INSCHRIJFFORMULIER
WELLSPECT AMSTEL GOLD HANDBIKE XPERIENCE
met Mischa Hielkema
26 mei 2019
Voor de organisatie van de Handbike Xperience hebben wij de volgende gegevens nodig:
..………………………............................……....................................................……….….….….….…. M / V
Voornaam:
Achternaam:

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

Straat:

..……………………………………………….......................……............………… Huisnummer: ..................

Postcode en woonplaats:..………………………………………………..………………................................................................................
Telefoonnummer:

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

E-mail:

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

Tel. contactpersoon/thuisblijver: ………………………………………………………….........................................................................
Zit je in een rolstoel?

 Ja*

 Nee

*Kun je een transfer maken van jouw rolstoel naar de handbike?
Dieetwensen/allergieën: ..………………………………………………………………………….......................................................................
Zijn er nog andere zaken m.b.t. jouw gezondheid waar wij rekening mee moeten houden (bv.
rustmogelijkheden, bijzondere begeleiding etc.)? Hieronder kun je aangeven welke speciale
wensen/voorzieningen je nodig hebt.
..………………………........................................……......................................................………….….….….….................................................
..………………………........................................…….........………….….….….…..............................................................................................
Ik geef mij op voor de volgende route (graag één route aanvinken):
 Route 1 (ca. 60 km)
 Route 2 (ca. 40 km)
 Route 3 (ca. 25 km)
Kom je met buddie(s) of begeleider(s)?

 Ja

Aantal: ................................................. (max. 2)

 Nee
 Hierbij verklaar ik dat ik in staat ben deel te nemen aan de Wellspect Amstel Gold Handbike Xperience
en (medische) bijzonderheden vooraf gemeld heb bij Wellspect.

Handtekening voor akkoord: .......………............................................................………………………..................................………
Door ondertekening van dit formulier ga je ermee akkoord dat jouw gegevens worden verwerkt in
onze database. Voor vragen kun je contact opnemen met Merel Zitter, meeting coördinator, via
telefoonnummer +31 79 360 19 75.
Je kunt het formulier voor 25 april 2019 per mail versturen naar benelux-info@wellspect.com of per
post naar: Wellspect HealthCare, Antwoordnummer 10173, 2700 VB Zoetermeer.
Je kunt contact met ons opnemen voor het aanpassen of verwijderen van jouw persoonlijke data via benelux@wellspect.com
of verzoeken om alle marketing communicatie per e-mail te stoppen via benelux-unsubscribe@wellspect.com. Meer
informatie over jouw rechten en hoe Wellspect/Dentsply Sirona met jouw gegevens omgaat, kun je vinden in onze
Privacyverklaring op de website www.wellspect.nl.
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