Vroegboekkorting van €35 per 2p kamer voor
al onze vaste klanten bij tijdig reserveren !
Wanneer krijg u deze korting ?
Voor al onze gasten geldt dat indien men tijdig boekt
voor een binnenlandse reis met eigen vervoer er een
korting wordt verstrekt van €17,50 p.p. mits aan de
voorwaarden wordt voldaan.
Voorwaarde 1:
U bent eerder met Dekker Bridge Promotions op reis
geweest (vanaf 2005), de korting wordt dan automatisch met uw nota verrekend.
U hoeft niets te melden. Voor nieuwe klanten geldt
dat na de eerste boeking de vervolg boekingen ook
automatisch voor de korting in aanmerking komen.
Voorwaarde 2:
De korting is alleen van toepassing indien u tijdig
boekt, en afhankelijk van het type hotel is dit 1 of 2
maanden voor de aankomstdag. (zie rechter kolom)
Op deze wijze komen onze vaste klanten altijd
in aanmerking voor de scherpste prijs, want het
verlenen van kortingen voor alleen last minute acties
vinden wij de wereld op zijn kop.
Toch zijn ook wij helaas gedwongen om incidenteel
dit instrument van last minute kortingen in te zetten
om zo doorgaan van een reis of een grotere groep te
bewerkstelligen.

Voor welke hotels is deze actie van toepassing:
Hotel Nol in't Bosch is uitgezonderd van deze actie.
De regel van minimaal 2 maanden voor vertrek boeken om
in aanmerking te komen voor deze korting van €17,50 p.p.
is van toepassing voor de NH Hotels, en voor de kustbestemmingen te Oostkapelle, Texel en Makkum.
In principe geldt voor alle overige binnenland bestemmingen de regel dat u minimaal 1 maand van te voren
dient te boeken om in aanmerking te komen voor deze
korting tenzij anders aangegeven.
Tevens kan deze korting niet in combinatie met andere
acties en aanbiedingen worden gebruikt, enkel de
hoogste korting is dan van toepassing.
Met deze nieuwe actie vervalt dan nu de geldigheid van
alle overige €35 kortingscoupons.
Mocht u onverhoopt een boeking willen wijzigen dan kan
dit tot 1 of 2 maanden voor vertrek (dit loopt parallel met
de kortingsregeling) tegen minimale kosten van €6,50 p.p.
Wij willen hiermee onze waardering voor u als vaste
gast tonen, en hopen dat u wederom van onze diensten
gebruik gaat maken.
Dekker Bridge Promotions

Tussen de 14e dagen en de 28e dag voor vertrek
50% van de reissom.
Vanaf de 14e dag van vertrek 100% van de reissom.

zekering af te sluiten. Bij elke reservering bieden
wij u dit geheel vrijblijvend aan tenzij u heeft
aangegeven reeds een doorlopende verzekering te
hebben. Verzekeringen kunnen alleen direct bij, of
kort na reserveren (ca 1 week) worden afgesloten.
Herroepingrecht: voor alle gemaakte reserveringen
(zowel telefonisch per mail) geldt dat een boeking
onherroepelijk is.
Bij annuleren zullen wij u kosten berekenen, wordt
dan niet boos op ons indien u zelf de keuze heeft
gemaakt om geen verzekering af te sluiten.

Annuleringsverzekering en herroepingrecht:
Wij raden het u aan om altijd een annuleringsver-

U vindt de volledige voorwaarden op de blz. 45, 46
en 47.

Voorwaarden eigen vervoer binnenland.
Wijzigingskosten eigen vervoersreizen binnen
Nederland: €6,50 p.p. tot 1 of 2 maanden voor
vertrek (dit loopt parallel met de kortingsregeling)
Annuleringskosten eigen vervoersreizen binnen Nederland: Tot de 28e dag voor de vertrekdag €50 p.p.

De meest actuele prijzen en aanbiedingen vindt u op internet.
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