FORMULIER VOOR SPECIALE GEZONDHEIDSBEHOEFTEN
MSC Crociere houdt rekening met de speciale gezondheidsbehoeften van haar klanten en streeft steeds naar een optimale
service conform alle relevante internationale normen. Om ons in staat te stellen onze diensten af te stemmen op uw bijzondere
speciale gezondheidsbehoeften, vragen wij u vriendelijk dit formulier aandachtig te lezen en volledig in te vullen op het moment
dat u reserveert. Zo kunnen wij uw komst aan boord voorbereiden zodat uw verblijf zo comfortabel mogelijk is. Wij doen ons
uiterste best om ervoor te zorgen dat de inhoud van dit formulier correct is. Toch beveelt MSC Crociere u aan om uw reisagent
te raadplegen voor de meest recente informatie.
PASSAGIERSGEGEVENS
RESERVERINGSNUMMER: .. ...............................................................................................................................................................................................................................................
ACHTERNAAM EN VOORNAAM VAN DE AANVRAGER: ...........................................................................................................................................................
GEBOORTEDATUM EN -PLAATS: ...........................................................................................................................................................................................................................
ADRES: .. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................
CONTACTGEGEVENS (telefoon, e-mail, enz): . . .............................................................................................................................................................................................
ACHTERNAAM EN VOORNAAM VAN DE BEGELEIDER (indien nodig): ........................................................................................................................
N.B.: Een begeleider kan nodig zijn afhankelijk van de graad van zelfstandigheid van de passagier en het gekozen verblijf.
DETAILS OUDER/VOOGD
N.B.: is de aanvrager minderjarig en/of onbekwaam, dan dient dit formulier ingevuld en ondertekend te worden door een
ouder met ouderlijk gezag of door een voogd, wiens details moeten worden vermeld.
ACHTERNAAM EN VOORNAAM: ..........................................................................................................................................................................................................................
GEBOORTEDATUM EN -PLAATS: ...........................................................................................................................................................................................................................
ADRES: .. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................
BEVOEGDHEID: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................
DETAILS VAN DE CRUISE
SCHIP: . . ................................................................................................................ VERTREKDATUM: .. ...........................................................................................................................
BESCHRIJVING VAN HET PAKKET:......................................... £ CRUISE-ONLY

£ CRUISE EN VLUCHT

HUTNR: ............................................................................................................
HUT VOOR MINDERVALIDEN AANGEVRAAGD:

£ JA

£ NEE

MSC Crociere adviseert passagiers met een beperkte mobiliteit – ongeacht het type of de ernst van hun aandoening –
aan een speciaal uitgeruste hut aan te vragen. Het gebruik van een reguliere hut kan namelijk problemen en ongemak met
zich brengen.
MEDISCHE GEGEVENS
MEDISCHE VERKLARING VAN GESCHIKTHEID OM AAN DE CRUISE DEEL TE NEMEN:
(en, indien van toepassing, geschiktheid om te vliegen)

£ JA

£ NEE

ZIEKTE(N): .........................................................................................................................................................................................................................................................................................
MEDISCHE BEHANDELING NODIG AAN BOORD: . . .........................................................................................................................................................................
HULPMIDDELEN/UITRUSTING OM MEE AAN BOORD TE NEMEN: ...............................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

MSC Crociere herinnert u eraan dat het u zelf de plicht en verantwoordelijkheid draagt voor het mee aan boord brengen
van eventuele medicijnen en/of uitrusting die u tijdens de cruise nodig kunt hebben. Het is namelijk mogelijk dat deze
niet beschikbaar zijn in de medische voorzieningen aan boord. Daarnaast draagt u zelf de plicht en verantwoordelijkheid
voor het innemen van de geneesmiddelen en het ondergaan van eventuele andere behandelingen die u nodig heeft in
het medisch centrum aan boord, zoals voorgeschreven door uw eigen arts. MSC Crociere adviseert u ten stelligste uw
geneesmiddelen en/of medische uitrusting in uw handbagage te dragen.
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SPECIALE DIËTEN: ....................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

MSC Crociere herinnert u eraan dat u, zodra u aan boord gaat, de Receptie en/of Maître d’Hôtel op de hoogte dient te
stellen van uw speciale dieet. MSC Crociere verbindt zich ertoe maaltijden voor patiënten met een glutenvrij dieet aan
te bieden alleen aan boord van de schepen MSC Splendida, MSC Fantasia, MSC Magnifica, MSC Musica, MSC Orchestra,
MSC Poesia en MSC Divina, alleen beschikbaar tijdens cruises in het Middellands Zeegebied en Noord-Europa. Alle
motorschepen hebben gedurende iedere reis een selectie van voorverpakte glutenvrije producten aan boord.
ALLERGIEËN: .. .................................................................................................................................................................................................................................................................................
ZWANGERSCHAP:

£ JA

£ NEE

WEEK: .............................................................................

