7 of
9-daags
arrangement
TCS New York City

9-daagse reis v.a. Schiphol

met British Airways (overstap Londen)
of met Aer Lingus (overstap Dublin):
30 oktober – 7 november 2018.
Hotel
Holiday Inn

4 pk

Hyatt Place

2134
1635

Marathon 2018

De genoemde prijzen zijn gebaseerd op de bezetting
van het aantal personen welke in de kamer/suite
gaan logeren.
Inclusief in de reissom zijn de luchthavenbelastingen,
brandstof- en veiligheidstoeslagen. Deze bedragen zijn
onder voorbehoud van wijzigingen en zullen indien nodig
doorberekend of teruggestort worden.

Attentie:
Bij de reissom voor de lopers is het gegarandeerde
startbewijs voor de TCS New York City Marathon
inclusief.

Het reistechnische gedeelte wordt uitgevoerd door GI Travel welke is aangesloten bij de ANVR,
de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) en de Stichting Calamiteitenfonds Reizen (CFR).
Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR):
GI Travel is aangesloten bij SGR. De in dit programma gepubliceerde reis valt daarom onder de
garantie van SGR. De SGR garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn
vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de
overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het
vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de
terugreis.
Stichting Calamiteitenfonds Reizen (CFR):
GI Travel is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de
garantieregeling van het Calamiteitenfonds valt de in dit programma gepubliceerde reis onder de
garantie van het Calamiteitenfonds.
Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door GI Travel georganiseerde reis;
(een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet, of
niet volledig kunnen uitvoeren.
Ÿ
de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis
moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
Ÿ

Alle voorwaarden zijn ook terug te vinden op onze website www.rijnmond-marathonreizen.nl

Alle genoemde bedragen zijn in euro's en per persoon!
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7-daagse reis v.a. Schiphol

met British Airways (overstap Londen)
of met Aer Lingus (overstap Dublin):
31 oktober – 6 november 2018.
Hotel
Holiday Inn
Hyatt Place

Op dit arrangement zijn de ANVR reisvoorwaarden, de
voorwaarden van de Stichting Calamiteitenfonds Reizen
en de Stichting Garantiefonds Reisgelden van
toepasssing. De bijdrage SGR is € 2,50 per boeking.
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7-daagse reis v.a. Brussel
met een non-stop vlucht
van United Airlines:
31 oktober – 6 november 2018.
Hotel
Holiday Inn

4 pk

Hyatt Place
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1 pk
2779
2280
2819
2320

Loper
Supporter
Loper
Supporter

Formulier wissen

Ondergetekende geeft zich hierbij op voor deelname aan het 7- of 9-daags arrangement van Rijnmond Marathonreizen naar de TCS New
York City Marathon, met als vertrekdata dinsdag 30 oktober voor de 9-daagse reis en woensdag 31 oktober 2018 voor de 7-daagse reis
en gaat akkoord met de reisvoorwaarden.
*Reisduur en luchtvaartmaatschappij:
q 7 dagen / 31 oktober - 6 november / v.a. Brussel met United Airlines
q 9 dagen / 30 oktober - 7 november / v.a. Schiphol met British Airways of Aer Lingus

*Gewenst hotel 1 keuze:
q Holiday Inn
q Hyatt Place
q Embassy Suites
e

*Gewenst hotel 2 keuze:
q Holiday Inn
q Hyatt Place
q Embassy Suites
e

*Gewenste kamer
q 1-persoons
q 2-persoons
q 3-persoons
q 4-persoons
*Graag uw wensen aankruisen.

1e persoon

2e persoon

* Dames s.v.p. meisjesnaam en naam echtgenoot invullen als in paspoort
** Bij loper/supporter graag uw keuze aanvinken.

**q Loper

Achternaam*
Voornamen als in paspoort

q supporter
**M / V

Adres

Adres
Postcode

Geboortedatum

Geboortedatum

Nationaliteit

Nationaliteit

Tel.nr privé

Werk

Mobiel

E-mail adres

E-mail adres

Tel.nr thuisblijvers

Tel.nr thuisblijvers

4e persoon

* Dames s.v.p. meisjesnaam en naam echtgenoot invullen als in paspoort
** Bij loper/supporter graag uw keuze aanvinken.

**q Loper

Achternaam*
Voornamen als in paspoort

q supporter
**M / V

Adres

Adres
Plaats

Postcode

Geboortedatum

Geboortedatum

Nationaliteit

Nationaliteit
Werk

Werk

* Dames s.v.p. meisjesnaam en naam echtgenoot invullen als in paspoort
** Bij loper/supporter graag uw keuze aanvinken.

