ALGEMENE VOORWAARDEN M.B.T. STUDIEREIS ROME – AANGEBODEN DOOR HANNEKE LENDERS

Reserveringen en betalingen: De rondreis 40 dagen voor het vertrek gereserveerd te zijn,
hierop is een aanbetaling van 300 euro van toepassing. De volledige reissom dient 30 dagen
voor vertrek te zijn voldaan. Betalingen t.n.v. Hanneke Lenders INGBank: rekeningnummer:
754.638.510
Uw bank- of giroafschrift is tevens uw bewijs van betaling. Uw reisbescheiden met actuele
vliegtijden ontvangt u max 1 week voor vertrek. U ontvangt tijdig een e-mailbericht, indien
zich wijzigingen in de prijs van de luchthavenbelastingen voordoen.
Reisverzekeringen: U dient zelf een eventuele reis- en/of annuleringsverzekering af te
sluiten. Hanneke Lenders en Goed Idee-reizen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid als
gevolg van vermissing, beschadiging, diefstal of enige andere schade. Ook voor schade
ontstaan tijdens de duur van het verblijf aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid. Wij
adviseren u daarvoor een goede reis- en bagageverzekering af te sluiten.
Voorbehoud: de uitvoering van het bovenstaande programma is afhankelijk van plaatselijke
(weers)omstandigheden. Een eventuele programmawijziging (ter plaatse) is uiteindelijk ten
allen tijde ter beoordeling van Hanneke Lenders. De reisbeschrijving is daarom onder
voorbehoud. Eventuele kleine wijzigingen kunnen nog aangebracht worden.

De vliegreis: U vliegt vanaf Amsterdam Schiphol naar Rome en v.v. met KLM.
Ma. 15/10/2012 Amsterdam - Rome vertrek 09:40 uur aankomst 11:55 uur.
Zo. 21/10/2012 Rome - Amsterdam vertrek 19:55 uur aankomst 22:20 uur.

Belangrijk:
Het is belangrijk dat alle namen juist gespeld zijn (zoals in paspoort).
Uw bank / giro afschrift is tevens uw bewijs van betaling.
Uw reisbescheiden ontvangt u max. 1 week voor vertrek.
NB Luchthavenbelastingen zijn onder voorbehoud. Indien er wijzigingen zijn met betrekking
tot de prijzen, stellen wij u zo snel mogelijk op de hoogte.
Standaard-annuleringskosten
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast de verschuldigde
reserveringskosten van 25 euro ook de volgende annuleringskosten verschuldigd:
- bij annulering NA 1 augustus: de aanbetaling;
- bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag:
35% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag:
40% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag:
50% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 14de dag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de vertrekdag:
75% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 5de dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
- bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom.

ALGEMENE VOORWAARDEN M.B.T. STUDIEREIS ROME – AANGEBODEN DOOR HANNEKE LENDERS

Deze reis is voor iedereen toegankelijk (ook niet-cursisten).
Minimaal 10, maximaal 20 deelnemers.
Wanneer zaterdag 15 oktober t/m 21 oktober 2012. (7 dagen).
Prijs minimaal 850 euro
Prijs maximaal 960 euro (afhankelijk van het aantal deelnemers)
Deze prijs is op basis van tweepersoonskamers. Voor een éénpersoonskamer geldt een
toeslag van 151 euro p.p. (Zolang de voorraad strekt).
Vroegboekkorting 50 euro korting als u inschrijft vóór 16 april 2012
Deadline inschrijving 1 augustus 2012
Wat krijgt u daar voor:
- Retourvlucht NL - Rome
- Luchthavenbelastingen
- Vervoer luchthaven Rome – stad en vice versa.
- 6 overnachtingen in een ***hotel in het centrum van Rome.
- 6 maal ontbijt
- Toeristenbelastingen
- Metrokaart voor Openbaar Vervoer Rome, voor hele week.
- Vervoer naar ‘Ostia Antica’ (aan de zee gelegen stadje uit de Oudheid)
- Entreegelden musea en kerken volgens programma. (ter waarde van ca. 125 euro)
- 2 traditionele Italiaanse diners (eerste en laatste avond)
- Een unieke kans Rome te bezoeken onder begeleiding van een kunsthistorica en kenner
van de stad.
- Een praktijkexcursie, nauw aansluitend op de cursus(sen) gevolgd in Utrecht
- Geheel zorgeloos genieten van de mooiste stad van Europa!
Exclusief:
17,50 boekingskosten.
Er zal een druk programma gevolgd worden, waarbij veel wordt gelopen, de deelnemer
dient daar rekening mee te houden. Het is uiteraard niet de bedoeling u te verplichten, u
kunt altijd naar eigen inzicht zich (even) afzijdig houden van het programma. Let op: daarbij
is het niet mogelijk om geld terug te krijgen voor niet deelgenomen onderdelen van het
programma.