MSC Crociere deelt zwangere vrouwen mee dat zij een medische verklaring dienen voor te leggen dat – rekening houdend
met hun leeftijd, ontwikkeling van deze en eventuele vorige zwangerschappen, eventuele aanverwante aandoeningen en
alle andere relevante factoren – bewijst dat zij geschikt zijn om de voorgestelde reis te maken en vermeldt in de hoeveelste
week hun zwangerschap gevorderd is. Daarnaast deelt MSC Crociere u mee dat de medische voorzieningen en uitrusting
aan boord ontoereikend kunnen zijn voor een geboorte of om complicaties bij een zwangerschap te behandelen en dat
zich tijdens een cruise omstandigheden kunnen voordoen die mogelijks een risico inhouden voor de zwangerschap (zoals,
bijvoorbeeld, het wiegen van het schip, barre weersomstandigheden, vermoeidheid bij uitstappen, een plotse omslag van
het weer, overdreven lawaai en eventuele bustransfers enz.).
BLINDE GELEIDEHOND:

£ JA

£ NEE

MSC Crociere verwelkomt blinde geleidehonden aan boord van haar cruiseschepen, op voorwaarde dat ze in goede
gezondheid verkeren en over alle nodige documenten beschikken om de vreemde landen die tijdens de cruise worden
bezocht, binnen te mogen (vooral voor de EU zal het dier over een verplicht identificatiedocument moeten beschikken,
uitgereikt door de bevoegde lokale gezondheidsautoriteit en ten laatste 24 uur vóór de reis afgestempeld door een
dierenarts die de fysieke toestand van het dier bevestigt. MSC Crociere zal de passagier op voorhand inlichten over de
accommodatie die het dier krijgt toegewezen, eventuele voorzieningen die ervoor beschikbaar zullen zijn en de nodige
maatregelen voor het inschepen en ontschepen. De passagier verbindt zich er van zijn/haar kant toe persoonlijk in te staan
voor de zorg, voeding en algemene verzorging van het dier gedurende de periode aan boord) met de hulp van zijn/haar
begeleider of medereiziger indien van toepassing.
ANDERE VEREISTEN: .. ............................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ASSISTENTIE AAN BOORD EN/OF IN DE HAVEN
GRAAD VAN ZELFSTANDIGHEID VAN DE PASSAGIER: .................................................................................................................................................................
HEEFT DE PASSAGIER HULP NODIG BIJ HET IN- OF ONTSCHEPEN?

£ JA

£ NEE

DETAILS VAN DE BENODIGDE HULP: . . .............................................................................................................................................................................................................
MSC Crociere deelt de passagiers mee dat speciale vervoermiddelen van en naar de terminal extra kosten met zich
kunnen brengen ten laste van de passagier. Indien u deze services aanvraagt en ze beschikbaar zijn, verbindt MSC Crociere
zich ertoe u op voorhand op de hoogte te brengen van de details.
GEGEVENS ROLSTOEL
BESCHRIJVING:
£ ELEKTRISCH

£ OPVOUWBAAR

£ SCOOTMOBIEL

£ ANDERE GELIJKSOORTIGE

UITRUSTING INDIEN ELEKTRISCH, OP ACCU’S:
£ GEL

£ DROOG

MSC Crociere deelt de passagiers mee dat natte accu’s niet aan boord van haar schepen mogen worden gebracht.
AFMETINGEN GEOPEND:

cm . . .............................. x cm .. .................................. x cm . . ..........................

AFMETINGEN OPGEVOUWEN:

cm . . .............................. x cm .. .................................. x cm . . ..........................

GEWICHT:

kg ...............................
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HULP OP DE LUCHTHAVEN EN/OF TIJDENS DE VLUCHT
MSC Crociere deelt mee dat alle luchthavens en luchtvaartmaatschappijen hun eigen beperkingen hebben. Daarom vragen
wij u om ons tijdig in te lichten over speciale behoeften zodat wij deze informatie tijdig naar de luchtvaartmaatschappij
kunnen doorsturen zodat deze aan uw behoeften tegemoet kan komen. Aangezien de luchtvaartmaatschappij een derde
is en niet MSC Crociere, kan het enkele dagen duren totdat u een bevestiging ontvangt van de gevraagde dienst en of
deze beschikbaar is. Naargelang van de luchthaven van vertrek, kunt u de optie hebben om u met uw eigen rolstoel naar
de trappen/deur van het vliegtuig te begeven.
INSCHEEPGEGEVENS:
£	WCHR (De passagier is in staat de trappen te gebruiken en zich van de ingang van het vliegtuig naar zijn toegewezen
zitplaats te begeven.)
£	WCHS (De passagier is NIET in staat de trappen te gebruiken maar kan zich van de ingang van het vliegtuig naar zijn
aangewezen zitplaats begeven.)
£	WCHC (De passagier is immobiel, d.w.z. hij/zij is NIET in staat de trappen te gebruiken en is NIET in staat zich van de
ingang van het vliegtuig naar zijn aangewezen zitplaats te begeven.)
MOEITE MET HET LOPEN VAN LANGE AFSTANDEN (de luchtvaar tmaatschappij en/of de luchthaven
worden om speciale hulp gevraagd voor de verplaatsing tussen de check-in en de gate, of van de gate naar de
aankomsthal):
£ JA
£ NEE
VEREISTEN IN VERBAND MET DE ZITPLAATS TIJDENS DE VLUCHT:..............................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