**q Loper

q supporter

Voornamen als in paspoort
Roepnaam

Tel.nr privé

Plaats

Achternaam*

Roepnaam

Postcode

**M / V

Tel.nr privé

Mobiel

3e persoon

q supporter

Voornamen als in paspoort
Roepnaam

Plaats

**q Loper

Achternaam*

Roepnaam

Postcode

* Dames s.v.p. meisjesnaam en naam echtgenoot invullen als in paspoort
** Bij loper/supporter graag uw keuze aanvinken.

Tel.nr privé

Mobiel

Mobiel

E-mail adres

E-mail adres

Tel.nr thuisblijvers

Tel.nr thuisblijvers

**M / V

Plaats

Werk

Gezien de strenge veiligheidsmaatregelen van de Amerikaanse overheid hebben wij bij boeking een kopie nodig van je paspoort. Ook graag opsturen wanneer dit paspoort in de loop van 2018
vernieuwd moet worden! Bij het online doorsturen van je reservering kan je je paspoortkopie scannen en mailen naar info@rijnmondmarathonreizen.nl
Reissom: De reissom is exclusief de bijdrage Stichting Calamiteitenfonds Reizen € 2,50 per bevestiging/factuur. De kosten van een startbewijs € 499,00 zijn na 1 mei niet restitueerbaar
Reisdocumenten: Een visum voor de Verenigde Staten is voor personen met de Nederlandse nationaliteit niet nodig. Je paspoort dient nog geldig te zijn bij terugkomst in Nederland. Wel heb je een ESTA goedkeuring
nodig. Uitgebreide info volgt.
Inschrijven: Het reistechnische gedeelte wordt uitgevoerd door GI Travel te Rotterdam.
Je dient dit formulier, voorzien van je handtekening, te mailen naar info@rijnmondmarathonreizen.nl of op te sturen naar: Rijnmond Marathonreizen, Antwoordnummer 30129, 3030 VB Rotterdam (een
postzegel is niet nodig). Voor vragen over deze reis kan je bellen met 010-2179920. Voor het laatste nieuws kijk je op www.rijnmond-marathonreizen.nl of facebook.
Rijnmond Marathonreizen behoudt zich het recht voor eventueel wijzigingen door te voeren. Deze reizen vallen onder de op onze website vermelde ANVR-Reisvoorwaarden.
In aanvulling op de ANVR-Reisvoorwaarden zoals deze met ingang van 1 april 2016 luiden, gelden voor onze marathonreizen onderstaande betalings- en annuleringsvoorwaarden:
Betalingsvoorwaarden: Nadat wij je inschrijving bevestigd hebben, in de vorm van toezending van een factuur, verzoeken wij je de aanbetaling van € 799,00 p.p. voor de lopers en € 300,00 voor de supporters en
de eventuele annuleringsverzekering binnen 14 dagen over te maken. Het inschrijfformulier dient van je handtekening voorzien te zijn. Het restantbedrag dient voor 1 augustus 2018 te zijn voldaan.
Annuleringsvoorwaarden: Bij annulering tot 31 juli 2018 bedragen de annuleringskosten € 799,00 voor de lopers en € 300,00 voor de supporters plus de, eventuele annuleringsverzekering en extra's.
Bij annulering vanaf 1 augustus 2018 bedragen de annuleringskosten 100% van de reissom.
Wijzigen: Je reservering is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Na 1 augustus zijn er geen wijzigingen meer mogelijk.
Bovenstaande betalings-, annulerings- en wijzigingsvoorwaarden zijn van toepassing op deze reis. Door ondertekening van het formulier verklaar je akkoord te gaan met de in je bezit zijnde ANVR voorwaarden en
bovengenoemde uitzonderingen voor jou en je reisgenoten.
Verzekeringen – aankruisen indien gewenst:

o Annuleringsverzekering 5,5% over de reissom (plus poliskosten en assurantiebelasting, deze bedragen ongeveer € 25-35 / afhankelijk van de reissom p.p.)
o Extra blessuredekking 1% extra (dus 6,5% over de reissom) Indien je geblesseerd raakt en hierdoor de marathon niet kan lopen ben je gerechtigd te annuleren. De extra blessuredekking kan alleen afgesloten
worden in combinatie met een annuleringsverzekering. Lopers en eventuele supporters betalen dus totaal 6,5% premie over de reissom. Hierdoor kunnen supporters, welke op dezelfde polis vermeld staan, ook
annuleren als je geblesseerd raakt.
o Reisverzekering met werelddekking (incl. ongevallen en medische kosten zoals ziekenhuisopname) De kosten zijn € 3,00 per dag plus € 3,50 poliskosten.

Datum

Handtekening

Print dit formulier

S

