
LOURDES 2019 
 

WIJZE VAN REGISTRATIE 

AUGUSTUS 

Van zaterdag 17 tot vrijdag 23 augustus (7j.)  in HST 

Gelieve één inschrijvingsformulier per persoon in te vullen en het volledige document naar  

het bedevaartsecretariaat te sturen  

AUB: wachten op ons overschrijvingsformulier om te betalen. 

Betalingen : Alleen per overschrijving of storting op de rekening van het aartsbisdom  

BE69 43971322 0178 KREDBEBB 

Het saldo zal u 6 weken vóór het vertrek aangerekend worden.  

Na deze datum zal meteen de volledige som gevraagd worden bij de inschrijving.  

INSCHRIJVING-BETALINGEN 

Hier volgen enkele inlichtingen 
aangaande uw aanstaande bede-
vaart. Wij raden u aan niet tot op 
het laatste ogenblik te wachten om 
u in te schrijven 

Vul ÉÉN inschrijvingsformulier per 
persoon en per bedevaart in. Dit 
moet duidelijk en volledig ingevuld 
zijn.  

Maak gebruik van hoofdletters.   

U bent ingeschreven van zodra u 
hiervan een schriftelijke bevestiging 
ontvangt.  Betaal nooit vooraleer u 
deze bevestiging ontvangen hebt. 
Wacht op het ontvangen van een 
overschrijvingsformulier met het 
juiste bedrag dat u dient te vol-
doen. 

De eerste storting komt overeen 
met de prijs van het transport (trein 
of vliegtuig) dat u koos voor de 
bedevaart. 

Het saldo zal 6 weken vóór het 
vertrek van de bedevaart gevraagd 
worden. Het saldo moet ten laatste 
15 dagen vóór het vertrek van de 
bedevaart betaald zijn, zo niet is 
het mogelijk dat de deelname aan 
de bedevaart geweigerd wordt. 

ACCUEIL NOTRE-DAME 

Voor minder-validen en begelei-
der. 

Prijs in het “Accueil Notre-Dame  
(AND) van 17 tot 23 augustus 
2019 

 voor minder-valide, onder 
voorbehoud van aanvaarding 
van uw medisch dossier: 572 € 
(Vervoer per TGV, verblijf in 
volpension in AND) 

 voor de begeleider (ster)  : 
572€ (Vervoer per TGV, verblijf 
in volpension in AND) 

Alle kamers : 

 zijn toegankelijk voor minder-
validen met of zonder rolstoe-
len 

 beschikken over een afzonder-
lijk toilet en een aparte badka-
mer 

 

DELEN VAN DE KAMER 

 

AND heeft kamers voor twee, drie 
en zes personen 

Indien u de kamer met iemand van 
uw keuze wil delen gelieve haar/
zijn naam en voornaam op het in-
schrijvingsformulier te vermelden 

De verdeling van de kamers in 
AND wordt gedaan door de voorzit-
ster van de hospitaliteit van de be-
devaart op basis van het medisch 
dossier. 

Prioriteit wordt gegeven aan kop-
pels en gezinnen voor tweeper-
soons- en driepersoonskamers. 

HST 

Pelgrims die in het AND verblijven, 
reizen zonder extra kosten eerste 
klas in de TGV-trein. 

VERANTWOODELIJKHEID 

De leiding wijst elke verantwoorde-
lijkheid af voor ongevallen die tij-
dens de reis of het verblijf zouden 
kunnen plaatsvinden. Zo kan de 
leiding ook niet verantwoordelijk 
gesteld worden voor eventuele 
diefstallen, verloren voorwerpen, 
vertragingen en andere ongemak-
ken. 

Als u deel uitmaakt van de Vrienden van 

Lourdes is het mogelijk dat u een beurs 

verkregen hebt om naar Lourdes te gaan. 

Voeg in dit geval het origineel document 

van uw beurs bij het inschrijvingsformulier.  

Het secretariaat zal het nodige doen om het 

bedrag van de reis bij uw afdeling te vorde-

ren en zal dit automatisch in vermindering 

brengen op uw factuur. 



PRIJS 

Begrepen in de prijzen : 

 Treinreis HST: Tourcoing -  Lour-
des  (H/T) 

 AND : op basis van een gedeelde 
kamer 

 Vervoer tussen het station en het 
AND (H/T) 

 Voor de Trein : picknick terugreis  

Niet begrepen in de prijzen : 

 Het vervoer vanuit uw woonst 
naar het vertrekoord. 

 Busvervoer naar Tourcoing -  H/T 
(30€/persoon)  (te vermelden bij 
de inschrijving) 

 Voor de Trein : picknick te voor-
zien ‘s middags bij de heenreis 

 Dranken en persoonlijke uitgaven 

 Annulatie-verzekering 

 De uitstap in augutus 

Speciale condities voor kinderen: 

Speciale condities voor kinderen 

(tussen 2 en 12 jaar): neem contact 

op met het secretariaat. Kinderen 

jonger dan 2 jaar (op datum van 

vertrek) reizen gratis. 

