beslissingen teweeg brengen en dat heeft tijd 

nodig. Ondertussen woekert het virus verder, lopen de ziekenhuizen vol en kraakt de 

zorg in zijn voegen. 

Nog meer teleurstellend is de revolte van de zogenaamde antivaxers. Ik kan nog enig 

begrip opbrengen voor welmenende vrijheidsstrijders doch ook zij moeten beseffen 

dat elke vrijheid grenzen heeft, zeker wanneer de gezondheid en het leven van 

medeburgers op het spel staan. Dat de tegenstanders van vaccinatie alle 

wetenschappelijke bevindingen negeren en met schabouwelijke beweringen hun gelijk 

willen halen kan er bij mij niet in. Ik vraag me af hoe zij zouden reageren als een van 

hun naasten het slachtoffer wordt van het coronavirus. En dan zijn er nog de 

relschoppers die van een goedbedoelde optocht misbruik maken om te plunderen en 
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te vernielen. Voor hen kan ik alleen maar misprijzen hebben. Ik besef dat dit hard 

klinkt maar een zachte aanpak helpt ons niet verder. 

Ik ben ervan overtuigd dat een grote meerderheid van de bevolking in de komende 

weken, desnoods maanden, de gevraagde voorzorgmaatregelen naar best vermogen 

zal naleven. Niemand, niet de virologen, niet de politici, kunnen voorspellen wanneer 

de teugels echt gevierd kunnen worden. Laat ons hopen dat Kerstmis en nieuwjaar 

enigszins rooskleuriger zullen zijn dan vorig jaar. Alvast goede moed. 

Tony 

 

 

 

Op de programma- & Jubilarissendag van 16 november werd het jaarprogramma 

voor 2022 voorgesteld.  Voor elk wat wils …. 

In de onderstelling dat we deze activiteiten kunnen en/of mogen organiseren is 

alles te noteren als … gepland in tijden van coronacrisis …    

 
dinsdag 18 januari 2022: Anne Marie Vangeenberghe: Innovatie in Land- en Tuinbouw: 

          voorlopig uitgesteld omwille van de coronacrisis.  

dinsdag 22 februari: Ronny Swennen, de veredeling van de kookbanaan  

dinsdag 29 maart: bezinningsdag in Alden Biesen, Luc Van Gorp: pleidooi voor imperfectie 

dinsdag 26 april: Contactdag  

donderdag 27 mei: wandeling in Durbuy en Wéris 

17 – 24 juni: vliegtuigreis Noorwegen 

Zaterdag 16 juli: Antwerpen Het Steen en waterbus naar Hemiksem 

dinsdag 23 augustus: Duitsland: Vogelsang en bruinkoolwinning 

10 – 15 september:  busreis Normandië 

Dinsdag 19 oktober: Afrika Museum Tervuren en wijnkelder in Overijse 

Dinsdag 23 november: Programma- en jubilarissendag  

Donderdag 15 december: Erfenisrecht of een ander actueel onderwerp  

 

LEZINGEN UITGESTELD ! 

Zoals u kon lezen in het voorwoord van onze voorzitter zijn de geplande lezingen van 

december en januari voor onbepaalde tijd uitgesteld. Concreet gaat het over 

volgende lezingen: 

- Dinsdag 14 december 2021 – Luisterlezing “Oorlog in kleinkunst en chanson” door 

Dries Delrue. 

- Dinsdag 11 januari 2022 – Lezing  “Innoveren in land- en tuinbouw: de toekomst 

begint vandaag” door Anne-Marie Vangeenberghe. 

Uiteraard valt ook onze nieuwjaarreceptie na deze laatste lezing weg. Voor de rest 

van ons jaarprogramma 2022 zullen we u via onze maandelijkse nieuwsbrief op de 

hoogte houden.                            

   

        Onze verdere planning  ! 
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   De 5 redenen waarom Noorwegen jouw en onze volgende bestemming moet zijn:  

1. adembenemende landschappen,  

2. onweerstaanbare fjorden,  

3. machtige bergen,  

4. het paradijs voor de natuurliefhebber  

5. mooie steden waar je heerlijk kunt eten en drinken. 

