ALGEMENE VOORWAARDEN

BOEKING IS BINDEND
Als je een Blend Weekend hebt geboekt, dan wordt
dit beschouwd als een definitieve reservering. In de
bevestiging, die je binnen drie werkdagen na boeking
krijgt, lees je hoe en wanneer je de boekingskosten
en/of de reissom aan Blend over kunt maken.
REISSOM
De gepubliceerde reissommen zijn altijd per persoon,
tenzij anders vermeld. Naast de reissom betaal je
altijd €25,- boekingskosten.
ANNULERINGSVOORWAARDEN
Je krijgt bij annulering na vier weken voor vertrek
slechts een deel van het inschrijfgeld terug.
Restitutie tot vier weken vóór aanvang
van het Blend Weekend:
Je bent alleen je € 25,- boekingskosten kwijt.
Met één mailtje is je boeking uit het systeem.
Restitutie tot drie weken vóór aanvang
van het Blend Weekend:
75% van het totaalbedrag.
Restitutie tot twee weken vóór aanvang
van het Blend Weekend:
50% van het totaalbedrag.
Restitutie tot één week vóór aanvang
van het Blend Weekend:
25% van het totaalbedrag.
Restitutie in de laatste week vóór aanvang
van het Blend Weekend:
10% van het totaalbedrag. N.B: wanneer je in de
laatste 48 uur annuleert of niet op komt dagen,
bedraagt de restitutie 0% van het totaalbedrag.
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ANNULERING VAN HET BLEND WEEKEND
Alle gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op 20
deelnemers. Indien het minimum aantal van 18
deelnemers niet wordt behaald, behoudt Blend zich
het recht voor om tot uiterlijk 7 dagen voor vertrek
het weekend te annuleren. Echter, zal eerst worden
overlegd met alle deelnemers om het weekend voor
een hogere prijs aan te bieden zodat het Blend
Weekend door kan gaan als iedereen akkoord is met
de aangepaste prijs. Als niet alle deelnemers akkoord
zijn, zal alsnog het weekend geannuleerd worden.
De reissom inclusief de €25,- boekingskosten zullen
worden teruggestort.
REISVERZEKERING
De deelnemer is verplicht voor vertrek een
reisverzekering af te sluiten.
AANSPRAKELIJKHEID
Blend kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
opgelopen schade en/of letsel bij activiteiten.
Deelname hieraan is op eigen risico.
SCHOON ACHTERLATEN VAN ACCOMMODATIE
Je bent verplicht het huis waarin je hebt gelogeerd
in goede staat achter te laten. Hoewel de eindschoonmaak voor je gedaan wordt, dien je alles wel
netjes achter te laten. Bij een buitensporig slecht
achtergelaten accommodatie zullen de schoonmaakkosten op de gasten verhaald worden.
WEIGERING DEELNAME VOORAF
Bij twijfel van geschiktheid van de deelnemer
behoudt Blend zich het recht zonder opgave van
redenen iemand uit te sluiten van deelname.
In dat geval wordt de deelnemer hierover ingelicht.
Binnen een week zal het inschrijfgeld dan terug
gestort worden. »»
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UITSLUITING DEELNAME GEDURENDE
HET WEEKEND
Een deelnemer die tijdens het weekend last en/of
schade berokkent of dreigt te berokkenen aan deelnemers of locatie, kan door Blend van (voortzetting
van) verdere deelname worden uitgesloten. Alle uit
de hinder en de uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, indien en voor zover de gevolgen van schade
of last hem/haar kunnen worden toegerekend.
WIJZIGING BLEND WEEKEND PROGRAMMA
Het programma is gepland zoals aangegeven op de
website, maar er kunnen zich onverhoopt wijzigingen
voordoen. Wanneer er vooraf aan het betreffende
weekend een wijziging wordt aangebracht, zal Blend
alle deelnemers hierover informeren en zorg dragen
voor een gelijkwaardig alternatief.
DOCUMENTEN
De reiziger dient gedurende het Blend Weekend
in het bezit te zijn van een identiteitsbewijs zoals
een rijbewijs of paspoort.
FOTO’S OP INTERNET
Blend plaatst soms foto’s van de gehouden
weekenden op de website en op Facebook.

BLEND WEEKEND - ALGEMENE VOORWAARDEN

Als je niet zichtbaar wilt zijn hierop kan je dit laten
weten. Foto’s zullen op verzoek worden verwijderd
als betreffende persoon duidelijk herkenbaar op de
foto te zien is. Voor- en achternamen van personen
zullen nooit op de site genoemd worden, net zomin
als e-mailadressen.
MISBRUIK E-MAIL ADRESSEN VOOR
COMMERCIËLE DOELEINDEN
Om mensen de kans te geven met elkaar in contact
te komen voor bijvoorbeeld reisafspraken, worden
e-mailadressen verstrekt aan deelnemers van de
verschillende weekenden. Het is strikt verboden deze
e-mailadressen te gebruiken voor andere dan Blendgerelateerde doelen. Ook valt daaronder het
overdragen van deze gegevens aan derden of het
versturen van mailings aan personen over wiens
gegevens je via Blend beschikt.
LICHAMELIJKE OF GEESTELIJKE PROBLEMEN?
VERPLICHT MELDEN!
Heb je fysieke of mentale problemen, en/of kunnen
deze verwacht worden tijdens een Blend Weekend, dan ben je verplicht Blend hierover vooraf te
informeren. Indien je tekortschiet in de informatieplicht, dan kan Blend je van (verdere) deelname aan
de Blend Weekend uitsluiten. Eventueel daaraan
gekoppelde extra kosten kunnen in rekening
worden gebracht.
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