WISPO 2020
1. Wat is de WISPO?
Elk jaar organiseert NOVA een wintersportvakantie. De WISPO-commissie 2020 organiseert dit jaar
een reis naar Val di Sole. Vorig jaar zijn we met 40 fanatieke mensen de berg op gegaan. Ook dit jaar
zullen we behalve een aantrekkelijke prijs, ook veel gezelligheid aanbieden. We kunnen dit jaar weer
een mooi basisarrangement aanbieden tegen een geweldige prijs. Hoewel we natuurlijk als groep op
wintersport gaan, is iedere deelnemer voor zich op vakantie en kan zijn/haar vakantie naar eigen
inzicht indelen als hij/zij dit wenst.

2. Val di Sole
Voor de allereerste keer gaan wij met de WISPO naar Italië. Als jij van skiën met goede sneeuw en
veel zon houdt dan is Val di Sole precies voor jou! De slaapplekken liggen op 50 meter van de pistes
af en op 100 meter van het dorp. Er zijn supergezellige feesten en een geweldig mooie natuur. Onze
bestemming van Skifest bevindt zich op 1400 meter in het Noorden van Italië.

3. Skigebied
Het skigebied Folgarida Marilleva heeft 80 km aan pistes met een extra mogelijkheid voor
uitbreiding naar het skigebied Campiglio Dolomiti Di Brenta van 100 km. Zo kan je
gemakkelijk over 180 km plezier beleven. Beide gebieden zijn uitstekend voor beginners en
bevat genoeg uitdagingen voor de gevorderden. Met de kwaliteit pistes die je in Oostenrijk
zou verwachten kan je over de prachtige pistes en tussen de bomen zigzaggen. Beide
gebieden hebben ook een makkelijke aansluiting.
Het skigebied Val di Sole heeft het beste sneeuwkanonnen netwerk van Italië, dus je hoeft
nooit bang te zijn voor te weinig sneeuw. Het hoogste punt is te vinden op 3000 meter
waarvan je naar het laagste punt op 800 meter kunt glijden.
4. Aprè Ski
Val di Sole heeft een mega super gezellige bar met twee gezellige eigenaren. Skifest verzorgt
voor ons ook nog een gezellige apres ski voor na het skien of boarden. Zoals elk jaar nemen
we onze eigen thema feesten mee maar je mag uiteraard ook lekker aan de bar het genot
van een hoop biertjes genieten.
5. Het appartement
De appartementen bevatten de dingen die je nodig hebt. Zoals slaapplek, tv, keuken..
Verder is alles wat je vanaf buiten nodig hebt op 100 meter of dichterbij. Afstand tot de piste
en skilift is 50 meter het centrum is ook 100 meter van de appartementen.
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WISPO 2020

Inschrijfformulier

Val di Sole

(Graag alles wat voor jou van toepassing is volledig leesbaar invullen)

Achternaam:

______________

M/V

Voornaam: __________________________Voorletters: _______________________
Adres:
________________
Postcode:
______
Woonplaats:
Geboortedatum: _________
E-mail: _________________________________
Mobiel:
____________
IBAN:
___________________
Kledingmaat:

S

M

L

XL

Extreem groot

Indien het opgegeven IBAN nummer niet jou eigen is vul dan hier de gegevens in van de eigenaar van
deze rekening:
Achternaam:
_______M / V_

Voornaam: ____________________________Voorletters:_____________________
Adres:
Postcode:
___________________ Woonplaats:
______
Geboortedatum:
/
/___
Vertrekdatum:
Terugkomst:

07-Februari-2020
16-Februari-2020

De wintersport van 10 dagen voor € 429,50 wordt aangeboden door s.v. NOVA in
samenwerking met mijn groepreis voor alle studenten van de Haagse Hogeschool Delft en
ieder ander persoon die zin heeft om mee te gaan. Niet NOVA leden betalen €15 extra
Inclusief:
- Kamers 4 of 6 personen
- Busreis (NOVA – Val di Sole) retour in een Royal class bus.
- 6-daagse skipas
- Toeristenbelasting
- Hygiënische controle
- Calamiteitenfonds
- SKIFEST en NOVA reisleiding op bestemming
- Kosten gas, water en licht
- Bagagedepot (bij aankomst en vertrek)
- Boekingskosten
- ANVR & SGR zekerheden
- Voedsel pakket
- WISPO trui
- Bedlinnen en handdoeken
Exclusief:
Borg € 100 p.p. (niks slopen = borg retour)
(Deze borg dient voor/op de dag van vertrek te zijn betaald)

Inschrijving sluit 16 december 15:38 2019, vol=vol, dus wees er snel bij!
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Opties 1 Skipas:
 6 dagen pas 80km
 6 dagen pas 180km
 7 dagen pas 80km
 7 dagen pas 180km

€0
€ 40
€ 20
€ 55

€
€
€
€

Opties 1 materiaal:
 Skimateriaal brons
 Skimateriaal zilver
 Skimateriaal goud
 Ski's only brons
 Ski's only zilver
 Ski's only goud
 Snowboard materiaal
 Snowboard only

€ 69
€ 75
€ 89
€ 60
€ 65
€ 80
€ 79
€ 70

7 dagen
€
€
€
€
€
€
€
€

Opties lessen 3 x 2 uur lang
 Ski-les : 0-1 week/2-3weken/4+weken - ervaring
 Snowboard-les 0-1 week/2-3weken/4+weken - ervaring