Je vindt dit alles in het prachtige Noorwegen, volgens velen één van de mooiste 

landen van de wereld.  

Als er velen dit beweren, dan willen we het zelf ook eens ontdekken.  

 
 

Wat is ons aanbod in samenwerking met OmniaTravel? Zie het volledig aanbod van 

OmniaTravel op BGB-website www.b-g-b.be onder de activiteit  “reis Noorwegen”.  

Let op! Je kan slechts inschrijven tot eind februari 2022 !   In principe is het 

maximum aantal deelnemers beperkt tot 25.  

Aarzel niet extra vragen te richten aan Stef Stas   stasstef@gmail.com   
 

DAG 1 - Vr. 17/06/2022 - Brussel - Oslo  
Samenkomst in de luchthaven van Zaventem met onze begeleider voor de ganse reis.  
Check-in voor de lijnvluchten van Scandinavian Airlines naar Oslo: Brussel 10u55 - 12u55 Oslo 
(richturen). Bij aankomst, rijden we naar Oslo, de stad van de Vikings.  
Na een lichte lunch, gaan we op ontdekking van deze Noorse stad, “Oslo, stad zonder auto” of 
hoe de stad zich voorbereid om zo klimaat neutraal mogelijk te leven. Daarna brengen we een 
bezoek aan het Viking Planet, een moderne, interactieve entertainmentcentrum. We gaan terug 
in de tijd en beleven de Noorse Vikingen zoals nooit tevoren! 
Hotel: Quality 33 Maaltijden inbegrepen: lunch + avondmaal in het hotel  

 

Dag 2 - Za. 18/06/2022 - Oslo  
Na het ontbijt verkenning we verder Oslo (per autocar en te voet). Het is een mix van oude en 
nieuwe architectuur met parken, heuvels, musea en monumenten. Er is voldoende tijd voor een 
vrij bezoek aan het Vigeland Park, het beeldenpark waar meer dan 200 bronzen en stenen 
beelden tussen rozentuinen en grasperken te vinden zijn. We eindigen met een bezoek aan het 
Munch Museum.  
Maaltijden inbegrepen: ontbijt + lunch + avondmaal in het hotel   

De langverwachte BGB-reis naar het Noorden 

8-Daagse vliegtuigreis  

NOORWEGEN 17 tot 24 juni 2022 
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                              Vigiland Park in Oslo   Stavkyrkje Kaupanger 
 

Dag 3 - Zo. 19/06/2022 - Oslo - Etnedal  
We vertrekken vroeg en genieten onderweg van de Noorse natuur met bergen, meren en fjorden. 
Lunch onderweg. We bezoeken een Noorse staafkerk. Deze traditionele houten kerkjes die ooit te 
zien waren in vele delen van Noordwest-Europa zijn vandaag vrijwel alleen nog maar in 
Noorwegen terug te vinden. Een dag vol prachtige natuur! 
Hotel: Valdres Hoyfjellhotellet Maaltijden inbegrepen: ontbijt + lunch + avondmaal in het hotel  

 

Dag 4 - Mo. 20/06/2022 - Etnedal - Geiranger (+/-5h rijden in de zomermaanden) 

We rijden langs een pittoreske route verder naar het Noorden en genieten van een mooie 
boottocht van 1 uur op Geiranger Fjord. Dit diepblauwe fjord is in de lente een geweldige 
bestemming ! Dit is het perfecte seizoen om het wereldberoemde Geirangerfjord te ontdekken: 
de machtige, met eeuwige sneeuw bedekte bergen, de kletterende watervallen, de groene 
bossen…  
Hotel: Geiranger Hotel Maaltijden inbegrepen: ontbijt + lunch + avondmaal in het hotel  

