
 

 
 

Algemene voorwaarden Duitsland 
 
 
Reis- en annuleringsverzekering 
Wij adviseren u om een goede reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. 

 
De kleine letters - bindende inschrijving en belangrijke informatie over de 
annulerings- en betalingsvoorwaarden 

 
Bindende inschrijving: De hoofdboeker is verantwoordelijk voor de boeking en betaling 
van de reissom, ook voor de op het formulier vermelde medereiziger. Door het versturen 
van het inschrijfformulier bevestigt u uw deelname aan deze golfreis. Zodra u dit 
formulier heeft verstuurd, is uw inschrijving bindend, ook indien u de factuur/bevestiging 
van Holland Golf Events pas op een later tijdstip ontvangt. Indien u na het versturen van 
het inschrijfformulier uw deelname wilt annuleren zijn hierop de onderstaande afwijkende 
annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

 
Speciale voorwaarden: Deze reis valt buiten de ANVR reisvoorwaarden. Om de 
groepsreis door te kunnen laten gaan en bovenstaande reissom te kunnen waarborgen 
moeten wij een minimum aantal deelnemers en afwijkende betalings- en 
annuleringsvoorwaarden hanteren, zie hieronder. 

 
Betalingsvoorwaarden: De volledige reissom dient binnen 10 werkdagen na ontvangst 
van de factuur van Holland Golf Events voldaan te worden.  

 
Annuleringsvoorwaarden: Indien u na inschrijving annuleert voor 1 april 2023, wordt 
100% van de totale reissom teruggestort minus € 25,- per persoon aan 
administratiekosten (indien de volledige reissom is voldaan). Bij annulering na 1 april 
2023 wordt er niets terug gestort. Ook indien de factuur nog niet is verstuurd en/of u de 
factuur nog niet heeft betaald dan bent u nog immer betaling plichtig. 

 
Bij annuleringen wordt het terug te storten bedrag binnen 10 werkdagen na uw 
annulering overgemaakt.  

 
Minimum aantal deelnemers: 12 personen. Holland Golf Events heeft het recht om 
deze reis kosteloos te annuleren indien zich tot en met 1 april 2023 minder dan 12 
personen hebben ingeschreven. Indien de reis door Holland Golf Events wordt 
geannuleerd terwijl u reeds een betaling heeft voldaan, ontvangt u alle betaalde 
reisgelden binnen 10 werkdagen retour. 


