Boekingsvoorwaarden Fotoreis Normandië
In de factuur vragen we om een aanbetaling van 250,00 euro van de reissom te betalen. Dit bedrag
moet uiterlijk voor 11 januari 2019 zijn bijgeschreven op rekening:
NL45ABNA0407280731, t.n.v. Rene Fokkink, o.v.v. aanbetaling Normandië
De restantbetaling moet uiterlijk 60 dagen voor vertrek op de rekening van Rene Fokkink zijn
bijgeschreven. Deelname is pas definitief als er tijdig en volledig betaald is. Indien de volledige
betaling niet binnen de gestelde termijn ontvangen is, dan behouden we ons het recht voor om de
boeking te annuleren. De aanbetaling ontvang je in dat geval niet terug.
Een annulering door de deelnemer per e-mail worden verstuurd naar info@beeldvlak.nl. De datum van
ontvangst bepaalt de hoogte van de annuleringskosten.
- annuleren tot 100 dagen voor vertrek: 25% van de reissom
- annuleren tussen de 60 en 30 dagen voor vertrek: 60% van de reissom
- annuleren binnen 30 dagen voor vertrek: 100% van de reissom
Mocht je zelf niet in staat zijn de reis te maken, dan mag iemand anders in plaats van jou reizen. Wel
dient dit uiterlijk 7 dagen voor vertrek per e-mail te worden gemeld. Indien het omboeken leidt tot
extra kosten voor Rene Fokkink, worden deze in rekening gebracht bij de deelnemer. De
oorspronkelijke deelnemer is met de nieuwe deelnemer hoofdelijk aansprakelijk voor voldoening van
de gehele reissom en de eventuele extra kosten.
Rene Fokkink behoudt zich het recht voor om de reis aan te passen of te annuleren. Mocht een
aanpassing of annulering noodzakelijk zijn, dan krijg je de keuze om de aanpassing te accepteren (en
mocht het alternatief een lagere prijs hebben, dan betalen we het verschil terug) of je trekt je terug
uit de reis en ontvangt alle tot dan toe betaalde gelden terug. Aangezien Rene Fokkink geen partij is
in door jezelf georganiseerde reisarrangementen (reis naar de bestemming en eventuele zelf geboekte
verlengingen) en daar ook geen vergoeding voor ontvangen heeft, betalen we deze kosten niet terug
in geval van aanpassingen of annulering door Rene Fokkink. Je bent verplicht zelf een geschikte
reisverzekering af te sluiten voordat je met een van onze reizen mee gaat, met voldoende dekking
voor medische kosten en repatriëringskosten. Een annuleringsverzekering raden we aan, maar is niet
verplicht.
In de situatie dat Rene Fokkink de reis moet annuleren omdat er te weinig deelnemers zijn om de reis
uit te voeren, laat Rene Fokkink je dit zo snel mogelijk weten.
In het geval dat Rene Fokkink de reis niet kan begeleiden door ziekte of andere onvoorziene
omstandigheden waar Rene Fokkink geen controle over heeft, zal Rene Fokkink een andere datum
plannen. Indien dit niet mogelijk is zal de reis worden geannuleerd.
Deelname aan de reizen geschiedt op eigen risico van de deelnemer. Je bent verplicht om je goed
voor te bereiden op de reis en om zorg te dragen voor goede kleding en goed schoeisel, dat geschikt
is voor Normandië. Je dient dan ook te allen tijde je eigen veiligheid en de veiligheid van de andere
deelnemers in de gaten te houden en geen onnodige en onverantwoorde risico´s te nemen bij het
fotograferen en bij andere activiteiten tijdens de reis. Je bent verplicht om redelijke aanwijzingen van
Rene Fokkink inzake veiligheid, tijdstip van terugkeer, enz. in acht te nemen. Indien je voor de reis
vragen hebt over je uitrusting of de omstandigheden ter plekke, verzoeken we je die tijdig van
tevoren te stellen.
Rene Fokkink accepteert geen aansprakelijkheid voor enige schade die door of in verband met
deelname aan de reis is ontstaan (waaronder schade door lichamelijk letsel of overlijden), behoudens
in geval deze schade is ontstaan door opzet of grove schuld van Rene Fokkink. Indien er ondanks het
voorgaande op enig moment toch aansprakelijkheid zou ontstaan voor Rene Fokkink, is die in alle
gevallen beperkt tot directe schade tot maximaal het bedrag van de door de deelnemer betaalde
reissom.
Rene Fokkink accepteert voorts geen aansprakelijkheid voor verlies of extra kosten veroorzaakt door
vertraging of onderbreking in de reis naar de reisbestemming vanwege overmachtsituaties, waaronder
extreme weersomstandigheden, stakingen, burgeropstanden, oorlogen, natuurrampen of ziekte. De
deelnemer is zelf verantwoordelijk voor deze kosten.
Alle deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldig paspoort of een identiteitskaart.
Kennelijke fouten in de prijsstelling of reisbeschrijvingen op de website zijn niet verbindend voor Rene
Fokkink. Alle informatie over kleding, bagage, speciale apparatuur enz. is door Rene Fokkink in goed
vertrouwen gegeven.

