GROENDAEL GOLF & CLINIC REIS
Met uw Advanced PGA professionals Mike Yarnold & Joes van Uden
31 Oktober – 7 November 2015
Precise Resort El Rompido, incl. Transavia.com retourvlucht RTM- FAO, transfers luchthaven – hotel v.v.,
7 overnachtingen inclusief halfpension, 7 dagen ongelimiteerd drankjes in het hotel van 17:00 – 00:00,
5 dagen training van uw pro’s, 4x 18 holes El Rompido North & South, 1 greenfee op La Monacilla incl. BBQ,
drankjes en transfers, op vrije dag excursie naar Sevilla incl. transfers + tapas lunch
Dhr./Mevr. Voor & Achternaam EXACT zoals vermeld in Paspoort

geb.datum

HCP

01.
02.
(U kunt een kopie van uw paspoort bijvoegen)
Accommodatie: (gewenste accommodatie aankruisen )
 2-persoonskamer met Dhr./Mevr. .....
 1-persoonskamer € 1635,- per persoon (incl. Transavia.com retourvlucht vanaf RTM)*
 2-persoonskamer € 1495,- per persoon (incl. Transavia.com retourvlucht vanaf RTM)*
* LET OP! Transavia vlucht is gebaseerd op een vanaf tarief van € 279,- p.p. incl. 20 kg ruimbagage + vervoer 15 kg
golftas. Het in het arrangement gecalculeerde tarief is echter een momentopname en dit tarief kan nog wijzigen.
U wordt hierover geïnformeerd nadat wij uw inschrijfformulier hebben ontvangen .

Adres:
Postcode/ Woonplaats:

_______

Email:
Telefoon overdag/’s avonds
Er moet  wel/  geen annuleringsverzekering worden afgesloten.
Er moet  wel/  geen reisverzekering worden afgesloten
(Gewenste mogelijkheid aankruisen )
Premie reisverzekering is € 2,- per persoon per dag met € 4,50 poliskosten per boeking, combinatie B zonder eigen risico
premie Annuleringsverzekering 6% van de reissom + 1% samengestelde reis excl. € 4,50 poliskosten per boeking

Hierbij verklaar ik kennis genomen te hebben van onderstaande reisvoorwaarden,
en ga akkoord met de inhoud ervan.
Datum:
Handtekening:
REISVOORWAARDEN:
1.
Na uw boeking zenden wij u een bevestiging aan de hand waarvan u voor een betaling kunt zorgdragen. (+ € 20,- boekingskosten)
2.
Op uw verzoek kunnen, voor zover mogelijk, wijzigingen in de reservering aangebracht worden, waarvoor naast de eventuele
meerprijs € 27,- wijzigingskosten per persoon, in rekening worden gebracht. Indien een geheel nieuwe reis wordt geboekt en de
oude komt te vervallen, worden annuleringskosten in rekening gebracht.
3.
Bij annulering zijn de volgende bedragen per persoon verschuldigd:
-Na ontvangst van het inschrijfformulier 75,00 euro
- Bij annulering tussen de 56e en 42e dag voor vertrek 30% van de reissom
- Bij annulering tussen de 42e en 28e dag voor vertrek: 50% van de reissom
- Bij annulering tussen de 28e en 14e dag voor vertrek: 75% van de reissom
- Bij annulering tussen de 14e dag tot 7e dag voor vertrek: 90% van de reissom
- Bij annulering binnen 7 dagen voor vertrek: 100% van de reissom
4.
De reisorganisator is niet aansprakelijk voor het doorgaan van de golfactiviteiten door slechte weersomstandigheden
5.
De opdrachtgever die niet tijdig aan zijn geldelijke verplichting jegens de reisorganisatie voldoet, is gehouden tot vergoeding van
de buitengerechtelijke incasso kosten gelijk aan 15% van het gevorderde met een minimum van € 37,-6.
Deelnemers die hinder of overlast opleveren, zodanig dat een goed verloop van een reis daardoor in sterke mate wordt
bemoeilijkt, kunnen van verdere deelneming worden uitgesloten. In dat geval wordt geen restitutie van de reissom gegeven.
7.
annuleringen dient u zo spoedig mogelijk, in eerste instantie telefonisch en daarna schriftelijk, aan ons door te geven.
7.
kennelijke fouten of vergissingen in het programma binden de reisorganisator niet.
8.
Vluchten zijn WEL inbegrepen en staan nog NIET geboekt, vluchtprijzen zijn altijd ovb van wijzigingen.
9.
De prijs is gebaseerd op een Double, indien u een Single wenst berekenen wij u een toeslag à € 140,- per week.

Graag opsturen faxen of mailen naar Time4golf: A. Hofmanweg 5A 2031 BH Haarlem info@time4golf.nl fax 023-8200030