 

REIS DOCUMENTEN 

Belgen mogen met hun identiteits-

kaart naar Frankrijk. Niet-Belgische 

bedevaarders moeten in orde zijn 

met de regelgeving van hun land van 

herkomst (eventueel paspoort).  

Kinderen jonger dan 12 jaar moeten 

in het bezit zijn van een elektroni-

sche identiteitskaart met foto, afgele-

verd door de gemeente.  

Bovendien zullen alle personen van 

minder dan 18 jaar, die niet door hun 

ouders vergezeld zijn, in het bezit 

moeten zijn van een wettelijke toela-

ting van hun ouders. 

VERZEKERINGEN 

Burgerlijke aansprakelijkheid: 

De burgerlijke aansprakelijkheid voor 

elke bedevaart is automatisch verze-

kerd. 

Ziektebijstand: 

Controleer of u uw lidgeld aan de mu-
tualiteit betaald hebt. 

Vraag aan uw mutualiteit welke do-

cumenten nodig zijn voor de terug-

betaling van medische kosten in het 

buitenland (Europese verzekerings-

kaart in geval van ziekte, SIS-kaart,

…) zodat u zeker bent dat uw rech-

ten ten opzichte van uw mutualiteit 

gevrijwaard zijn in geval van ziekte 

tijdens de bedevaart. 

Voor alle bedevaarten is een verze-

kering begrepen in de prijs. Dankzij 

deze verzekering zijn de kosten in 

geval van ziekte of ongeval in het 

buitenland gevrijwaard. Deze verze-

kering dekt de medische kosten (in 

aanvulling van de terugbetaling van 

uw mutualiteit), de kosten voor me-

disch vervoer of repatriëring, eventu-

eel de repatriëring van het lichaam in 

geval van overlijden. Indien u over 

zo’n verzekering beschikt, dan is 

deze prioritair.  Mocht een tussen-

komst van de verzekering vereist 

zijn, dan zal slechts één verzekering 

tussenbeide komen. Elk ongeval en/

of elke ziekte die zich voordoet tij-

dens de bedevaart, moet aan de 

vertegenwoordiger van de bedevaar-

ten Mechelen-Brussel, die u verge-

zelt, gemeld worden. 

Zorgkosten te wijten aan een ziekte 

die er reeds was vóór het vertrek 

zullen niet vergoed worden. 

Indien een bedevaart vroegtijdig be-

ëindigd wordt ten gevolge van ziekte 

of ongeval, dan geeft dit nooit aanlei-

ding tot een terugbetaling. 

RECHT OP FOTO’S 

Tijdens de bedevaart zullen foto’s 

genomen worden door een officiële 

fotograaf of door bedevaarders. In-

dien u niet wenst dat een foto van u 

wordt gepubliceerd, gelieve er het 

secretariaat van te verwittigen. 

Wat ook de reden ervan zij, een annulatie van inschrijving zal steeds annulatiekosten met zich brengen.  

Deze moet schriftelijk medegedeeld worden aan het secretariaat en gerechtvaardigd door het opsturen van een 
bewijsstuk (gedateerd en ondertekend ). 

Augustus  

voor 29/05 Dan zal u slechts €50 worden aangerekend aan administratiekosten.  

voor 06/07 De kosten worden berekend op basis van het gekozen transport, hetzij , 

€200 voor treinreis, hetzij €300 voor het vliegtuig 

voor 01/08 U betaalt 85% van de totaalprijs voor de bedevaart 

Vanaf 10/08 U betaalt 100% van de totaalprijs .  



INSCHRIJVINGSFORMULIER 

 Gelieve één formulier per persoon in te vullen en dit document volledig ingevuld terug te sturen naar het se-
cretariaat. 

 Wacht op ons overschrijvingsformulier om te betalen. De inschrijving is pas definitief na ontvangst van het 
voorschot. 

 Betalingen: alleen per overschrijving op de rekening van het aartsbisdom 

 BE40 2300 7360 7963     KREDBEBB 

 Het saldo zal u 6 weken vóór het vertrek aangerekend worden. Na deze datum zal de volledige som gevraagd 
worden bij de inschrijving.  

Dhr. □, Mevr □, Juffr. □, Zr. □, E.H. □, Diaken □ 

Exacte voor- en familienaam op uw identiteitskaart 

Naam (meisjesnaam ):       Voornaam : 

Geboortedatum : / /      Nationaliteit : 

Echtgeno(o)t(e), Naam :      Voornaam : 

Instelling : (naam van  Rusthuis, Instituut) 

Straat/Laan :       n°:   bus: 

Postnummer :       Woonplaats: 

E-mail:        Gsm:    Tél: 

Bankrekening in geval van terugbetaling : BE  

Indien u een lotje van de Vrienden van 

Lourdes gewonnen hebt:  

Decanaat : ………………………... 

Gewonnen in het jaar 201 …         Be-

drag: ………………. 

(Origineel document bijvoegen a.u.b.) 

Inschrijving ongeldig 

indien niet ingevuld 

 

Ik verklaar dat ik volledig akkoord ga met de wijze van 

registratie procedure beschreven in bijlage. 

 

Gemaakt te : ……………. 

