YES! Ik ga mee naar Londen van 30 december 2019 t/m 1 januari 2020!
Achternaam (zoals vermeld op ID-kaart / paspoort)
…........................................................................................................
Roepnaam:
…........................................................................................................
Voornamen (zoals vermeld op ID-kaart / paspoort)
…........................................................................................................
Geboortedatum
…........................................................................................................
Adres/postcode/woonplaats
…........................................................................................................
Telefoon:
…........................................................................................................
Type reisdocument: ID-kaart / Paspoort (omcirkel wat van toepassing is)
…........................................................................................................
Nummer Reisdocument:
…........................................................................................................
Kosten: € 385,00 op basis van een gedeelde 2 persoonskamer (exclusief € 15,00 boekingskosten)

Met het ondertekenen ga ik akkoord met de voorwaarden genoemd op pagina 2 én
www.bruineberg.nl/algemene-voorwaarden
Naam:
…........................................................................................................
Datum:
…........................................................................................................
Handtekening:
…........................................................................................................
NB: Indien jonger dan 18 alleen geldig bij ondertekening ouder/voogd i.c.m. volledig ingevuld en
ondertekend formulier 'reizen met minderjarig kind' zie: https://tinyurl.com/dbpminderjarig

Informatie trip Londen 30 december 2019 t/m 1 januari 2020
Prijzen:
o.b.v. 2 persoonskamer (gedeeld): € 385 per persoon
Exclusief € 15,00 boekingskosten (garantieregeling)
Inclusief:
 Reis vanuit Nederland naar het centrum van Londen v.v. (reiswijze o.v.b.)
 1 ticket voor een musical, zorgvuldig uitgezocht door Daphne Bruineberg Productions
 2 overnachtingen in een hotel (Waarschijnlijk IBIS Budget Whitechapel)
Exclusief:
Alle overige kosten. Te denken valt aan o.a.: reis naar opstapplek trein/vliegtuig, ontbijt, consumpties,
excursies, lokaal vervoer, reisverzekering, annuleringsverzekering of eventuele visa.
Reis:
De reis is nog niet vastgelegd, dit is op basis van beschikbaarheid. Onze voorkeur ligt bij een reis per
vliegtuig en indien mogelijk een directe trein van Londen St. Pancras naar Amsterdam Centraal
maandag 30 december 2019 10.00u
maandag 30 december 2019 middag

vertrek vliegtuig
Aankomst Londen

woensdag 1 januari 2020 15.00u
woensdag 1 januari 2020 2019 22.00u

vertrek Londen (vliegtuig of trein)
aankomst Amsterdam

* planning is indicatief, definitieve planning volgt medio november.
Voorwaarden:
Om de reis te boeken kun je het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier mailen naar
REIZEN@BRUINEBERG.NL tot en met zondag 30 juni 2019.
Betaling verloopt via Certo Escrow i.v.m. de wettelijk verplichte garantiestelling. (dit zijn de
boekingskosten).
BTW: Voor ondernemers: de prijzen vallen onder de 'bijzondere regeling reisbureaus'.
Daphne Bruineberg Productions behoudt zich tot en met 30 juni 2019 het recht voor om de gehele reis
te annuleren als er minder dan 18 deelnemers zijn of de kosten voor de reis te hoog uitvallen.
Het maximum aantal deelnemers is 28. inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
Bij verhoging van de kosten van meer dan € 5,00 door valutawijzigingen worden deze kosten verhaald
op de deelnemers aan de reis. Dit met een maximum van 8% van het totaalbedrag, conform de
Algemene Voorwaarden.
Bij annulering komen niet alleen het vliegticket, maar ook het reeds geboekte theaterticket voor
rekening van de deelnemer (+ het in de algemene voorwaarden genoemde percentage behorende bij
de periode van annuleren)
De boeking wordt gemaakt op basis van de gegevens die door de deelnemer zijn ingevuld. Eventuele
extra kosten die hieruit voortvloeien, zoals bij aanpassingen van een vliegticket op de luchthaven
worden verhaald op de deelnemer.
Overige voorwaarden staan op www.bruineberg.nl/algemene-voorwaarden