         
                            Geiranger Fjord     Panoramische zicht in Loen  
 

Dag 5 - Di. 21/06/2022 - Geiranger - Loen - Skei  
Na het ontbijt, rijden we tot in Dalsnibba waar we kunnen genieten van een prachtige uitzicht ! 
Nadien, vertrek zuidwaarts tot in Loen, tijd om te genieten van het mooiste uitzicht met de Loen 
Skylift. We stappen aan de voet van het fjord in Loen aan boord en na een paar minuutjes 
stappen we op 1.011 meter uit. Daar hebben we een panoramisch uitzicht van 210 graden over 
het fjord en het omringende landschap. Een korte wandelling, tijd om vele foto’s te nemen of 
genieten van een drankje…. Genieten !! Verder naar Skei.  
Hotel: Thon Hotel Jølster Maaltijden inbegrepen: ontbijt + lunch + avondmaal in het hotel   

 

Dag 6 - Woe. 22/06/2022 - Skei - Bergen  
We rijden verder zuidwaarts richting Bergen. Onderweg stoppen we voor een cruise (2u) in 
Nærøyfjord, een van de smalste Noorse fjorden. Ondanks de relatief kleine omvang wordt de 
Naeroyfjord tot de meest spectaculaire fjorden van Noorwegen gerekend en staat daarom ook op 
de Werelderfgoedlijst van Unesco, samen met het Geirangerfjord. We eindigen de dag in  Bergen, 
de op één na grootste stad van Noorwegen.  
Hotel: Hotel Bergen Børs Maaltijden inbegrepen: ontbijt + lunch + avondmaal op wandelafstand  
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Bergen Børs Hotel        Bergen 

 

Dag 7 - Do. 23/06/2022 - Bergen  
Vandaag nemen we de tijd om Bergen, de ‘Poort naar de Fjorden’, te ontdekken. We starten 
onmiddellijk met een stadsverkenning. De oude haven Bryggen, Unesco Werelderfgoed, de 
nieuwe en oude stadsgedeeltes, de bloemen- en vismarkt, de oude wijken met de charmante en 
typische houten huisjes, de Hanzewijk getuigen van de lange maritieme geschiedenis van de stad.  
Bergen wordt ook vaak ‘de stad tussen de 7 bergen’ genoemd. Met stip bovenaan is de Fløyen-
bergtop het gemakkelijkst bereikbaar met de Fløibanen, de enige kabelspoorweg in Scandinavië, 
op 320 meter boven de zeespiegel (een ritje van 6 minuten). Boven kunnen we genieten van het 
panoramisch uitzicht over het stadscentrum. 
Maaltijden inbegrepen: ontbijt // no lunch // avondmaal in een lokale restaurant  

 

Dag 8 - Vr. 24/06/2022 - Bergen - Brussel  
Vrij tijd in Bergen voor een laatste bezoek (op eigen houtje) of wat shopping...  
In de vroege namiddag, transfer naar de luchthaven en terugkeer met vluchten van Scandinavian 
Airlines via Kopenhagen: Bergen 16u00 - Kopenhagen - 19u50 Brussel (richturen).  

 
Wenst u de volledige offerte van OmniaTravel te ontvangen? Aarzel dan niet deze op te vragen via 
bond.gepens.bb@gmail.com of stasstef@gmail.com.  
De offerte is ook terug te vinden op de BGB- site www.b-g-b.be     (rubriek Activiteiten) 

 
Richtprijs per persoon in tweepersoonskamer 

 op basis van minimum 20 deelnemers : 2.565  EUR  

 op basis van minimum 25 deelnemers : 2.390  EUR  

 toeslag éénpersoonskamer : 310  EUR - MAX 4 éénpersoonskamers !!  

Inbegrepen:  
➢ Vluchten met Scandinavian Airlines  

➢ Lokale vervoer zoals aangegeven in het programma  

➢ 7 overnachtingen zoals aangegeven in het programma (of gelijkwaardig)  

➢ 7 avondmalen (buffet of 3-gangen) en 6 lunches ( 2-gangen)  

➢ Geiranger cruise (1u) en Naeroyfjord cruise (2u)  

➢ Inkomgelden zoals aangegeven in het programma  

➢ Omnia Travel reisleider  

➢ Individueel audiosysteem (oortjes)  

