Blad 1

Boekingsformulier bridgerally

2022.

Versie 17-oktober-2021

NBB-nr.

Voornaam

Achternaam

Geb.dat.

Adres

:……………………………………………… PC/Plaats

:…………………………………………….

Telefoon

:……………………………..……..………… Mobiel

:…………………………………………….

Email adres

:………………………………………………………………………………………………………………

Zet een “0” een “1” of een “2” in de kolom C/C/T of MH van uw keuze in de week dat u wilt komen.
De kolom C/C/T gebruikt u, wanneer u met uw eigen Camper/Caravan/Tent komt en de kolom MH wanneer u gebruik wilt
maken van een Mobile Home. Per kampeerplaats of MH is slechts 1 hond toegestaan.
Met een “2” geeft u aan, dat u beiden aan de bridgecompetitie meedoet.
Met een “1” geeft u aan dat slechts 1 van u aan de bridgecompetitie mee doet. In dit geval vermeldt u de initialen van de
bridgende deelnemer.
Met een “0” tenslotte geeft u aan, dat u wel met ons meegaat en dat u niet meedoet met de bridgecompetitie, maar wel aan
de andere activiteiten en eventueel aan de vrije bridgeavonden.
In de kolom “Bedrag” vermeldt u de bijbehorende prijs. Onderaan vermeldt u het totaalbedrag van uw boekingen, inclusief de
€ 15,00 eenmalige boekingskosten.

Ik boek voor de BAN Bridgerally 2022 onderstaande met “0”, “1” of “2” aangemerkte accommodatie(s):

‘** Zie folder voor omschrijving
Periode
28/05-04/06
04/06-11/06
11/06-18/06
18/06-25/06

Camping
La Ferme de la Serraz
La Ferme de la Serraz
La Ferme de la Serraz
La Ferme de la Serraz

Hond

C/C/T

MH

MH + ac

€ 18,00

€ 300,00

€ 410,00

€ 465,00

Bedrag
€
€
€
€

,00
,00
,00
,00

Boekingskosten . €

15,00

Totaal verschuldigd . €

,00

Het bij “Totaal verschuldigd” vermelde bedrag zal uiterlijk 30 april 2022 zijn bijgeboekt op ING-rekening
NL25 INGB 0002 2199 00 ten name van de Stichting Bridge Activiteiten Noord-Holland.
U gelieve het volledig ingevulde boekingsformulier per post of e-mail vóór 30 april 2022 te retourneren naar
onze rallycoördinator (zie onderaan deze pagina).
U hebt tevens kennis genomen van de boekingsvoorwaarden (zie blad 2) en gaat hiermee akkoord.

Datum: ……………………………………

Handtekening: …………………….……………………

Rallybegeleider: Jaap de Bijl, Provincialeweg 5B-9, 1724 PG Oudkarspel - Tel: +31-226-345813 of +31-6-51306887
IBAN: NL25 INGB 0002 2199 00 - BIC: INGBNL2A - email: jhdebijl@gmail.com - Kamer van Koophandel: 34236338

Blad 2

Boekingsformulier bridgerally

2022.

BOEKINGSVOORWAARDEN.
Definities:
Stichting BAN
Deelnemer
Bridgerally
Reissom

: De organisator van de bridgerally
: De persoon of personen die een of meerdere weken van de bridgerally bij de Stichting BAN
boeken.
: Een bridgereis langs 1 of 2 campings van minimaal 4 aaneengesloten weken in mei/juni.
: Het totaalbedrag dat op het boekingsformulier staat vermeld, inclusief de boekingskosten.

Boeking:
‘ - De deelnemer is jegens de Stichting BAN gebonden nadat de Stichting BAN het door de deelnemer ingevulde en ondertekende boekingsformulier heeft ontvangen. Op dit formulier heeft de deelnemer aangegeven
in welke weken van de bridgerally deze aanwezig is.
‘ - De Stichting BAN bevestigt per brief of in een e-mail de ontvangst van het boekingsformulier en vermeldt
daarbij het volgnummer van binnenkomst.
‘ - Op de website van de Stichting BAN (www.bridgekampeervakantiefrankrijk.nl of www.stichtingban.nl) kan de
reiziger zich op de hoogte stellen van de stand van zaken.
‘ - De deelnemer draagt er zorg voor, dat het verschuldigde bedrag, inclusief BTW en de boekingskosten, uiterlijk op de in het boekingsformulier genoemde datum op de rekening van de Stichting BAN is bijgeschreven.
‘ - Het niet tijdig betaald hebben van de reissom, kan reden zijn om van de zijde van de Stichting BAN, de boeking te annuleren. De deelnemer blijft onverlet 25% van de reissom verschuldigd.
‘ - Zodra het maximum aantal boekingen is bereikt, krijgt de deelnemer hiervan bericht en wordt zijn boeking
als niet gedaan beschouwt. De reden hiervan is, dat het aantal mobile homes per camping beperkt kan zijn
door oorzaken waarvoor de Stichting BAN niet verantwoordelijk is.

Wijzigingen:
De Stichting BAN behoudt zich het recht voor om wijziging in de geplande route aan te brengen of deze geheel
of gedeeltelijk te annuleren, als daarvoor naar het oordeel van de Stichting BAN gegronde redenen bestaan. Zo
zal een onvoldoende boeking (minder dan 12 paren) als gegronde reden kunnen worden aangemerkt.

Annulering:
‘ - Indien door de Stichting BAN de bridgerally geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd, zal het bedrag van het
weekarrangement worden gerestitueerd.
‘ - In verband met gedane reserveringen kunnen betaalde bedragen niet worden geretourneerd, indien de deelnemer zelf na de op het boekingsformulier vermelde sluitingsdatum de boeking geheel of gedeeltelijk annuleert. De Stichting BAN adviseert de deelnemer dan ook nadrukkelijk zelf een annuleringsverzekering af te
sluiten.

Aansprakelijkheid:
De Stichting BAN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel, welke door of aan de deelnemers van de bridgevakantie wordt toegebracht. De deelnemers aan de bridgevakantie aanvaarden zelf alle verantwoordelijkheid voor geleden schade of letsel. De Stichting BAN adviseert de deelnemer dan ook nadrukkelijk
zelf een reisverzekering af te sluiten.

BTW:
De Stichting BAN is met ingang van 01-01-2022 genoodzaakt BTW te berekenen. De op het 1e blad genoemde
bedragen zijn daarom inclusief 21% BTW. Om de prijs voor 2022 niet te veel te laten stijgen, neemt de Stichting
BAN ongeveer 35% van de BTW voor haar rekening.

MH en MH + ac:
De Stichting BAN biedt 2 types MH aan. Eén zonder en één met ac (air conditioning).
Ten tijde van het opstellen van deze prijslijst is nog niet duidelijk hoeveel MH’s er zijn met ac. De bedoeling van
de camping is, om minimaal 14 MH’s te hebben met ac van de in totaal 20 MH’s.
De toewijzing van MH’s met ac gebeurt op volgorde van binnenkomst van uw boekingsformulier.
.

Rallybegeleider: Jaap de Bijl, Provincialeweg 5B-9, 1724 PG Oudkarspel - Tel: +31-226-345813 of +31-6-51306887
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