Handelen met een reisburo, lid van de VVR is veiliger
IBAN: BE54 7310 3247 8197 - BIC: KREDBEBB
Ondern.nr 0895.841.619
E-mail:

jowi.sttruiden@jetaircenter.be
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Prins Albertlaan 29
3800 SINT-TRUIDEN
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Tel. 0032-11/67 32 73
Fax 0032-11/67 32 74

Naam:
Voornaam:
Straat + Nr:
Postcode:
Stad:

Reiscontract – 431/14

@:
Deelname
Periode

O
O
O

Vespa Dakar Challenge 2014
21 september – 10 oktober 2014

Pakket

Prijs

Inschrijving vóór 31 dec 2013
Inschrijving vanaf 1 jan 2014
Inscrhijving vanaf 1 april 2014

3500€
3650€
3800€

Verzekering
(optioneel)
4,8% of 7,8%
4,8% of 7,8%
4,8% of 7,8%

Bedrag
verzekering

Totaal

AAN TE RADEN, maar niet verplicht!!
(gelieve dit hierboven bij het gekozen pakket te omcirkelen en bedragen aan te vullen)
Annulatieverzekering: 4,8% van reissom (zie bijlage – à la carte formule)(Voor meer info: contacteer Kristl (Jowi reizen)
Annulatie- en bijstandsverzekering: 7,8 % van reissom (zie bijlage - Top Selection met exclusieve waarborgen)
Uw inschrijving is pas compleet nadat wij een voorschot van 500€ ontvangen hebben. Een tweede schijf van 1500€
dient betaald te worden vóór 1 april 2014 en het finale saldo vóór 1 augustus 2014.
Betalingen dienen te gebeuren op de bankrekening van Jowi Reizen. (IBAN: BE54 7310 3247 8197 - BIC: KREDBEBB)
Het voorschot is niet recupereerbaar. ( Zie algemene reisvoorwaarden)
Gelieve dit document te ondertekenen en te versturen naar Jowi Reizen BVBA (per mail, post of fax)
Annulatie dient per aangetekend schrijven gemeld te worden aan de organisatie.
Ondergetekende, inschrijver, verklaart het programma van hoger genoemde reis ontvangen te hebben alsook kennis genomen te
hebben van alle voorwaarden van dit reiscontract als ook de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden van de reisorganisator
en reisbemiddelaar, zoals vermeld in bijlage, te aanvaarden. De inschrijver kiest adres bij de reisbemiddelaar, inzonderheid voor de
overhandiging van de reisbevestiging en de reisdocumenten en stelt hem aan tot zijn lasthebber. De algemene reisvoorwaarden van
de Geschillencommissie Reizen hebben voorrang op alle overige hiermee tegenstrijdige voorwaarden.
De hierna vermelde verzekering dekt de professionele aansprakelijkheid van de reisorganisator/reisbemiddelaar:
De Europese, Tweekerkenstraat 14 te 1000 BRUSSEL
JOWI REIZEN BVBA is houder van het kwaliteitslabel Vergund Reisbureau, afgeleverd door Toerisme Vlaanderen.Conform de
uitvoeringsbesluiten van 19/07/2007 van de Vlaamse Regering met betrekking tot het decreet van 02/03/2007 over het statuut van reisbureaus.

Voor akkoord, voorafgegaan door “ gelezen en goedgekeurd”

Datum:
Handtekening:

Voor Jowi Reizen,

