
VOORWAARDEN VOOR ONZE VAKANTIEREIZEN 
 
1 Deelnemers 
1.1 Deelname aan de reis is voorbehouden aan leden KBO-afd. Nieuwegein/Vianen met uitzondering 
van begeleiding.  
1.2 U dient gezond van lijf en leden te zijn zover dat van ouderen verwacht kan worden.  
1.3 U dient zelfredzaam te zijn. Is dat niet zo, dan bent u toch van harte welkom, echter dient u zelf 
te zorgen voor begeleiding. Deze begeleiding betaalt de normale reissom, slaapt bij u op de kamer en 
is in geval van nood uw eerste aanspreekpersoon. 
1.4 Bent u in het bezit van een rollator dan bent u daarvoor zelf verantwoordelijk. Rollators gaan, net 
zo als de bagage onderin de bus.  
1.5 Het Afdelingsbestuur is niet aansprakelijk voor welke (financiële) schade dan ook. U gaat mee op 
geheel eigen risico. 
 
2 Prijs 
In de aankondiging via publicatie in De Brug en inschrijfformulier staat de prijs van de vakantiereis 
genoemd.  
 
3 Inschrijving 
3.1 Elke deelnemer dient een eigen inschrijfformulier geheel in te vullen! (Ook als u met een andere 
deelnemer op één kamer gaat, dan moet elk van u een formulier invullen. Dit geldt natuurlijk niet 
voor echtparen en samenwonende partners? 
3.2 Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de inschrijving 
3.3 Bij over-inschrijving komt u op een reservelijst te staan, op volgorde van inschrijving. 
 
4 Bevestiging 
4.1 Bij inschrijving moet een voorschot worden betaald; na ontvangst van het voorschot is boeking 
definitief. 
4.2 U ontvangt een bevestigingsbrief en -nota onder aftrek van voorschot 
4.3 De KBO-afd. Nieuwegein/Vianen maakt daarna het contract met het Hotel definitief. 
 
5 Annulering 
5.1 Indien u nog niet verzekerd bent verzoeken wij u dringend zelf een (kortlopende) annulerings-
verzekering af te sluiten. Dit moet u doen binnen 7 dagen na boeking. Als boekingsdatum houdt u de 
datum van de bevestigingsnota aan. 
5.2 Indien u na opgave voor de reis toch niet mee kunt, dient u zelf met uw verzekering de restitutie 
van de reissom te regelen. 
 
 
Versie 1.0 d.d. 20200110 

 


