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Voorwaarden nascholingsreis Oeganda 2020 
Vertrekdatum 17 januari 2020 
 

Betalingsvoorwaarden 
Na bevestiging van uw inschrijving ontvangt u een factuur voor aanbetaling van € 500,-.  
Het resterend bedrag wordt per 1 oktober 2019 in rekening gebracht. De betalingstermijn is 
twee weken. 
 

Annuleringsvoorwaarden 
Tot 7 dagen na inschrijving via internet kunt u afzien van inschrijving door dit schriftelijk via 
e-mail of brief aan ons door te geven. NB: U ontvangt hiervan een bevestiging als bewijs dat 
dit in goede orde is aangekomen. U dient dit zelf te controleren. Er worden dan geen kosten 
in rekening gebracht. 

 
Bij annulering brengen wij de volgende kosten in rekening: 
Annuleringsvoorwaarden vliegtickets:* 
- Annulering voor 1 oktober 2019:  € 160,- annuleringskosten per ticket. 
- Annulering vanaf 1 oktober 2019: volledige ticketkosten 
Annuleringsvoorwaarden basis reissom, nascholing/partnerprogramma en aanvullend 
programma extra dagen:* 
- Annulering voor 1 oktober 2019: 25% van het totaal bedrag. 
- Annulering van 1 tot 19 oktober 2019: 50% van het totaal bedrag. 
- Annulering van 19 oktober tot 19 december 2019: 75% van het totaal bedrag. 
- Annulering vanaf 19 december 2019: volledig bedrag. 
 
*Indien u of wij erin slagen vervangende deelname te vinden en het mogelijk is de 
vliegtickets om te boeken, worden alleen de extra kosten die hiermee gepaard gaan en 
administratiekosten in rekening gebracht. 
 

Annuleringsverzekering is niet inbegrepen 
Indien u een annuleringsverzekering wenst dient u deze zelf af te sluiten. Om de volledige 
reis te verzekeren dient een annuleringsverzekering voor een samengestelde reis afgesloten 
te worden, de kosten hiervan zijn vrij hoog. Het is waarschijnlijk veel aantrekkelijker een 
doorlopende annuleringsverzekering af te sluiten bij uw bank of bij uw reisverzekering. 
 

Reisverzekering 
Voor de hele reis moet een goede reisverzekering afgesloten worden die repatriëring, 
reddingskosten en medische kosten tegen kostprijs dekt. Vaak is een max. verzekerd bedrag; 
u kunt het verzekerde bedrag verhogen. Informeer hiernaar bij uw verzekeraar. 
 