➢ BTW en Bijdrage Garantiefonds reizen 

Niet inbegrepen:  

➢ Niet vermelde of facultatieve bezoeken/inkomgelden  

➢ Dranken en persoonlijke uitgaven  

➢ Verzekeringen  

Optioneel: af te sluiten tezamen met de inschrijving  

➢ KBC Reis- en annuleringsverzekering à 33,12 EUR/persoon  
Vrijstellingen : annulering : 50€/persoon – medische kosten en bagage : 75€/persoon/schadegeval  

mailto:bond.gepens.bb@gmail.com
mailto:stasstef@gmail.com
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INSCHRIJVEN OP DEZE REIS VIA HET INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR 1 MAART 
2022 

zie bijgevoegd inschrijvingsformulier. 
 
Onder de nieuwe reiswet  geniet u, naast een maximale service, voortaan van een nog betere 
bescherming indien u een groepsreis reserveert. In het kader hiervan moet u zich bij reservatie akkoord 
verklaren met de precontractuele informatie die u kan bekomen bij de verantwoordelijke van uw 
organisatie, op aanvraag bij Omnia Travel of op onze website www.omniatravel.be :  

- de Algemene (voor pakketreisovereenkomsten) en Bijzondere Reisvoorwaarden van Omnia 
Travel  
- het Standaardinformatieformulier  
- de KBC verzekeringspolis  

Bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op deze reis: Deze specifieke voorwaarden vervangen de 
voorwaarden van artikel 8.1 “Annulering door de reiziger”, vermeld in de Bijzondere reisvoorwaarden van 
Omnia Travel :  
8.1 Annulering door de reiziger : De reiziger kan het contract opzeggen door middel van de betaling van 
de opzegvergoeding. De annulering van een gereserveerde reis kan enkel schriftelijk aan Omnia N.V. 
medegedeeld worden, met aanduiding van de referentie van de boeking. De annuleringskosten zijn 
forfaitair als volgt bepaald: ● tot 60 dagen vóór vertrek: 20 % van de reissom ● 59 tot 31 dagen vóór 
vertrek: 50 % van de reissom ● 30 dagen vóór tot de dag van vertrek: 100 % van de reissom. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Bloem…                     

 Ruzie in het huishouden: 

- zij: “ge weet niet eens wat mijn favoriete bloem is !!” 

- hij:  “… ??    zelfrijzende ???”  

 

Kanaries … 

Weet je dat er op de Canarische eilanden geen kanarie te vinden is … 

Op de Maagdeneilanden precies hetzelfde !  Ook geen kanarie te vinden … 

 

                  

   Met een knipoog … 
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Was je een van de jubilarissen die in de bloemetjes gezet werd, of was je een van 

die actieve leden, die uit nieuwsgierigheid kwam luisteren naar wat het nieuwe 

aanbod voor volgend jaar wordt,  of kwam je voor de gezelligheid om je "oud-

collega's" terug te zien  en kwam je met hen een fris glaasje drinken en een lekker 

hapje eten?  

Je bleef weeral niet op je honger zitten en je was er in elk geval niet alleen: we 

waren weeral met ruim 200 leden.  

Omwille van de snel voortschrijdende coronacrisis was het deelnemen beperkt tot 

wie een “Corona Save Ticket” bij had, wat aan de ingang ook moest gecontroleerd 

worden.  Om de veiligheid van iedereen te garanderen moest iedereen zijn 

mondmasker aanhouden tijdens de feestzitting en bij verplaatsingen. Zo hebben we 

de zaal in twee moeten delen: onderaan de jubilarissen op veilige afstand van elkaar 

en op de bovenkant van de theaterzaal de anderen. 

Er zijn weeral veel foto’s genomen van de feestelingen, die "het moment de gloire" 

beleefden met de vele felicitaties, een bloemenruiker, een lekker flesje wijn. 

Het programma voor 2022  ziet er weeral speciaal en gevarieerd uit, en allicht voor 

elk wat wils: enkele dagreizen, een wandeling, twee buitenlandse reizen, de jaarlijkse 

bezinning en een aantal thema's met interessante sprekers . 

