ALGEMENE VOORWAARDEN

1.
U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een
reservering tot stand te brengen en uit te voeren. Dit betreft bijvoorbeeld het verstrekken
van uw juiste naam, adres, woonplaats, geboortedatum, nationaliteit en indien beschikbaar
het nummer van mobiele telefoon en E-mailadres.
Ook bent u er zelf verantwoordelijk voor dat u bij het op reis gaan in het bezit bent van een
geldig reisdocument en dat u goed verzekerd bent voor kosten in geval van ziekte en/of
ongeval dan wel calamiteiten gedurende de reis (middels een ziektekostenverzekering en/of
een reisverzekering).
Bij uw boeking zullen wij u een bevestiging toezenden. Na ontvangst van de bevestiging
hebt u 2 werkdagen de tijd om eventuele fouten in de bevestiging door ons te laten
veranderen.

2.
Onder de opdrachtgever wordt begrepen de persoon die onder zijn naam de boeking bij
Erwin Nijboer Cycling verzorgt.
U dient voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan de benodigde
gegevens betreffende uzelf en de (eventuele) andere reiziger(s) aan ons te verstrekken.
Eventuele annuleringen van, of wijzigingen in, de verstrekte boeking(en) kunnen alleen op
werkdagen en alleen op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden. Indien op verzoek van
de opdrachtgever een annulering plaatsvindt van, of wijzigingen worden aangebracht in,
reeds gemaakte reserveringen zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden
gebracht. Dat zijn naast de door de dienstverlener in rekening gebrachte annulering- of
wijzigingskosten, ook de kosten die wij moeten maken om de annulering c.q. wijziging tot
stand te brengen.
Alle mededelingen van Erwin Nijboer Cycling zullen uitsluitend worden gericht aan de
opdrachtgever.

3.
Bij het boeken van uw reis bij Erwin Nijboer Cycling verlangen wij een aanbetaling van 25%
van de totale reissom. Deze aanbetaling dient binnen 14 dagen na het verzenden van de
bevestiging c.q. factuur voldaan te worden.
Het restant van het verschuldigde bedrag dient uiterlijk 6 weken voor de reisdatum door
ons te zijn ontvangen. Bij eventuele afwijkingen tussen bevestiging en factuur geldt de
bevestiging.

Boekt u uw reis bij ons binnen 6 weken voor aanvang van uw fietsbeleving dan dient u de
volledige reissom in 1 termijn te betalen binnen 3 dagen na ontvangst van de bevestiging
doch uiterlijk 7 dagen voor de eerste reisdag.
Indien de (aan)betaling niet en/of niet tijdig geschiedt, bent u in verzuim en worden de
overeenkomsten geacht te zijn geannuleerd. Alsdan zal het bepaalde in artikel 4
(annuleringsvoorwaarden) onverkort van toepassing zijn. Voor zover in die situatie recht zou
bestaan op restitutie van een deel van het bedrag, geschiedt deze restitutie uitsluitend aan
de opdrachtgever.

4.
Bij het annuleren van uw reservering brengen wij u de volgende kosten in rekening:
tot 6 weken voor vertrek 40% van de totale reissom,
tot 3 weken voor vertrek 50% van de totale reissom,
tot 1 week voor vertrek 75% van de totale reissom,
vanaf een week voor vertrek de totale reissom,
U kunt zich verzekeren voor de gevolgen van een annulering door middel van een
annuleringsverzekering.

5.
Erwin Nijboer Cycling is ten slotte niet verantwoordelijk voor het al dan niet tijdig arriveren
op de plaats van bestemming (en bijvoorbeeld het missen van aansluitingen). U dient
hiervoor zelf zorg te dragen. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de
opdrachtgever.

6.
Voor uw fietsbeleving dient u in het bezit te zijn van een geldig Nederlands reisdocument
(bijvoorbeeld een paspoort of IDkaart)
Als u de reis niet (geheel) kunt maken wegens het ontbreken van enig (geldig)
reisdocument, komen de kosten voor alle daaraan verbonden gevolgen voor uw eigen
rekening.
U bent zelf verantwoordelijk voor het bij u hebben van de benodigde documenten, zoals
een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort, of, waar toegestaan, een
identiteitskaart, rijbewijs en groene kaart.
Erwin Nijboer Cycling adviseert u uw bestaande verzekeringen goed na te kijken en indien
blijkt dat deze uw reis niet voldoende dekken alsnog een annulerings- en/of een
reisverzekering af te sluiten.

7.
De opdrachtgever en/of een van zijn eventuele medereizigers die hinder of overlast
veroorzaakt/veroorzaken, zodanig dat een goede uitvoering van de overeenkomst daardoor
bemoeilijkt wordt of in gevaar komt, kan door Erwin Nijboer Cycling van voortzetting van de
fietsbeleving worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende (on)kosten komen voor
rekening van de opdrachtgever.

8.
Erwin Nijboer Cycling is in geen enkel geval verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor
lichamelijke en/of materiele gebreken tijdens uw verblijf en (sport) activiteiten. Of u nu
alleen of in de groep fietst en met of zonder gids, deelname aan alle activiteiten gedurende
uw verblijf geschiedt geheel op eigen risico.

Uw vlucht, transfers en/of reis- en annuleringsverzekering boeken?
Hiervoor kunt u contact opnemen met The Travel Club
Uw persoonlijke reisadviseur is Annette Segerink
M +31 (0)6-51471091
E annette.segerink@thetravelclub.nl

