Algemene Voorwaarden deelname studiereizen LGOG (versie december 2017)
Deelname
1. Deelname aan de Studiereizen van LGOG staat alleen open voor leden LGOG.
2. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart.
3. Bij het samenstellen van de reisprogramma’s wordt er vanuit gegaan dat de deelnemers goed ter been zijn (geen rollators).
4. Het is niet mogelijk om bepaalde zitplaatsen in de touringcar te reserveren. De reisleiding zorgt voor voldoende
roulatiemomenten.
Inschrijving
1. Inschrijving voor deelname geschiedt door invulling en ondertekening van het Inschrijfformulier.
2. Junior-leden LGOG (leden jonger dan 26 jaar) genieten een korting van 25% op de reissom.
Inschrijvingsprocedure
1. Per kamer dient slechts één Inschrijfformulier te worden ingediend.
2. Deelnemers die een voorkeur hebben om samen met anderen te reizen kunnen dat kenbaar maken. Voor zover mogelijk zal
daaraan worden tegemoet gekomen.
3. Het Inschrijfformulier dient vóór de daarop gestelde datum in bezit te zijn van het Bureau van LGOG.
4. Gelijktijdig met de inschrijving dient de volledige reissom te worden voldaan.
5. Inschrijving na de sluitingsdatum blijft mogelijk op basis van beschikbaarheid.
6. Binnen 2 weken na de sluitingstermijn wordt de reisindeling aan de deelnemers bekend gemaakt.
Annulering
1. Deelnemers aan de studiereizen wordt dringend aangeraden om een annuleringsverzekering, een bagage- en een
ongevallenverzekering af te sluiten.
2. Annuleringen dienen schriftelijk te geschieden aan Bureau LGOG.
3. Bij annulering tot zes weken vóór aanvang van de toegewezen reis wordt 90% van de reissom gerestitueerd.
4. Bij annulering binnen zes weken vóór aanvang van de toegewezen reis wordt géén restitutie van de reissom verleend.
Vrijwaring
1. Deelname aan de reis geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemers.
2. De reisleiding en LGOG is onder alle omstandigheden gevrijwaard van (financiële) aanspraken of anderszins door en
vanwege deelname aan de reis.
3. LGOG is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
- tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst die zijn toe te schrijven aan de reiziger;
- handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de reisoverkomst betrokken derden;
- tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst die te wijten zijn aan een gebeurtenis die LGOG of degene van
wiens hulp LGOG bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, in redelijkheid niet konden voorzien of verhelpen.
- tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst die te wijten zijn aan overmacht. Onder overmacht wordt
verstaan abnormale en niet voorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van degene die zich er op beroept en
waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Weersomstandigheden en
ijssituaties behoren uitdrukkelijk tot dit soort omstandigheden.
4. LGOG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringsverzekeringen dekking plegen te
verschaffen.
5. De vrijwaringen in dit artikel laten eventueel andersluidende wettelijke bepalingen onverlet.
Slotbepalingen
1. Bij onvoorziene omstandigheden van welke aard dan ook behoudt de Commissie Studiereizen LGOG i.c. de reisleiding zich
het recht voor te handelen naar eigen inzicht.
2. Het programma van de reizen is steeds onder voorbehoud.
3. Deelnemers dienen hun koffers te voorzien van labels (naam en woonplaats). Deelnemers zijn persoonlijk verantwoordelijk
voor al hun bagage.
4. Wanneer een deelnemer bij ziekte of anderszins de reis niet kan voortzetten en daarbij de hulp wordt verlangd van de
reisleiding, dan komen de kosten die daar mee gemoeid zijn voor rekening van de betreffende deelnemer.
5. Met deze Algemene Voorwaarden vervallen alle vorige edities.
6. Door het ondertekenen van het Inschrijfformulier geeft u te kennen deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen,
begrepen en geaccepteerd.