Ook zijn de data voor de jaarlijks weerkerende samenkomsten bij een speciale 

contactdag en de programmadag bekend. Uiteraard later meer daarover in onze 

volgende maandbrieven…   

Wij, van het bestuur, hopen jullie in de loop van het jaar meer dan eens te 

ontmoeten op onze activiteiten. 

We willen Theo Janssens van harte danken voor de vele genomen foto’s. De foto’s 

zijn reeds ter beschikking op onze website. 

W.G. 

 

Naklanken van de programma- en jubilarissendag 

in Scherpenheuvel op 16 november. 

Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak 

kan overal in het document worden neergezet. Ga naar het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen 

als u de opmaak van het tekstvak voor het blikvangercitaat wilt wijzigen.] 
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Onze  jubilaris-eeuweling 

Zoals elders in deze nieuwsbrief vermeld hielden wij op dinsdag 16 november onze 

jaarlijkse jubilarissendag. 

En dit jaar was er een eeuweling tussen: Anna Swinnen!  

Samen met Luce Anciaux had ik - als vertegenwoordigers van de Bond 

Gepensioneerden Groep Boerenbond - het genoegen haar te kunnen bezoeken. 

 

We spraken Anna eerst telefonisch en werden op de afgesproken dag door de 

honderdjarige en haar schoondochter bij haar thuis ontvangen.  

Inderdaad, Anna woont nog steeds zelfstandig thuis en het is een dame om U tegen 

te zeggen.  Ze is een trouwe lezer van de nieuwsbrief en blijft zo op de hoogte van 

het Boerenbond-nieuws.  Zij volgt ook nog steeds de actualiteit en heeft een 

bijzonder scherpe geest.  Zij is een levende reclame om 100 jaar te worden. 

 

Dankbaar nam ze de ruiker bloemen in ontvangst en liet ze zich door Theo 

fotograferen.   We beloofden haar een paar foto’s te bezorgen van deze mooie 

namiddag. 

 

Hilda 
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Een nieuw jaar betekent, ook voor BGB, de vernieuwing van het lidmaatschap. 

Dit jaar voorzien we wel het aantal en de normale activiteiten te kunnen organiseren. 

In 2021 hebben we geen lidgeld opgehaald, omdat we dan in volle coronacrisis zaten en 

we voorzagen dat onze activiteiten voor de leden moeilijk zo niet onmogelijk zouden zijn. 

We hebben echter wel de communicatie naar de leden, spijts alle problemen,  goed 

kunnen onderhouden.  

We voorzien in 2022 wel de normale activiteiten te kunnen organiseren  en te laten 

plaats vinden, zodat we weer normaal kunnen werken. 

We houden we het lidmaatschap op de democratische bijdrage  van  20,00 € per jaar per 

lid. Lid zijn is altijd voor u en partner samen.  

Daarom onze vraag om het bedrag van 20,00 € te willen storten op onze bankrekening  

BE91 7390 0930 0176 van BGB met vermelding : “naam van het lid: ………… “  

Indien je de betaling niet uitstelt ben je zeker dat je ononderbroken  de 

nieuwsberichten krijgt van de Bond Gepensioneerden van Groep Boerenbond én dat je 

uitgenodigd blijft op al onze activiteiten.  

Ook ex-collega’s die nog geen lid zijn van onze Bond mag je aanspreken om lid te worden.  

Verwittig ons en dan doen wij het nodige om óók hen op te nemen in onze BGB 

Het eerste jaar lidmaatschap is trouwens gratis. 

Zie onderstaande overschrijving.  

Wie over een emailadres beschikt, kan deze brief ook per email ontvangen.  

