ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE DAGTOCHTEN EN MEERDAAGSE REIZEN VAN DE
PVGE-NUENEN.
Door de reiscommissie van de PVGE-Nuenen worden per jaar een aantal dagtochten en minimaal één
meerdaagse reis georganiseerd. Elk jaar wordt er eind januari/begin februari een voorlichtingsmiddag
gehouden, waarbij het programma voor het lopende jaar wordt gepresenteerd. Alle PVGE-leden zijn
hierbij van harte uitgenodigd.
De dagtochten en reizen zijn in eerste instantie bedoeld voor de leden van de afdeling Nuenen.
Wanneer er voldoende ruimte is, kunnen ook leden van andere PVGE afdelingen inschrijven. Voor
deelname aan de dagtochten en meerdaagse reizen dient men over een goede conditie te
beschikken, uiteraard afhankelijk van de activiteit. Men dient zelf in- en uit- de touringcar te kunnen
stappen.
DAGTOCHTEN.
De dagtochten worden gepubliceerd in de Nieuwsbrief en op de website van de afdeling. Aanmelding
kan gebeuren door inschrijving via het aanmeldingsformulier in de Nieuwsbrief of via de site. De
aanmelding is pas definitief als de verschuldigde reissom van de dagtocht is betaald. Als er teveel
aanmeldingen zijn krijgen de personen die niet meekunnen daarvan bericht en wordt het gestorte
bedrag terugbetaald. Men kan desgewenst op een wachtlijst worden geplaatst.
Bij eventuele verhindering vindt geen terugbetaling van het betaalde plaats. Mocht er iemand van de
wachtlijst de plaats kunnen innemen van de persoon die verhinderd is, dan kan terugbetaling - minus
administratiekosten - plaatsvinden. Het onderling regelen bij verhindering wordt niet geaccepteerd.
Alle zaken lopen via de reiscommissie.
Ongeveer een week voor aanvang van de dagtocht krijgen alle deelnemers bericht met de laatste
gegevens.
Bij onvoldoende opgaven voor een dagtocht gaat deze niet door. De deelnemers worden hiervan in
kennis gesteld en de gestorte bedragen worden zo spoedig mogelijk terugbetaald.
MEERDAAGSE REIS (REIZEN).
Het doel van de jaarlijkse reis wordt elk jaar met zorg door de leden van de reiscommissie uitgezocht.
Deze reis zal altijd worden ondergebracht en uitgevoerd door een goed bekend staande
reisorganisatie. De reis wordt begeleid door een ervaren PVGE-reiscommissielid.
In de eerste plaats zullen voor de PVGE-reis de Algemene Voorwaarden gelden, die door de
betreffende reisorganisatie worden gehanteerd. Deze voorwaarden, alsmede die van de SGR
(Stichting Garantiefonds Reisgelden) zijn altijd bij de reisorganisatie op te vragen.
Verder zijn deze PVGE-reisvoorwaarden van toepassing.
De reizen zullen worden uitgevoerd op basis van half-pension, d.w.z. dat de kosten voor lunches voor
eigen rekening zijn. Uiteraard ook voor eigen rekening de persoonlijke uitgaven.
In de reissom zullen zoveel mogelijk alle bij de publicatie bekende bijkomende kosten worden
opgenomen, zoals entreegelden, rondleidingen en plaatselijke gidsen. Deze reissom is direct te
betalen aan de reisorganisatie die de reis uitvoert. Daarnaast zal aan de PVGE nog een klein bedrag
verschuldigd zijn voor betaling van o.a. fooien en administratiekosten.
Beknopte informatie over de reis zal in de Nieuwsbrief, waarin ook de al genoemde
voorlichtingsmiddag wordt aangekondigd, worden opgenomen. De uitgebreide informatie over de reis
zal ongeveer een week voor deze middag op de website van de afdeling verschijnen. Op de vermelde
middag zal een presentatie over de reis worden gehouden.
DE INSCHRIJVING VOOR DE REIS IS VANAF DEZE MIDDAG MOGELIJK.
Op deze middag zullen er voldoende aanmeldingsformulieren beschikbaar zijn. Inschrijving is verder
mogelijk met een formulier dat vanaf de website te downloaden is.
De aanmelding is definitief als deze is ontvangen door de reisorganisatie. Inschrijving zal gebeuren in
volgorde van de aanmeldingen. De reisorganisatie zal een nota voor aanbetaling van 15% van de
reissom sturen aan de deelnemer. Zes weken voor aanvang van de reis dient het restant van de
rekening betaald te zijn aan de reisorganisatie.

Mocht de reis door onvoldoende belangstelling niet doorgaan, dan worden de deelnemers daarvan
meteen in kennis gesteld. Bij elke reis zal een uiterste termijn hiervoor worden afgesproken. De
betaalde bedragen worden dan zo spoedig mogelijk terugbetaald.
Deelnemers aan de reizen wordt DRINGEND aangeraden een annuleringsverzekering af te sluiten.
Voor alle duidelijkheid: deze verzekering dient binnen 24 uur na de boekingsdatum te worden
afgesloten. Daarnaast is een reisverzekering VERPLICHT bij deelname aan de PVGE-reizen! Beide
verzekeringen kunnen ook via de reisorganisatie worden afgesloten.
Bij eventuele annulering van de inschrijving voor de reis door de deelnemer wordt het betaalde bedrag
NOOIT terugbetaald door de PVGE, maar gelden de annuleringsvoorwaarden van de reisorganisatie.
Wanneer twee deelnemers een kamer delen en één van deze twee is genoodzaakt de reis te
annuleren, zijn de meerkosten (zijnde de toeslag voor een eenpersoonskamer voor de overblijvende
persoon) voor rekening van diegene die annuleert.
Ongeveer vier weken voor de vertrekdatum volgt uitgebreide informatie van de coördinator van de
reiscommissie van de PVGE-Nuenen; ongeveer een week voor vertrek volgt de laatste informatie van
de reisorganisatie.

VOOR ZOWEL DE DAGTOCHTEN ALS DE REIZEN geldt dat alle correspondentie van de
reiscommissie zoveel mogelijk (en voor zover mogelijk) per e-mail zal geschieden. Personen zonder
e-mailadres zullen de informatie per post ontvangen.
De reiscommissie van de PVGE-Nuenen.

