
Voorwaarden

• de reis is exclusief voor Connektleden;

• de reis biedt plaats aan een beperkt aantal deelnemers. Wanneer de reis vol is, kan deelname 

aan de reis geweigerd worden. Mogelijk kunnen wij deelnemers op een wachtlijst plaatsen;

• na aanmelding ontvangt u van Connekt een bevestiging van deelname;

• na inzending van het inschrijfformulier is deelname aan deze studiereis definitief;

• in het geval van annulering kunnen annuleringskosten voor deze reis in rekening worden 

gebracht. Connekt zal zich inzetten om de geboekte items van de reis kosteloos proberen te 

annuleren, echter, voor sommige hotel- en groepsreisboekingen is dit niet mogelijk. Deze 

kosten zullen worden doorbelast; 

• het conceptprogramma is onder voorbehoud van wijzigingen;

• het genoemde tarief is onder voorbehoud van wijzigingen;

• het genoemde tarief is exclusief 21% btw;

• het genoemde tarief is een vast bedrag voor het totaalpakket van de reis. Er kunnen geen 

individuele aanpassingen in worden gedaan. Bij deelname wordt altijd het genoemde tarief in 

rekening gebracht, ook als er van bepaalde onderdelen geen gebruik wordt gemaakt;

• ten behoeve van de inhoudelijke programmering van deze reis geeft u toestemming voor het 

delen van uw persoonsgegevens (naam + organisatie) met stakeholders in de plaats van 

bestemming en de deelnemers aan de reis;

• Connekt behoudt zich te allen tijde het recht voor de reis te annuleren, zonder doorbelasting 

van kosten aan de deelnemers.

• Heeft u voor of tijdens de reis last van een van deze klachten:

o U bent verkouden (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn);

o U hoest;

o U bent benauwd of kortademig;

o U heeft verhoging (tot 38 graden Celsius);

o U heeft koorts (vanaf 38 graden Celsius);

o U ruikt en/of proeft plotseling niets meer, zonder dat uw neus verstopt is. 

Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Mieke Masselink (06-30681749)

ALGEMENE VOORWAARDEN DEELNAME STUDIEREIZEN CONNEKT

Tijdens deze reis worden alle regels rondom corona in acht genomen. 
Neem een vaccinatie- of herstelbewijs mee of een negatieve testuitslag.