 

Datum: ….. / ….. / ….. 

 

Gelezen en goedgekeurd 

 

Handtekening 



 B���������� �� ��� AND €572 
(Volpension/ HST) 

Medisch dossier zal opgestuurd worden na ontvangst van het 
inschrijvingsformulier 

Inschrijving in het AND onder voorbehoud van aanvaarding van uw 
medisch dossier. 

Bijzonderheden voor rolstoelgebruikers   

   Ik neem mijn eigen mechanische rolstoel mee               

            Ik neem mijn eigen elektrische rolstoel mee                 

   Ik verblijf in het AND en wens een rolstoel te Lourdes (+10€) 

 

(Één per persoon - voor HST maximum 72 cm breed (indien niet plooibaar) 

Wenst de kamer te delen met : 

(Indien niet gespecificeerd, zal het secretariaat de kamers invullen.) 

2 ALLEEN VOOR HST : VERVOER NAAR TOURCOING (G/R)                      + 30€ 

Bus met lift : alleen in de Basiliek van Koekelberg.... 

 

 

Opstapplaats:      

 

Brussel (Basiliek)  PMR             

     

 

 

Of 

 

Machelen (Makro)             

Scherpenheuvel       (Action)                  

St-Kat-Waver (Kerk)                            

 Wavre (Pizza Hut)           

1 AUGUSTUS : B���������� �� ��� “A������ N����-D���” (AND) 

!!! Geen privé kamer !!! 

Verblijf in Accueil Notre-Dame (AND) gelegen in het Heiligdom van Lourdes 

. 

Alleen met de HST, van 17 tot 23 augustus 2019.t 

A��� ��� �������� : 

  B��������� (����) ��  ��� AND: €572 

(Volpension/ HST) 



INSCHRIJVINGSFORMULIER 

 Gelieve één formulier per persoon in te vullen en dit document volledig ingevuld terug te sturen naar het se-
cretariaat. 

 Wacht op ons overschrijvingsformulier om te betalen. De inschrijving is pas definitief na ontvangst van het 
voorschot. 

 Betalingen: alleen per overschrijving op de rekening van het aartsbisdom 

 BE40 2300 7360 7963     KREDBEBB 

 Het saldo zal u 6 weken vóór het vertrek aangerekend worden. Na deze datum zal de volledige som gevraagd 
worden bij de inschrijving.  

Dhr. □, Mevr □, Juffr. □, Zr. □, E.H. □, Diaken □ 

Exacte voor- en familienaam op uw identiteitskaart 

Naam (meisjesnaam ):       Voornaam : 

Geboortedatum : / /      Nationaliteit : 

Echtgeno(o)t(e), Naam :      Voornaam : 

Instelling : (naam van  Rusthuis, Instituut) 

Straat/Laan :       n°:   bus: 

Postnummer :       Woonplaats: 

E-mail:        Gsm:    Tél: 

Bankrekening in geval van terugbetaling : BE  

Indien u een lotje van de Vrienden van 

Lourdes gewonnen hebt:  

Decanaat : ………………………... 

Gewonnen in het jaar 201 …         Be-

drag: ………………. 

(Origineel document bijvoegen a.u.b.) 

Inschrijving ongeldig 

indien niet ingevuld 

 

Ik verklaar dat ik volledig akkoord ga met de wijze van 

registratie procedure beschreven in bijlage. 

 

Gemaakt te : ……………. 

 

Datum: ….. / ….. / ….. 

 

Gelezen en goedgekeurd 

 

Handtekening 



 B���������� �� ��� AND €572 
(Volpension/ HST) 

Medisch dossier zal opgestuurd worden na ontvangst van het 
inschrijvingsformulier 

Inschrijving in het AND onder voorbehoud van aanvaarding van uw 
medisch dossier. 

Bijzonderheden voor rolstoelgebruikers   

   Ik neem mijn eigen mechanische rolstoel mee               

            IK neem mijn eigen elektrische rolstoel mee                 

   Ik verblijf in het AND en wens een rolstoel te Lourdes (+10€) 

 

(Één per persoon - voor HST maximum 72 cm breed (indien niet plooibaar) 

Wenst de kamer te delen met : 

(Indien niet gespecificeerd, zal het secretariaat de kamers invullen.) 

2 ALLEEN VOOR HST : VERVOER NAAR TOURCOING (G/R)                      + 30€ 

Bus met lift : alleen in de Basiliek van Koekelberg.... 

 

 

Opstapplaats:      

 

Brussel (Basiliek)  PMR             

     

 

 

Of 

 

Machelen (Makro)             

Scherpenheuvel       (Action)                  

St-Kat-Waver (Kerk)                            

 Wavre (Pizza Hut)           

1 AUGUSTUS : B���������� �� ��� “A������ N����-D���” (AND) 

!!! Geen privé kamer !!! 

Verblijf in Accueil Notre-Dame (AND) gelegen in het Heiligdom van Lourdes 

. 

Alleen met de HST, van 17 tot 23 augustus 2019.t 

 

A��� ��� �������� : 

  B��������� (����) ��  ��� AND: €572 

(Volpension/ HST) 


