Excursie Warschau: 3 opties
Wanneer schrijf je in voor welke optie?
Je schrijft in voor optie 1 als je alleen het weekend van 7 oktober
naar Warschau kunt, zie hiervoor de instructies onder optie 1
Je schrijft in voor optie 2 als je zowel het weekend van 7 oktober als
het weekend van 30 september mee naar Warschau kunt; lees de
instructies onder optie 2.
Je schrijft in voor optie 3 als je alleen het weekend van 30
september kunt; zie hiervoor de instructies bij optie 3.

optie 2

optie 3

1 Je schrijft je alleen in voor het
weekend van 7 oktober

optie 1

Je schrijft je in voor het
weekend van 7 okt. of 30 sept.

Je schrijft alleen in voor het
weekend van 30 sept.

2 Inschrijving vindt plaats door
overmaken van het geld naar
de rekening van BNW
3 Bedrag overmaken o.v.v.:
naam inschrijver + optie 1
4 De eerste 30 betalers (incl.
bestuur en reiscie.) zijn
gegarandeerd van een plaats

Inschrijving vindt plaats door
overmaken van het geld naar
de rekening van BNW
Bedrag overmaken o.v.v. naam
inschrijver + optie 2
Hoor je tot de eerste 30 (incl.
bestuur en cie) betalers, dan
ben je gegarandeerd van een
plek in het weekend van 7
oktober en als 30 sept.
doorgaat mogelijk de reis van
de 30ste
Betaling = inschrijving =
garantie dat je meegaat (als
reis 30/9 doorgaat) =
verplichting dat je meegaat

Inschrijving vindt plaats door
overmaken van het geld naar
de rekening van BNW
Bedrag overmaken o.v.v.
naam inschrijver + optie 3
Je bent niet (meteen)
gegarandeerd van een plaats;
dit hangt af van het aantal
inschrijvingen dat we krijgen
voor dit weekend.

5 Betaling = inschrijving =
garantie dat je meegaat =
verplichting dat je meegaat

6 We adviseren om zelf een
annuleringsverzekering af te
sluiten, zodat je in geval van
overmacht recht hebt op
vergoeding van de gemaakte
kosten
7 Ben je 'te laat' met inschrijven
om mee te kunnen in het
weekend van 7 oktober (je
bent betaler 31 of meer), dan
kom je automatisch op de
reservelijst voor 7 oktober en
krijg je je geld terug.

Betaling = inschrijving =
garantie dat je meegaat (als
de reis doorgaat) =
verplichting dat je meegaat als
reis doorgaat

We adviseren om zelf een
annuleringsverzekering af te
sluiten, zodat je in geval van
overmacht recht hebt op
vergoeding van de gemaakte
kosten
Ben je 'te laat' met
inschrijven (je bent
betaler 31 of meer), dan
plaatsen we je
automatisch op de
wachtlijst voor 7 oktober
of 30 september. En je
krijgt je geld terug.

Zolang er nog geen zekerheid
is over doorgang van dit
weekend, hoef je geen
annuleringsverzekering af te
sluiten.

Je bent op tijd met
inschrijven voor het
weekend van 7 oktober of
30 sept. Dit betekent dat
je behoort tot de eerste 30
betalers. Indien we
voldoende inschrijvers
hebben voor de reis van
30 september, kun je ook
dat weekend worden
ingedeeld. Dit
communiceren we uiterlijk
23 juni. Indien we het
eerder weten, laten we
het eerder weten.

Het minimum aantal
deelnemers voor dit
weekend bedraagt 20. Zodra
we dit aantal bereikt
hebben, gaat de reis door.

8 Indien je toch van gedachten
verandert en niet mee wilt op
excursie, geven we geen geld
terug. Je zult zelf voor een
vervanger moeten zorgen (via
de cie) en ook met haar de
financiën moeten regelen. Wij
geven aan wie je kunt
benaderen. Is er sprake van
een overmachtsituatie waar
een annuleringsverzekering
voor geldt, dan kun je daar de
kosten verhalen.

Indien je toch van
gedachten verandert en
niet mee wilt op excursie,
geven we geen geld terug.
Je zult zelf voor een
vervanger moeten zorgen
(via de cie) en ook met
haar de financiën moeten
regelen. Wij geven aan
wie je kunt benaderen. Is
er sprake van een
overmachtsituatie waar
een
annuleringsverzekering
voor geldt, dan kun je
daar de kosten verhalen.

Indien je toch van
gedachten verandert en niet
mee wilt op excursie, geven
we geen geld terug. Je zult
zelf voor een vervanger
moeten zorgen (via de cie)
en ook met haar de
financiën moeten regelen.
Wij geven aan wie je kunt
benaderen. Is er sprake van
een overmachtsituatie waar
een annuleringsverzekering
voor geldt, dan kun je daar
de kosten verhalen.

9 De eventuele inkomsten die
we 'overhouden' aan
annuleringen zullen we
verdelen over alle deelnemers.

De eventuele inkomsten
die we 'overhouden' aan
annuleringen zullen we
verdelen over alle
deelnemers.

De eventuele inkomsten die
we 'overhouden' aan
annuleringen zullen we
verdelen over alle
deelnemers.

Wordt het minimale aantal Ben je 'te laat' met
niet gehaald dan krijg je
inschrijven (je bent
je geld terug.
betaler 31 of meer voor
dit weekend), dan
plaatsen we je
automatisch op de
wachtlijst voor 30
september. En je krijgt
je geld terug.

