Voorwaarden 2021 “Individuele Rondreizen per auto”
Het staat u vrij de programma’s “Rondreizen per auto” naar believen aan te passen.
U kan zelf uw eigen route uitstippelen, bepalen waar u overnacht.
U kiest zelf in welk type verblijf uw wenst te overnachten (B&B, hotel, Manor, Kasteel, …).
Kortom u creëert zélf uw ideale rondreis!
Uw reisagent maakt ons uw vraag over en wij kijken na wat mogelijk is, geven tarieven en eventuele goede
alternatieven en tips.
In deze programma’s is steeds begrepen:
Overnachtingen met verblijf in gekozen formule
Ierse, Schotse, Engelse of Welsh ontbijten (buffetten ook mogelijk)
Reisroute (géén roadbook!) met documentatie en map
Lokale taksen en BTW (zo van toepassing)
Niet inbegrepen:
Transport naar en van Ierland, Schotland, England, Wales, Kanaaleilanden
Eventuele huurwagen (vraag onze tarieven) en daaraan gekoppelde kosten zoals brandstof, verzekeringen,
waarborg, parkeerkosten, eventuele tolkosten, …
Niet vermelde maaltijden
Ingangstickets bezienswaardigheden (behalve indien expliciet als inbegrepen vermeld)
Niet vermelde excursies (behalve indien expliciet als inbegrepen vermeld)
Dranken en persoonlijke uitgaven
Verzekeringen (annulering, bijstand, bagage, ziekte, ongevallen,…). Vraag uw reisagent.
Eventuele fooien
Annuleringskosten:
Vanaf reservering tot 8 weken voor afreis: € 50/pp
Vanaf 8 weken voor afreis tot 4 weken voor afreis: 25% van de reissom
Vanaf 30 dagen voor afreis t.e.m. 15 dagen voor afreis: 50% van de reissom
Vanaf 14 dagen voor afreis t.e.m. 8 dagen voor afreis: 75% van de reissom
Vanaf 7 dagen voor afreis t.e.m. de dag van vertrek: 100% van de reissom
No Show: 100% van de reissom
Dat zijn de officiële voorwaarden. Tijdens de corona pandemie, trachten we evenwel zo flexibel mogelijk te zijn!
Verder zijn de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor Reisdienstenovereenkomsten
(+ Bijzondere Voorwaarden) en de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor
Pakketreisovereenkomsten (+ Bijzondere Voorwaarden) van toepassing.
Volledige teksten staan achteraan de brochures Ierland 2020 en Groot-Brittannië 2020 (papieren exemplaren en
ook via website BelcoTravel & Tours).

