
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pasfoto 

(Eenmalig) 

Tendens Vakanties 

Hoefbladlaan 6 – 12 

6841 CD Arnhem 

 

Tel.: 026 – 3392367 

Fax: 026 - 3392368 
 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Voornaam: …………………………………….............. 
Achternaam: …………………………………….............. 
Voorletter(s): ……………………………………............... 
Adres: …………………………………….............. 
Postcode en Woonplaats: ……………………………………............... 
Telefoonnummer privé: …………………………………….............. 
Mobiel nummer: …………………………………….............. 
E-mailadres: …………………………………….............. 
Geboortedatum: …………………………………….............. 
Geslacht:      Man / Vrouw 
Paspoort/ID-kaartnummer: ……………………………………............. 
Rijbewijs:      A/B/C/D/E 
Rijbewijsnummer: …………………………………................. 
Rekeningnummer (Iban): …………………………………….............. 
Waar ken je Tendens Vakanties van: ……………………………………………… 

OPLEIDINGEN/ CURSUSSEN 

..............................................…………………………………………………….............. 
………………………………………………………………………………………............. 
................................................................................................................................... 

WERKERVARING 

………………………………………………………………………………………............. 
………………………………………………………………………………………............. 
.................................................................................................................................. 
 

BESCHIKBAARHEID/ VOORKEUREN 

In welke periode ben je beschikbaar? 
………………………………………………………………………………… 
Ben je bereid meerdere reizen te begeleiden?     Ja / Nee 
Zo ja, hoeveel?……………………………………………………………….. 
Ben je bereid, indien nodig, organisatorische zaken 
voor Tendens  uit te voeren?....................................................................  Ja / Nee 
Ben je bereid om verzorgende taken uit te… 
voeren tijdens de vakantie (wassen / aankleden e.d.)?............................  Ja / Nee 
Ben je bereid om coördinator te zijn tijdens de reis?................................  Ja / Nee 
Ben je bereid om de financiën  te beheren tijdens de reis?......................  Ja / Nee 
Ben je bereid om medicijnen van deelnemers 
in beheer te houden?...............................................................................  Ja / Nee 
Ben je bereid om geld van deelnemers in 
beheer te houden?...................................................................................  Ja / Nee 
Mag je medische handelingen verrichten? 
(bijv. insuline spuiten)…………………………………………………………………………..   Ja / Nee 
Ben je bereid om op beurzen te staan?.....................................................  Ja / Nee 
Ben je bereid om begeleider te zijn bij onze 
‘Samen Uitjes’?..........................................................................................  Ja / Nee 
Mogen we je benaderen voor deelname aan werkgroepen?......................  Ja / Nee 
 



 
Welke vakanties wil je het liefst begeleiden? 

 Jong volwassenen   NAH-Vakanties 

 Volwassenen   Minder Validen 

 Senioren   Geen voorkeur  
   

Welke soort reis wil je het liefst begeleiden? 

 Bungalowvakanties   Paardrijvakanties 

 Hotelvakanties                       Relaxvakantie  

 Kampeervakanties    Boerderijvakanties 

 1 op 1 reizen   Fietsvakanties       
 Geen voorkeur 
 

Waar gaat je voorkeur naar uit met betrekking tot het vervoer tijdens de reis? 
 Vervoer met negenpersoons minibusje/camper 
 Vervoer met luxe touringcar (pendelreizen naar o.a. Spanje) 
 Vervoer met vliegtuig 
 Vervoer per trein 
 Geen voorkeur 

 
Wil je met  een auto deelnemers vervoeren?      Ja / Nee 
Wil je met een minibusje deelnemers vervoeren?      Ja / Nee 
 
Spreek je andere talen? Zo ja, welke?  
      Ja / Nee 
………………………………………………………………………………………………………… 

ERVARINGEN 

Heb je ervaring in het werken met verstandelijk gehandicapten ?   Ja / Nee 
Zo ja, welke? 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
Heb je ervaring met het verzorgen van verstandelijk gehandicapten?    Ja / Nee 
 
Heb je ervaring met het begeleiden van groepen?      Ja / Nee 
Zo ja, welke? 
……………………………………………………………………………………….. 
Heb je eerder een reis begeleid?  Zo ja, welke?  
………………………………………………………………………………………...................... 

OVERIGE 

Ben je wel eens met justitie in aanraking gekomen?     Ja / Nee 
 
Beschik je over een OV-studentenpas, NS kortingskaart of een soort gelijke kaart?  
      Ja / Nee 
Zo ja, welke kaart?……………………………………………………………………………………. 
 
Heb je een doorlopende reisverzekering?      Ja / Nee 

Dit formulier s.v.p. ingevuld terugsturen naar: 

Tendens Vakanties 
Hoefbladlaan 6-12  
6841 CD Arnhem 

 

Of per mail naar 
m.dekrosse@tendensvakanties.nl 


