Handelen met een reisbureau, lid van de VVR is veiliger
IBAN: BE26 7310 2339 2129 * BIC: KREDBEBB
Ondern.nr 0895.841.619
E-mail: info@togo-jungle-challenge.com
Website:

Prins Albertlaan 29
3800 SINT-TRUIDEN
Belgium
Tel. 0032-11/67 32 73
Fax 0032-11/67 32 74

www.jowireizen.be
www.togo-jungle-challenge.com
GRAAG INVULLEN IN DRUKLETTERS

Naam:
Voornaam:
Straat + Nr:
Postcode:

Reiscontract – 431/17

Stad:
@:

DEELNAME
PERIODE

O
O

Togo Jungle Challenge 2017
22 november – 2 december 2017 ( onder voorbehoud van vluchtschema)

Pakket
Jungle pakket (excl.vlucht en fietstransport)
All In Jungle pakket ( incl.vlucht en fietstransport)

Prijs
€ 1750pp
€ 2695 pp

Verzekering
5.5% of 8%
5.5% of 8%

Bedrag verzekering

Totaal

Indien u een annulatie- of bijstandsverzekering (enkel voor Belgen) wenst kan u hiervoor terecht bij Jowi Reizen. Stortingen hiervoor kunnen op
rekeningnummer BE80 8601 1464 4177 - NICABEBB
Annulatieverzekering: 5.5% van reissom (zie bijlage – à la carte formule)
JA / NEE
Annulatie- en bijstandsverzekering: 8 % van reissom (zie bijlage - Top Selection met exclusieve waarborgen) JA / NEE
Gelieve het voorschot van 695 € te betalen één week na registratie. Het resterende bedrag dient uiterlijk vóór 31 augustus 2017 betaald te
worden.
Bankgegevens: IBAN: BE26 7310 2339 2129 * BIC: KREDBEBB
MEDEDELING: registratiekosten, voorschot of saldo TJC 2017 + naam
Het voorschot zijn niet recupereerbaar zonder geldig attest. ( Zie algemene reisvoorwaarden).
Gelieve dit document te ondertekenen en te versturen naar Jowi Reizen BVBA (per mail, post of fax) of mail naar info@togo-junglechallenge.com
Annulatie dient per aangetekend schrijven gemeld te worden aan de organisatie.
Ondergetekende, inschrijver, verklaart het programma van hoger genoemde reis ontvangen te hebben alsook kennis genomen te hebben van alle
voorwaarden van dit reiscontract als ook de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden van de reisorganisator en reisbemiddelaar, zoals
vermeld in bijlage, te aanvaarden. De inschrijver kiest adres bij de reisbemiddelaar, inzonderheid voor de overhandiging van de reisbevestiging en
de reisdocumenten en stelt hem aan tot zijn lasthebber. De algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen hebben voorrang op alle
overige hiermee tegenstrijdige voorwaarden.
De hierna vermelde verzekering dekt de professionele aansprakelijkheid van de reisorganisator/reisbemiddelaar:
De Europese, Tweekerkenstraat 14 te 1000 BRUSSEL
JOWI REIZEN BVBA is houder van het kwaliteitslabel Vergund Reisbureau, afgeleverd door Toerisme Vlaanderen.Conform de uitvoeringsbesluiten van 19/07/2007
van de Vlaamse Regering met betrekking tot het decreet van 02/03/2007 over het statuut van reisbureaus.

Voor akkoord, voorafgegaan door “gelezen en goedgekeurd”
Datum:
Handtekening:

Voor Jowi Reizen,

