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1. Algemeen

De Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek” hierna: VBWZ) organiseert periodiek
meerdaagse excursies voor haar leden. Dit reglement heeft alleen betrekking op
meerdaagse excursies en heeft als doel duidelijkheid te scheppen over de rechten
en verplichtingen van zowel de deelnemers als de VBWZ.
Deelnemers aan meerdaagse excursies conformeren zich aan dit reglement.
2. Inschrijving

Inschrijvingen worden verwerkt in volgorde van de aanmelding per mail en zijn pas
definitief bij de binnenkomst van het aanbetalingsbedrag (zie punt 3).
Zolang de excursie niet is volgeboekt, krijgen de volgende deelnemers voorrang:
 deelnemers die qua kamerindeling (twee- of meerpersoonskamers) nog
geplaatst kunnen worden in een vertrek waar nog plaats is voor een
man(nen) of vrouw(en);
 deelnemers die aangeven, vaak tegen meerprijs en voorzover beschikbaar,
een éénpersoonskamer te willen hebben;
 deelnemers die aangeven dat ze al een kamergenoot voor deze excursie
hebben.
3. Betaling

Bij inschrijving dient per persoon 25% van de totale reissom of direct de gehele
reissom te worden betaald. De restant reissom dient uiterlijk 6 weken voor het
vertrek door de VBWZ te zijn ontvangen.
4. Annulering

Bij onvoldoende deelname zal een geboekte excursie door de VBWZ op redelijke
termijn doch uiterlijk 20 dagen voorafgaand aan de reis worden geannuleerd en de
betalingen gerestitueerd.
Annulering door een deelnemer na inschrijving dient schriftelijk of per mail bij de
excursieleider plaats te vinden.
Voor zover er kosten voortvloeien uit deze annulering zullen deze verrekend
worden met de aanbetaling. Indien deze aanbetaling niet toereikend is, zal het
meerdere aan de deelnemer in rekening gebracht worden.
Onder kosten worden onder meer begrepen:
 Kosten van leegstand van een kamer, omdat een reeds geboekte
tweepersoonskamer niet meer of nog slechts door één persoon/deelnemer
bezet kan worden;
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