ANNULATIEFORMULIER Nationale Spelen
2019
Huisvesting & Maaltijden

Belgium

Vul ALLES leesbaar in DRUKLETTERS.
Gelieve het ingevulde formulier voor 8 februari 2019 terug te sturen naar logistics@specialolympics.be

Ik verklaar op mijn eer dat het aantal mensen in de onderstaande tabel geannuleerd worden:

Maaltijden
De prijs van de maaltijden: Ontbijt 6€; Lunchbox 8€; Warme maaltijd ’s avonds 13,50€
Dagen

Ontbijt

Lunchbox

Lunchbox

Avondmaaltijd

Vegetariër

17u30 – 20u00

Woensdag 29 mei 18u
Donderdag 30 mei
Vrijdag 31 mei
Zaterdag 1 juni
Gelieve het aantal personen in elk vakje in te vullen

Huisvesting van woensdag 29 mei 15u tot zaterdag 1 juni 11u ontbijt inbegrepen

Man

Gelieve het aantal personen in elk vakje in te vullen
Vrouw
Man
Vrouw
Begeleiders
Man

Vrouw

Terug te sturen naar logistics@specialolympics.be - voor 08 februari 2019
1. Annuleringen en wijzigingen

Aloïs Lasanté
Logiestiek Verantwoordelijke
alois.lasante@specialolympics.be
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Datum:
Handtekening:

Totaal

Belgium
1.Om misverstanden te vermijden, dienen alle annuleringen en wijzigingen altijd via e-mail aan het Logistieke
Departement van Special Olympics Belgium te worden verzonden. Ook adviseren wij u om uw reserveringen tijdig te
annuleren en/of te wijzigen indien nodig.

1.1. Annuleren
Om uw reservering te annuleren, dient u het formulier in te vullen en per e-mail te verzenden. Eenmaal de reservering
geannuleerd is, ontvangt u een bevestiging. Dit document dient als bewijs van uw annulering in geval van betwisting.
Zonder schriftelijke annuleringsbevestiging heeft u geen geldig bewijs in geval van annuleringskosten. Deze
annuleringskosten kunnen u aangerekend worden overeenkomstig de annuleringsvoorwaarden, indien u niet tijdig
annuleerde. De annuleringsvoorwaarden worden bij elke reservering vermeld op het bevestigingsformulier en staan
tevens in de bevestigingsmail die u na uw reservatie werd toegezonden.

1.2. Wijzigen
Om uw reservering te wijzigen dient u het formulier in te vullen en per e-mail te verzenden. Eenmaal de reservering
geannuleerd is, ontvangt u een bevestiging via e-mail.

1.3. Annuleringsvoorwaarden en kosten
Indien u een reservering annuleert, kan Special Olympics u annuleringskosten in rekening brengen. De
annuleringsvoorwaarden worden bij elke reservering vermeld op het reserveringsformulier en staan tevens in de
bevestigingsmail die u na uw reservatie werd toegezonden. De mogelijk te betalen kosten zullen via het rekening worden
gebracht.
2. Privacy
In het kader van de Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens doet Special Olympics al het mogelijke om de privacy
van de bezoekers van de website te waarborgen en behandelen wij alle persoonsgegevens met de grootste zorg en
vertrouwelijkheid. De persoonsgegevens die Special Olympics verzamelt, worden niet meegedeeld aan, gedeeld met,
verkocht of afgestaan aan derden die niet betrokken zijn bij Special Olympics.

3. Rechtbanken en toepasbaar recht
Elk geschil dat tussen de partijen kan ontstaan naar aanleiding van het opstellen, uitvoeren of interpreteren van deze
voorwaarden, valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel. De partijen komen uitdrukkelijk
overeen dat deze voorwaarden worden beheerd door het Belgische recht.
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