Disclaimer en zorgvuldigheidsstatement
Aansprakelijkheid
We wijzen u erop dat deelname aan de glutenvrije groepsreis 2018 geheel op eigen risico is. De NCV
sluit alle aansprakelijkheid uit voor elke directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die
het gevolg is en/of verband houdt met de groepsreis. De NCV en haar (vrijwillige)
vertegenwoordigers kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade in welke vorm
dan ook, ontstaan tijdens de groepsreis en/of op weg van/naar het hotel. De NCV is daarnaast niet
aansprakelijk voor schade aan, of het verliezen van bagage, kleding, fototoestellen, telefoons,
tablets, et cetera. U dient zelf een reis- en ongevallen- en/of bagageverzekering af te sluiten.

Inschrijving, kosten en betaling (198 euro p.p.)
Leden van de NCV en hun partner kunnen zich inschrijven voor de glutenvrije groepsreis. Bij uw
inschrijving dient u uw NCV-lidmaatschapsnummer te vermelden.
Mocht er een partner zijn die geen coeliakie heeft maar toch mee wil, dan dient deze zich aan te
passen aan het glutenvrij dieet.
Het is niet toegestaan dat er gluten worden gebruikt, dit om kruisbesmetting te voorkomen.

Per weekend kunnen er maximaal 30 personen mee. Wanneer u zich heeft ingeschreven, maar de
betaling is niet op tijd binnen, wordt uw plek afgestaan aan een persoon op de wachtlijst.

Kosten per weekend bedragen 198 euro p.p.
Dat is, inclusief: twee hotelovernachtingen, ontbijt, diner (lopend buffet), vervoer per bus en
uitstapjes
Dat is exclusief: drankjes en eventuele extra bestellingen tussendoor, deze zijn voor eigen rekening
Drankjes en extra bestellingen die bij Hotel Aduard gedaan worden, worden voor het uitchecken
direct betaald aan Hotel Aduard.
Uiterlijke inschrijf- en betaaldata:
•

1e weekend: vóór 8 april 2018

•

2e en 3e weekend: vóór 1 mei 2018

•

4e weekend: vóór 24 mei 2018

U wordt verzocht het groepsreisgeld à 198 euro p.p. na inschrijving z.s.m. – doch uiterlijk voor de
vastgestelde inschrijf- en betaaldatum – te storten op bankrekeningnummer NL58RABO0375862080
t.n.v. Hotel Restaurant Aduard, o.v.v. Glutenvrije Groepsreis 2018 + NCV-lidmaatschapsnummer + de
datum van het betreffende weekend.

Annulering
Annulering van deelname en daarmee eventuele restitutie van (een deel van) het inschrijfgeld kan
alleen in de volgende gevallen:
•

Ernstig ongeval of ziekte van deelnemer

•

Ernstig ongeval of ziekte van familie in de 1ste of 2de graad

Bij annulering door andere redenen zijn bedragen verschuldigd volgens onderstaand schema:
•

Eén maand voor datum: € 100,-

•

Eén week voor datum: € 198,- (het gehele groepsreisgeld)

Beeldmateriaal maken tijdens de groepsreis
Het beeldmateriaal (foto’s en video’s) dat gemaakt wordt tijdens de groepsreis, kan gebruikt worden
door de NCV en sponsoren.

Ik verklaar hierbij akkoord te gaan met bovenstaande voorwaarden en het inschrijfgeld à 198 euro
p.p. direct bij inschrijving te betalen.

