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Algemene voorwaarden beachvolleybalreis Turkije
Lindobeach en BVV Beach Life organiseren deze reis. Hierna te noemen ‘de organisatie’.
1. Inschrijving wordt alleen in behandeling genomen indien u akkoord bent gegaan met de
algemene voorwaarden van deze reis.
2. Middels aanmelding voor deelname aan deze reis geeft u aan dat:
• U akkoord gaat met de verplichting tot betaling
• U de organisatie het recht geeft foto’s vrij van portretrecht openbaar te maken
• U op de hoogte bent dat de organisatie niet aansprakelijk zijn voor vermissing, diefstal of
beschadiging van uw persoonlijke eigendommen
• U op de hoogte bent dat de organisatie niet aansprakelijk zijn voor persoonlijk letsel
opgedaan tijdens de beach volleyball reis.
• U voor eigen risico deelneemt aan de reis.
3. Bij annulering van de reis na aanmelding via de website, bent u alsnog verplicht de reissom te
voldoen aan de organisatie.
4. Betaling geschiedt direct na ontvangst van een factuur.
5. De aanmelding is definitief zodra de betaling binnen is op de rekening van BVV Beach Life.
6. De organisatie behoud het recht wijzigingen aan te brengen in het beach volleyball
programma.
7. Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden overgedragen.
8. Via de organisatie kunt u geen reisverzekering afsluiten, u dient daar desgewenst zelf actie in
te ondernemen.
9. Alle boekingen zijn op basis van beschikbaarheid van beschikbaarheid van de kamers.
10. De organisatie heeft geen verantwoordelijkheid indien de arrangementen zijn uitverkocht.
11. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de juiste en benodigde
documenten zoals een geldig paspoort en indien van toepassing eventueel vereiste visa.
12. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen van de juiste documenten m.b.t.
het COVID19. Zoals o.a. volledig vaccinatie bewijs of PCR test uitslag.
https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/turkije/reizen/reisadvies#anker-reischecklistturkije
13. Indien de beachvolleybalreis wordt geannuleerd door de organisatie i.v.m. de toenemende
stengere regels door het COVID19 virus dan zullen de kosten voor het beachvolleybal
programma en verblijf 100% teruggestort worden. De € 15,00 reserveringskosten niet.
De kosten voor het vliegticket dient u zelf te regelen met de vliegmaatschappij waar u zelf
het ticket heeft geboekt.
14. Wanneer de kleurcode voor Turkije oranje of rood is, kunt u kosteloos annuleren. De € 15,00
reserveringskosten krijgt u niet gerestitueerd. De kosten voor het vliegticket dient u zelf te
regelen met de vliegmaatschappij waar u zelf het ticket heeft geboekt.
15. Tijdens het verblijf bij de beachvolleybalreis zullen vertegenwoordigers van de organisatie
aanwezig zijn. Eventuele klachten over het verblijf in het resort of over de aan te bieden
beach volleyball- en side event activiteiten dient u direct aan de aanwezige
vertegenwoordiger/ster van de organisatie te melden zodat indien de klacht gegrond is,
direct actie kan worden ondernomen. Klachten na afloop van de reis kunnen helaas niet in
behandeling worden genomen.