€ 90
€ 90

€
€

Opties 3 verzekeringen
 Reisverzekering basis
€27.90 €
 Annuleringsverzekering
€21.78 €
 Poliskosten (verplicht bij het gebruik van 1 of 2 verzekeringen) €4.50 €

Totaal opties

€

Basisarrangement Val di Sole

€ 429,50

 Ik ga met eigen vervoer

- € 35 €

 Ik haat alles op een berg of ik kan niks op een berg,
dus ik wil geen lift pas

- € 70 €

 Ik ben geen NOVA lid

€15

Eindtotaal

+

€

€

+
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Voorwaarden betalingsregeling WISPO 2020
Ik maak graag gebruik van de betalingsregeling van NOVA. Dit houdt in dat:
• Het eindtotaal bedrag dat je op pagina 3 hebt ingevuld, wordt in één of twee termijnen
afgeschreven op onderstaande data. (voor verdere informatie zie *)
• Het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend voor 16 december 2019 bij NOVA binnen
is.
• Ik zorg dat er op de onderstaande data voldoende geld op mijn rekening staat, zodat NOVA de
bedragen van mijn rekening kan afschrijven.
• Wanneer voor 31 december 20219 het gehele bedrag nog niet betaald is zonder overleg met de
commissie en/of bestuur, ga ik akkoord met uitschrijving van de WISPO en de annuleringskosten
betaal voor NOVA.
• Iedere deelnemer dus zelf verantwoordelijk is. NOVA is alleen contact persoon tussen de
reisorganisatie en jou.

Data van afschrijvingen:
Hierbij machtig ik NOVA:





Eenmalig het gehele bedrag in één keer van mijn
rekening af te schrijven en ga akkoord met de
voorwaarden(*) op de deze pagina.
Het bedrag in twee termijnen van mijn rekening af te
schrijven en ga akkoord met de voorwaarden(*) op de deze
pagina.
De Borg van €100 de week voor de WISPO 2019 automatisch
af te schrijven van mijn rekening.
(Anders cash voor vertrek (2 februari 2019) betalen)

Opgave voor 23 november 2019
Deel je eindtotaal bedrag door twee en vul het in bij onderstaande data.
1e Termijn rond 23 nov. 2019
€
e
2 Termijn rond 23 dec. 2019
€
Opgave voor 23 december 2019
Het gehele bedrag wordt in één keer van je rekening afgeschreven
Rond de 23 dec. 2019
€
* De laatste termijn valt op 23 december 2019. Is er op 31 december 2019 nog niet betaald dan zijn wij
genoodzaakt om jouw WISPO te annuleren.
Annuleren kan uiterlijk tot 31 December 2019. Na deze datum kan Nova geen geld terug garanderen.

ik ga akkoord met eventuele wijzigingen als de commissie mij hierover inlicht via email.

De ondertekende gaat akkoord met pagina’s 2 t/m 4

Plaats:

Datum:

_________

Handtekening: ___________________
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De allerlaatste vragenlijst
Om het verblijf voor jullie zo prettig mogelijk te maken hebben wij een paar vragen
voor jullie. Met deze vragen kunnen wij dan een duidelijker beeld van jullie krijgen.
Uiteraard blijven de gegevens vertrouwelijk. Allereerst zullen we jullie in 4 of 6
persoonskamers moeten indelen met andere WISPOgangers. Heb je voorkeur dan
kunnen wij je dus bij elkaar in de kamer indelen. Dit is wel onder voorbehoud. Er kan
niks gegarandeerd worden. We zullen wel ons best voor je doen. Begin 2020 krijgt
iedereen nog een mailtje en kun je je voorkeur nog aanpassen. Ook wordt er begin
2020 een Wispo Info Avond georganiseerd, hier wordt onder andere de 1e versie
kamerindeling bekendgemaakt.
Voorkeurlijst:

1)
____________
2)
___________
3)
____________
4)
____________
5)________________

Doorstrepen wat niet van toepassing is.
Ik: Ski / board / doe beide / ik zit naast Serena in de kroeg
Vaardigheden: beginner/ gevorderde/ expert
Ik: rook / rook niet / maakt me niet uit
Ik ga: om 8 uur de berg op / om 8 uur naar bed toe/Ik slaap nooit
Tijdens de busreis: slaap ik het liefst/feest ik tot aan Val di Sol
In de kroeg: drink ik vooral cola/zuipen tot we kruipen
Om 16 uur: Heb ik nog 4 liftjes te gaan/Sta ik in de rij voor Happy Hour
Dit is mijn: 1e/2e/3e/4e/5e/6e/7e/8e/9e/10/11e/12/38e WISPO
Medicijnen gebruik of andere (serieuze) dingen waarvan wij op de hoogte moeten
zijn: nee / ja (dan even hieronder invullen)

Als je verder nog iets (on)zinnigs te melden hebt, en wij zijn vergeten dat te vragen,
schrijf dat hieronder dan even op:
_______

Als laatste de contactgegevens van thuis hieronder noteren. Voor het geval dat er wat mocht
gebeuren en wij het thuisfront hierover moeten informeren.

evt.

Contactpersoon 1:___________
telefoonnummer: __________
Contactpersoon 2: ___________________ telefoonnummer: _____________
Mailadres thuisfront: ____________
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