Reisvoorwaarden
van de Stichting Boreas Reizen (verder genoemd: Boreas )
-------Aanmelden
•Het aanmelding voor een reis vindt plaats na ontvangst van een volledig ingevuld, ondertekend inschrijvings-formulier èn van de eerste aanbetaling van 300 Euro per persoon. (dan ontvangt u van
ons een bevestiging van uw inschrijving voor de betreffende reis en informatie over de vervolgbetalingen en over het afsluiten van een annuleringsverzekering).
•De reissom is per persoon en op basis van een tweepersoonskamer (er is toeslag voor een
éénpersoonskamer). Wie individueel boekt voor een tweepersoonskamer moet er rekening mee
houden dat hieraan alleen kan worden voldaan, indien er sprake is van een even aantal deelnemers
met dezelfde wens.
Bij een oneven aantal kan het zijn, dat de éénpersoonskamertoeslag in rekening gebracht moet
worden aan de persoon die zich het laatst aanmeldt. De volgorde van binnenkomst van het inschrijvings-formulier is beslissend. (geef u dus tijdig op…)
•Dieetwensen worden door Boreas doorgegeven aan het restaurant, maar kunnen niet worden
gegarandeerd.
-------Overeenkomst
•Deelnemers moeten in het bezit zijn van de benodigde geldige reisdocumenten. Indien hij/zij niet aan
deze voorwaarden voldoet zijn alle gevolgen daarvan voor de deelnemer.
•Boreas, of haar reisleiding, houdt zich het recht voor om een reis te annuleren of wijzigingen aan te
brengen in het reisprogramma, indien hier naar haar mening gegronde redenen voor zijn.
Als Boreas annuleert, ontvangt de deelnemer het door hem/haar betaalde bedrag terug.
•Boreas kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onvoorziene omstandigheden buiten haar om, die
afwijking van het reisprogramma noodzakelijk maken.
•Boreas kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen en de daarmee verbonden kosten, als
dit buiten haar schuld om plaats vindt. Boreas is ook niet aansprakelijk voor schade als gevolg van
diefstal, verlies, letsel of ongeval berokkend aan de deelnemer, ongeacht door welke oorzaak of
nalatigheid ontstaan.
De deelnemers moeten zich hiervoor persoonlijk verzekeren ( met een reisverzekering ).
•Boreas heeft het recht de reissom te wijzigen, indien veranderingen in heffingen daartoe aanleiding
geven (dit kan bijv. gebeuren bij vliegreizen).
•De reisleiding is bevoegd om iemand als deelnemer van de reis niet te accepteren.
-------Annuleren:
Annuleren van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk te worden gemeld.
De datum van het poststempel geldt als meldingsdatum van de annulering.
Bij annulering is iedere reiziger de volgende bedragen verschuldigd:
- tot 56 dagen vóór de vertrekdatum 25% van de reissom,
- vanaf de 56e tot de 28e dag vóór de vertrekdatum 50% van de reissom,
- vanaf de 28e tot de 14e dag vóór de vertrekdatum 75% van de reissom,
- vanaf de 14e dag voor de vertrekdatum de volle reissom.
-------Verzekeringen:
Een annuleringsverzekering en een reisverzekering zijn verplicht.
De laatste moet uiteraard geldig zijn in alle landen die de betreffende reis aandoet.
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