Roeselare, postdatum

Beste patiënten en niervrienden,
Reeds enkele jaren zijn er voorstellen voor een nieuwe bestemming voor onze elfdaagse.
Dit jaar is het eindelijk gelukt en we zijn dan ook fier u te kunnen uitnodigen op onze
elfdaagse naar Rhodos. Het is een druk bezocht eiland met bijna het ganse jaar door een
aangename temperatuur, een groot cultureel erfgoed, een prachtige natuur en mooie
excursies. Kortom, het belooft opnieuw een schitterende elfdaagse te worden.
We verblijven in HOTEL RHODOS HORIZON RESORT, in een ALL IN formule. Gelegen
aan het strand op wandelafstand van het commercieel centrum. Terrasjes doen was nog
nooit zo gemakkelijk langs een kilometerslange boulevard. Het hotel (391 kamers) heeft
drie zoetwaterzwembaden met alle gebruikelijke faciliteiten
De reis gaat door van 21 september tot en met 1 oktober 2017.
De dialyses vinden plaats in het Helionephro dialysecentrum. In dit moderne centrum
zullen we kunnen genieten van uitstekende dialyses. Het centrum is niet zo ver gelegen
van ons hotel.
Er wordt een prospectie gedaan door enkele bestuursleden om een gepast programma
klaar te stomen. Met de informatie die we tot nu toe hebben zijn we ervan overtuigd jullie
een mooi programma te kunnen aanbieden. Zo hebben we onder meer een keuze uit
(onder voorbehoud): Rhodos stad, Lindos de witte stad, het Filerimosklooster, de thermen
van Kalithea enz...
Er zijn opnieuw drie prijzen: één voor de hemo- en peritoneaal dialysepatiënten, één voor
de getransplanteerden en de eerste begeleider van de dialysepatiënt of getransplanteerde
én een derde voor alle anderen.
De reis kunnen we aanbieden aan 950€ voor dialysepatiënten.
Getransplanteerde en de eerste begeleider van een patiënt betalen 1100€.
Andere vrienden, kennissen of sympathisanten betalen 1250€.
De opleg voor een eenpersoonskamer is 190 € (dient vermeld te worden op
overschrijving + betaald met voorschot).

LET OP: WIE STORT NA 20_FEBRUARI 2017 BETAALT PER PERSOON 56€ MEER
(GEEN VROEGBOEKINGSKORTING MEER!)
Geïnteresseerde dialysepatiënten melden vóór inschrijving hun ‘kandidatuur’
aan Stefaan Maddens (HD - 051/23 77 01). Die bespreekt daarna de mogelijkheden
met de nefrologen.

In de prijs is inbegrepen:
Vlucht heen en terug, luchthaventaks, fuel verzekering, transfer luchthaven Rhodos naar
hotel, verblijf van 10 nachten in ALL IN, BTW, transfer Roeselare-Brussel-Roeselare, een
basisannuleringsverzekering en een viertal excursies.
Bij annulering van de reis wordt de annuleringsverzekering aangesproken. Terugbetaling
gebeurt onder voorbehoud van acceptatie door de verzekeraar en ten bedrage van het
bedrag dat de verzekeraar voorziet, min een administratieve kost van 25 euro/persoon als
geannuleerd wordt om medische redenen, min 50 voor een annulering met niet-medische
redenen. We vragen om elke annulering zo spoedig mogelijk te melden zodat iemand
anders de kans krijgt om mee te gaan.
De limiet is 59 personen. Er wordt ingeschreven volgens datum van betaling. Als we
met meer dan 59 zijn komt men op de wachtlijst. Dialysepatiënten komen altijd vooraan
op de wachtlijst, gelijk wanneer ze inschrijven.
Men is steeds zeker dat één familielid, verwante of begeleider mee kan. Een tweede of
derde komt hoe dan ook op de wachtlijst en kan pas mee indien er plaats over is.
VNR-leden die niet direct gelinkt zijn aan een huidige patiënt kunnen mee aan de
marktprijs. Zij komen hoe dan ook op de wachtlijst, tot we zeker zijn dat we hen kunnen
meenemen.
Tegen eind juli zullen we uitsluitsel geven aan iedereen of hij/zij mee kan of niet.
Zelfs daarna raden wij aan om als dialysepatiënt nog in te schrijven. Gezien zij als eerste
op de wachtlijst komen kunnen zij de plaatsen innemen van mensen die moeten
annuleren.
Er wordt een voorschot van € 500 gevraagd per persoon. Men is pas ingeschreven
nadat het voorschot betaald is!!!!
Dit gebeurt via een overschrijving op rekening n° BE89 4675 0322 6185 van VNR,
Alfons Sifferstraat 34, 9930 Zomergem met als vermelding:
‘RHODOS’ gevolgd door aantal, vb.
‘1 patiënt + 1 familielid’ of
‘1 getransplanteerde’ of
‘1 patiënt + eenpersoonskamer’ (190 €)

De eindbetaling moet ten laatste gebeurd zijn tegen 1 AUGUSTUS 2017.
Bij eventuele problemen of vragen kan men zich telefonisch wenden tot de voorzitter Gino
Matthys Telefoon: 09/372.67.02 of GSM 0476/944 522
Na de prospectie zullen we jullie uiteraard meer informatie en een programma kunnen
geven.

De VNR-werkgroep ‘RHODOS 2017’:
Gino, Marc en Stefaan

