Bijzondere voorwaarden
Het dragen van een cap of helm is verplicht, gezien de soms harde ondergrond waarop
u rijdt. U rijdt zonder cap op eigen risico.
Wanneer u het boeking formulier volledig invult en ondertekend naar ons opstuurt, of
mailt, ontvangt u zo rap mogelijk een schriftelijke bevestiging en een factuur.
De boeking is dan definitief, de reservering bij de buitenlandse organisatie gebeurt
pas nadat u het voorschot hebt betaald. U hebt er dus alle belang bij dit zo vlug
mogelijk te doen.
Indien u tijdens de vakantie uw verblijf wilt verlengen of veranderen dient u alle
kosten hiervoor ter plaatse te voldoen. Indien u om wat voor reden dan ook uw
verblijf onverhoopt eerder moet afbreken dan geeft U dat geen recht op een
gedeeltelijke of gehele terugbetaling .
Stakingen, stiptheidsacties, redenen van technische aard, extra veiligheidscontroles,
niet gearriveerde medereizigers, drukte in het luchtruim, weersomstandigheden, etc.
zijn allemaal redenen waardoor vertragingen kunnen ontstaan. Elke aansprakelijkheid
hiervoor wordt hierbij uitgesloten. Dit geldt ook voor het missen van aansluitend
openbaar vervoer en het mislopen van eventuele transfers. Alle eventuele gemaakte
kosten komen voor uw eigen rekening.
Voor deelname aan het programma is het verplicht een reisverzekering af te sluiten en
een ziektekostenverzekering met buitenlanddekking te hebben. Deelname aan het
programma is op eigen risico.
De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde
documenten.
Het programma is onder voorbehoud en kan aangepast worden wegens
weeromstandigheden en dergelijke.
De organisatie behoudt zich het recht voor een reis te annuleren, indien het aantal
deelnemers dat inschrijft geringer is dan het vereiste minimum.
U krijgt dan uiterlijk 21 dagen voor vertrek bericht hierover.
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd,zijn voor iedere reiziger naast eventueel
verschuldigde reserveringskosten, annuleringskosten verschuldigd :
Bij annulering tot 61 dagen voor de dag van vertrek: 10% van de reissom.
Bij annulering vanaf de 61e dag tot de 31e dag voor de dag van vertrek: 50% van de
reissom.
Bij annulering vanaf de 31e dag tot de dag van vertrek: 100% van de reissom.