MEDISCHE UITRUSTING NODIG TIJDENS DE VLUCHT:................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SPECIALE DIËTEN TIJDENS DE VLUCHT:..........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

MSC Crociere deelt u eveneens mee dat:
het schip beperkte medische voorzieningen en uitrusting aan boord heeft die bijgevolg technisch ontoereikend zijn voor
de behandeling van uw aandoening en eventuele aanverwante complicaties, en dat het medische personeel mogelijk niet
over de nodige specifieke expertise beschikt.
Het vervoermiddel gebruikt voor excursies (geleverd door derden en niet door MSC Crociere en niet inbegrepen in het
vakantiepakket) is mogelijk technisch niet geschikt voor uw specifieke behoeften.
De Kapitein is in elk geval gemachtigd – op advies van de Medische Officier aan boord – om, naar eigen inzicht, te weigeren
u aan boord te laten komen of van boord te laten gaan op ieder moment en in iedere haven, op uw eigen kosten, indien
het schip uw veiligheid in het gedrang kan brengen.
Conform de relevante wetgeving, is de controleur van de persoonsgegevens die u vrijwillig verstrekt heeft door dit
formulier in te vullen MSC Crociere S.p.A., met het officiële adres van de vennootschap te via Agostino Depretis Nr. 31,
Napels (Italië), tegen wie de rechten voorgeschreven door bovenvermelde wetgeving kunnen worden uitgeoefend. Uw
persoonsgegevens zullen worden verwerkt conform de relevante geldende wetgeving en zullen niet aan derden worden
verstrekt, tenzij dit nodig is om een contractuele verplichting na te komen of ten gevolge van wettelijke vereisten of waar
dit uitdrukkelijk wettelijk is toegestaan. Uw gegevens zullen in geen geval worden gedeeld.
MSC Crociere bevestigt ten slotte dat het invullen en ondertekenen van dit formulier niet automatisch het verkoopcontract
voor het vakantiepakket effectief maakt. Dat blijft – zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden – onderworpen aan de
bevestiging van de Maatschappij.
Ondergetekende verklaart op zijn/haar beurt dat:
-- d
 e hierboven verstrekte informatie volledig en naar waarheid is ingevuld is en dat hij/zij ermee instemt dat deze
conform bovenvermelde regelingen verwerkt wordt;
-- h ij/zij de Algemene Voorwaarden en Vervoersvoorwaarden zoals beschreven in de relevante brochure van MSC Crociere,
gelezen en geaccepteerd heeft;
-- h ij/zij zijn/haar eigen arts ingelicht heeft over alle omstandigheden in verband met het gekozen vakantiepakket, en de
arts, rekening houdend met deze omstandigheden, een verklaring uitgereikt heeft waarin hij de geschiktheid om de
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cruisereis te ondernemen (en, indien van toepassing, de vluchten te ondernemen) bevestigt, door ondergetekende aan
dit formulier gehecht;
-- h ij/zij volledig ingelicht is over alle omstandigheden die zijn/haar gezondheid en veiligheid mogelijk kunnen schaden en
dat hij/zij met volledige kennis van de feiten beslist heeft het vakantiepakket te kopen en hierbij de risico’s die dit met
zich brengt, te accepteren. Hiermee stelt hij/zij MSC Crociere S.A., haar vertegenwoordigers, verzekerden, verzekeraars,
scheepseigenaren, de kapitein en de bemanningsleden van het schip en/of elke andere betrokken partij op om het
even welke manier (samen de “Maatschappij” genoemd), vrij van alle burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid
veroorzaakt door het ontstaan van medische urgenties in verband met zijn/haar eigen medische toestand waarvoor de
medische hulp aan boord ontoereikend, onvolledig en/of onbeschikbaar blijkt te zijn;
-- dat
 hij/zij de Maatschappij eveneens vrijstelt van alle burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid in verband
met medische behandelingen en verzorgingen waaraan hij/zich zich vrijwillig onderwerpt, de toestand en werking van
uitrusting die hij/zij aan boord brengt en, in het algemeen, in verband met alle bovenvermelde zaken.

Datum .. ....................................................................................

Getekend

......................................................................................................................................................................
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