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NOTA
Van: Lene Cillen en Dorien Dickens

Telefoon: L=0472 87 79 16 / D=0494 07 92 26

Aan: Deelnemers reis

Datum: 25 januari 2019

BETREFT:

1.

AFSPRAKENNOTA BUITENLANDSE STUDIEREIS ZWEDEN

Inleiding

Als geïnteresseerde voor de buitenlandse studiereis naar Californië is het zeker en vast een must om deze
afsprakennota even door te nemen, zodat geen enkele van de betrokken partijen voor verrassingen komt te
staan. Ieder jaar is het dan ook voor alle deelnemers, inclusief de begeleiders, een onvergetelijke reis.

2.

De inschrijving

•

Wanneer je je inschrijft gaat Groene Kring nationaal er van uit dat je ook effectief mee gaat.

•

Ingeschreven personen worden hieronder deelnemers genoemd.

•

De inschrijvingen zullen opengesteld worden op 25 januari 2019 om 20 uur ‘s avonds. Een bewuste keuze
om iedereen een gelijke start te geven.

•

De inschrijvingen worden gesloten op 22 februari 2019 om 20 uur ’s avonds.

•

Door je in te schrijven als deelnemer ga je akkoord met de kostprijs van 1400 euro.

•

Je inschrijving is pas echt definitief na het betalen van het voorschot (400 euro). De factuur ter betaling van
het voorschot wordt verzonden na je inschrijving.

3.

De betaling

De volledige reissom bedraagt 1400 euro. Om aanbetalingen te doen en de betaling te spreiden, zal er
gevraagd worden naar een voorschot.

3.1.

Het voorschot

•

Er zal een voorschot gevraagd worden op de reissom om de eerste aanbetalingen te voltrekken. Dit bedrag
zal enerzijds gebruikt worden voor de aanbetalingen, maar dient anderzijds ook om kosten op te vangen
die er door een annulering van de deelnemer gemaakt worden.

•

Het voorschot wordt niet terugbetaald aan de deelnemer die zijn reis annuleert, ook niet bij uitzonderlijke
omstandigheden. Wel wordt er gezocht naar een vervanger. Indien er een vervanger gevonden wordt en
indien de vervanger de plaats kan innemen van diegene die annuleert, wordt het voorschot al dan niet
volledig terugbetaald. Het terug te betalen bedrag door Groene Kring is dan afhankelijk van eventueel
gemaakte kosten.

•

Groene Kring zal een deadline voor de betaling van de factuur van het voorschot communiceren. Deze
deadline wordt strikt gehanteerd. Indien de betaling niet gebeurt voor de vooropgestelde datum zal de
plaats van de deelnemer met de onbetaalde factuur opengesteld worden voor personen op de wachtlijst.
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3.2.
•

Reissom

Het resterende bedrag na betaling van het voorschot zal ook binnen de opgelegde deadline betaald
moeten worden. Wanneer dit niet voor de aanvang van de reis gebeurd is, zal de deelname op kosten van
de deelnemer geannuleerd worden.

4.

De reis

4.1.

Houding

•

Vanzelfsprekend wordt er van elke deelnemer verwacht dat hij/zij met het oog op een goede groepssfeer
zich naar behoren gedraagt. Zowel in de groep als buiten de groep wordt er van de deelnemer verwacht
dat hij een constructieve houding aan neemt zodat de reis voor de gehele groep positief ervaren kan
worden.

4.2.

Wat is inbegrepen?

•

Enthousiaste reisbegeleiding door Groene Kring en TrekkerReizen

•

Ongeveer 10 boeiende bedrijfsbezoeken binnen en buiten de land- en tuinbouw

•

Culturele uitstappen om het land te leren kennen

•

Rondrit door Zweden met een (luxe) touringcar

•

Verblijf in degelijke hostels en bedlinnen

•

Ontbijt, lunch en avondmaal (+ drankje bij elke maaltijd) en fooien

•

Terugkomavond en fotoalbum

4.3.

Verzekering

De prijs is exclusief verzekeringskosten. Verzekeringen worden op eigen initiatief afgesloten met een
verzekeraar naar keuze. Er is ook de optie om in te gaan op de reisverzekering van TrekkerReizen. Deze info
wordt nog aan de deelnemers bezorgd na inschrijven.
•

Als je in België een ziekteverzekering hebt inclusief reisbijstand is dat uiteraard voldoende en hoef je geen
aparte verzekering meer af te sluiten voor reizen binnen Europa. Kijk dit dus even na bij je mutualiteit!

•

Annulatieverzekering: optioneel, zelf af te sluiten bij een verzekeringsagent naar keuze of aan te gaan met
TrekkerReizen.
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