Zo je nog geen berichten langs email krijgt:  

Stuur een berichtje naar:   Bond.gepens.bb@gmail.com    

 

 

 

   Hernieuwing van het lidmaatschap 2022 

mailto:Bond.gepens.bb@gmail.com
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90 jaar in 2021: 

02/12:  Mergaerts Joanna (CERA), Valleistraat 4, 3012 Wilsele 

15/12:  Caillaoux Alfons  (SBB), Rerum Novarumlaan 29, 3010 Kessel-lo 

 

80 jaar in 2021: 

01/12:  Page Leo  (SBB), Verenigingstraat 21, 3010 Kessel-Lo 

10-12:  De Keyser Louis (ABB), Dorpstraat  57, 8470  Gistel 

14/12:  Van Rossen Christianne  (AVEVE),  Witteramsdal  64, 1730  Asse 

27/12:  Mottie Lucien  (ABB),   Singel 5,  3450  Geetbets  

   

 50 jaar gehuwd in 2021: 

18/12:  Maes Willy (CEM)  met  Collin Rolande, 

Heidestraat 53, 3270  Scherpenheuvel 

20/12:  Stoop Cyriel  (CERA)  met Ickmans Emma, 

Dorpsstraat  7 B , 3560  Lummen  

 

 

04/11/2021:  Jan Vangramberen, echtgenoot van Anny Vansavelberg (ABB), 

Kerselaarslaan 4, 3360  Bierbeek 

07/11/2021:  Paulina Wouters, echtgenote van Herman Heremans (CERA), 

Baalsebaan 4A/bus 2,  3120 Tremelo 

07/11/2021:  Berte Stienlet  (BB), echtgenote van Jan De Schouwer, 

Peulisbaan  46, 2820  Bonheiden. 

Berte was de eerste vrouwelijke ondervoorzitter van BGB. 

19/11/2021:  Clémence Desmet (SBB), echtgenote van Marcel Niesen (SBB),  

Rozenveldstraat 21, 3910  Lubbeek  

25/11/2021:  Maria  Arnauts  (CERA), echtgenoot van Juul Van Kerkhoven, 

Oud Heverleestraat  47,  3001  Heverlee 

 

Welkom aan nieuwe leden 
 

Vervloesem Armand (ABB),   Mannenstraat 158 bus 2, 3270  Scherpenheuvel  

Van De Gaer  Maggy  (KVLV  LT),    Vosken 23, 3210  Lubbeek 

Van De Parre  Joris  (SBB),   Leon Dumortierstraat 28,  2540  Hove   

Tweepenninckx  Guido  (SBB), De Brouwerstraat 33, 3300  Tienen 

Peeters Theo  (SBB)  Den Bremt  74, 3020  Herent 

Proficiat aan onze jubilarissen: 

Onze christelijke deelneming aan de familie van 

onze overleden leden 
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BB-GEPENSIONEERDEN - INSCHRIJVINGSFORMULIER 

8-Daagse vliegtuigreis NOORWEGEN van 17 tot 24 juni 2022 

NAAM en EERSTE VOORNAAM (zoals vermeld op identiteitskaart)    GEBOORTEDATUM  

Persoon 1:    ……………………………………………………..                                             ……………………….... 

Persoon 2:    ……………………………………………………..                                              …………………….…... 

ADRES :  Straat:…………………………………………………………………………....….…….. 

Postcode: …………………………………….    Woonplaats:………………..…..…… 

Tel.: …………………………. Gsm: ……………………….……. 

Emailadres:   …………………………………………………….………. 

Gewenst type kamer:  

⬜  Tweepersoonskamer  ⬜ Eenpersoonskamer 

 

KBC reis- en annuleringsverzekering 33,12 €/persoon : ⬜  Ja ⬜  Neen 
 

Opmerking : 

 
 

 

 

Onder de nieuwe reiswet geniet u, naast een maximale service, voortaan van een 

nog betere bescherming indien u een groepsreis reserveert. In het kader hiervan 

moet u zich bij reservatie akkoord verklaren met de precontractuele informatie die 

u kan bekomen bij de verantwoordelijke van uw organisatie, op aanvraag bij Omnia 

Travel of op onze website www.omniatravel.be : 
- de Algemene (voor pakketreisovereenkomsten) en Bijzondere Reisvoorwaarden van Omnia Travel 
- het Standaardinformatieformulier 

- de KBC verzekeringspolis 

Handtekening : Datum: 

 

 

http://www.omniatravel.be/

