Algemene voorwaarden
Inschrijfformulier te verkrijgen op het secretariaat van Vief Travel of via www.viefwest.be. Specifieke
wensen of aandachtspunten worden op het inschrijfformulier gemeld. Opstapplaatsen (bij
autocarreizen) worden voorzien te Oostende, Brugge en Kortrijk (of naar keuze vanaf 10
deelnemers). Gedetailleerd programma telkens op aanvraag te verkrijgen.
De inschrijving is definitief door overschrijving van € 100 per persoon met mededeling “Vief Travel bestemming”. U ontvangt daarna een schrijven met de vraag het inschrijfformulier in te vullen en
een uitnodiging tot betaling van het resterend bedrag van het voorschot (35 % van het totale
reisbedrag). De facultatieve annulatie- en bijstandsverzekering wordt samen met het voorschot
betaald. Het saldo wordt uiterlijk 8 weken voor vertrek betaald. Reisinfo wordt u toegestuurd ten
laatste twee weken voor vertrek.
Eventuele extra kosten zoals brandstoftoeslagen, verhoging luchthaventaks of andere toeslagen,
taksen of koersschommelingen kunnen doorgerekend worden.
Voor de buitenlandse reizen kan een facultatieve annulatie- en bijstandsverzekering worden
afgesloten. Waarborgen ter beschikking. Voor de vliegvakanties en de autocarvakanties zijn er
specifieke annulatievoorwaarden.
Bij de autocarvakanties is gratis annulatie mogelijk tot 8 weken voor de afreis. Bij een latere
annulatie wordt 90% van de geboekte diensten aangerekend.
Voor ‘Paris à vélo’ kan gratis geannuleerd worden tot zondag 30 april 2017.
Voor de overige vakanties verwijzen wij naar het document annulatievoorwaarden van de
vliegvakanties of de cruise.
Voor het verblijf in het vakantiecentrum Liberty te Blankenberge dient u geen extra
annulatieverzekering af te sluiten. De betaalde reissom wordt terugbetaald, op voorwaarde dat de
bewijsstukken (reden van annulatie) worden overgemaakt.
Bij annulatie wordt een bedrag van € 50 per dossier afgehouden voor administratiekosten.
Het programma van de reizen is onder voorbehoud van lichte wijzingen ter plaatse.
Een reis kan worden geannuleerd bij gebrek aan deelnemers. Indien een reis volzet is, wordt een
wachtlijst opgemaakt.
De vakanties gaan door in samenwerking met Reizen Suffis (Lic. A1825) en met Mare Tours (Lic.
A1883).
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