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Voorwaarden nascholingsreis Marrakech 2022 
2-6 november 2022 
 

Betalingsvoorwaarden 
Na acceptatie van de offerte ontvangt u een factuur voor aanbetaling van € 500,-.  
Het resterend bedrag wordt per 1 augustus 2022 in rekening gebracht.  
De betalingstermijn is twee weken. 
 

Annuleringsvoorwaarden 
Staat het land op code oranje is dat voor ons geen reden om de reis te annuleren. 
 

Bij annulering brengen wij de volgende kosten in rekening: 
Annuleringsvoorwaarden vliegtickets: 
- Annulering voor 1 augustus 2022: 50% van de ticketprijs wordt in rekening gebracht. 
- Annulering vanaf 1 augustus 2022: volledige bedrag.  
Het ticket kan tot 14 dagen voor vertrek wel op een andere naam (zelf aan te leveren) 
worden gezet. Er wordt dan €50 administratiekosten in rekening gebracht. 
Annuleringsvoorwaarden overige programma: 
- Annulering voor 1 augustus 2022: € 250,=  wordt in rekening gebracht 
- Annulering vanaf 1 augustus tot 1 oktober 2022: € 500,=  wordt in rekening gebracht 
- Annulering vanaf 1 oktober 2022: volledig bedrag. 
Uw deelname kan in zijn geheel tot uiterlijk 14 dagen voor vertrek wel door iemand anders 
(zelf aan te leveren) worden overgenomen, mits deze deelneemt aan de nascholing. Er 
wordt dan €50 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. Vaak 
is een max. verzekerd bedrag; u kunt evt het verzekerde bedrag verhogen. Informeer 
hiernaar bij uw verzekeraar.  
 

Reisverzekering 
U bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een goede reisverzekering voor de hele 
reis die repatriëring, reddingskosten en medische kosten tegen kostprijs dekt. Let op: Er zijn 
een aantal reisverzekeringen die ook dekking bieden bij code oranje.  
 

Corona 
Check goed welk coronabewijs op de bestemming nodig is. Het is uw eigen 
verantwoordelijkheid dat u aan de regels op de bestemming voldoet. Als u niet voldoet aan 
de regels is dat uw eigen risico.  
Ook als u gezondheidsklachten heeft die wijzen op het coronavirus en u niet mag vliegen, is 
dat uw eigen risico. De tickets van een groepsreis kunnen niet worden omgeboekt. We gaan 
uiteraard wel ons best doen om de overnachtingen te annuleren, om te boeken of een 
voucher te bemachtigen. Wij geven echter geen garantie dat dat lukt. 

https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen

