Inhoud arrangement binnenland
Tenzij anders aangegeven, zijn al onze arrangementen binnen Nederland inclusief:
* verblijf op basis van halfpension
* ontvangst met welkomstdrankje
* iedere avond bridge
* koffie/ thee bij aanvang van de drives
*aan het einde van de avond een hartig hapje
*drives onder leiding van gediplomeerde wedstrijdleider
*computeruitslag en meesterpunten volgens de geldende N.B.B. schaal
Parkeergelden, toeristenbelastingen en eventuele toeslagen voor huisdieren, upgrades kamers, etc.
dienen allemaal ter plaatse in het hotel te worden betaald en zijn dus exclusief in onze reissom.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------VERZORGING BUITENLAND , VLIEGREIZEN
Inbegrepen vlucht, transfer (tenzij anders is aangegeven) en overnachting o.b.v. Logies, Logies met
ontbijt, Halfpension of All Inclusive (dit wordt bij het arrangement beschreven). Bij
segmentboekingen is de transfer niet inbegrepen.
Aan boord zijn geen maaltijden of drankjes inbegrepen. Vaak bestaat er wel de mogelijkheid om
koude en eventueel warme snacks en dranken te kopen.

VERZORGING BUITENLAND , TOURINGCARREIZEN
Deze zijn op basis van halfpension tenzij anders aangegeven. Tijdens excursies en reisdagen zal
overdag om lunchtijd gestopt worden om u de gelegenheid te geven een lichte lunch te gebruiken. De
avondmaaltijd is altijd gezamelijk. In de bus zelf geldt een rookverbod, zowel op de heen- als terugreis
als tijdens de excursies.
Excursies zijn in de reissom inbegrepen (uitzondering staan in de reisbeschrijving). Entreegelden voor
musea, kastelen, voor boottochten e.d. niet.
De chauffeur is uw reisleider en het is gebruikelijk om de chauffeuraan het eind van de vakantie,
indien u tevreden bent, persoonlijk een fooi te geven. Het is toegestaan om één stuks handbagage per
persoon van maximaal 20kg mee te nemen.
Bij reizen met een overnachting op heen- en terugreis is het mogelijk dat de faciliteiten van uw kamer
in het overnachtingshotel afwijken van het besprokene in de vakantieplaats.
Inhoud arrangement buiteenland
Tenzij anders aangegeven, zijn al onze arrangementen binnen buitenland inclusief:
* verblijf op basis van minimaal halfpension
* iedere avond bridge (met uitzondering aankomst, wissel en vertrekdagen)

*drives onder leiding van gediplomeerde wedstrijdleider
*computeruitslag en meesterpunten volgens de geldende N.B.B. schaal
Parkeergelden, toeristenbelastingen en eventuele toeslagen voor huisdieren, upgrades kamers, etc.
dienen allemaal ter plaatse in het hotel te worden betaald en zijn dus exclusief in onze reissom.

Huisdieren:
In een aantal hotels zijn huisdieren toegestaan, echter nooit in de bridge- en eetzaal. Bij reizen naar het
buitenland zijn huisdieren nooit toegestaan.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Toeristenbelasting, parkeergelden, huisdieren, extra’s ,fooien en excursies:
Parkeergelden, gemeentelijke heffingen, fooien en excursies zijn niet inbegrepen bij de reissom. De
zgn. toeristenbelasting en andere gemeentelijke heffingen dienen ter plaatse te worden voldaan. Dit
geldt ook voor huisdieren en andere wensen zoals upgraden van de kamer, geboekte excursies, fooien
etc.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Annulerings- en wijzigingskosten
Wijziging van een reis en/of data wordt in principe als annulering behandeld conform de
hierboven genoemde voorwaarden.
Wijzigen van datum of bestemming binnenlandse reizen.
Tot 1 of 2 maanden voor vertrek kunt u tegen wijzigingskosten t.w.v. €7,50 p.p. uw reservering voor
een binnenlands hotel wijzigen naar een vervangende boeking. We maken hierin onderscheid tussen 2
types bestemmingen.
Voor de kustbestemmingen en de ketenhotels geldt een periode van 2 maanden voor vertrek en voor
de overige hotels geldt een periode van 1 maand voor vertrek. Op uw bevestiging staat dit als zodanig
aangegeven. In alle andere gevallen gelden de voorwaarden.
Bij annulering en/of wijziging worden u naast de verschuldigde reserveringskosten, de volgende
annuleringskosten in rekening gebracht:
Eigen vervoer arrangementen
Bij annulering tot de 28e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: € 50 per persoon;
Bij annulering tot de 14e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50 % van de reissom;

Bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) vóór de vertrekdag: 100% van de reissom.

Vliegarrangementen
Bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
Bij annulering vanaf de 42ste dag kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de
vertrekdag: 35% van de reissom;
Bij annulering vanaf de 28ste dag kalenderdag (inclusief) tot de 21ste kalenderdag (exclusief) vóór de
vertrekdag: 40% van de reissom;
Bij annulering vanaf de 21ste dag kalenderdag (inclusief) tot de 14de kalenderdag (exclusief) vóór de
vertrekdag: 50% van de reissom;
Bij annulering vanaf de 14de dag kalenderdag (inclusief) tot de 5de kalenderdag (exclusief) vóór de
vertrekdag: 75% van de reissom;
Bij annulering vanaf de 5de dag kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
Bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.
Cruisearrangementen

Bij annulering van een cruise gelden afwijkende annuleringsvoorwaarden. U vindt deze
beschreven op onze website bij de cruise zelf. Daarnaast kunt u deze telefonisch opvragen bij
één van onze medewerkers.
Afwijkende arrangementen:
Bij annulering of wijziging van een segment-boeking zijn de kosten 100% per segment.
Deelannulering
Indien een reiziger uit een gezelschap, zijn aandeel annuleert dan zijn de percentages van toepassing
zoals beschreven onder vlieg- en auto arrangementen (afhankelijk van de reis). De 2-persoonskamer
wordt dan geannuleerd en er wordt geïnformeerd naar de beschikbaarheid van een 1-persoonskamer.
De meerkosten voor het boeken van een 1-persoonskamer worden in rekening gebracht aan degene die
niet annuleert.
Algemene voorwaarden:
http://www.dekker-bridge.nl/algemenevoorwaarden

