Isle of Man TT Boekingsformulier

Je kunt dit formulier op je computer invullen,
daarna printen, ondertekenen en opsturen, faxen
of scannen en mailen. Info onderaan het formulier.
Ja, ik schrijf me in voor de lsle of Man TT-reis, georganiseerd door Ride-on MotorTours;
ik krijg z.s.m. een faktuur toegestuurd.
Ik schrijf me in voor 2019
29 Mei-10 Juni
31 Mei-10 Juni
30 Mei-9 Juni
31 Mei-9 Juni

27 Mei-4 Juni
Reservelijst

Mbt de bootovertocht van Rotterdam naar Hull wil ik:
Ik wil accommodatie (B&B/logies)
Met 4 pers. in een binnenhut (geen toeslag) **
Ik wil kamperen
Met 3 pers. in een binnenhut. Toeslag € 29,-* p.p
Ik wil een tent huren:
Met 2 pers. in een binnenhut. Toeslag € 59,-* p.p.
Voor 2 Personen - Code PCP-1
Alleen in een binnenhut. Toeslag € 147,-*
Voor 3 Personen - Code PCP-2
Ontbijt- en dinerpakket tijdens de overtochten- Toeslag € 76,-*
Voor 3 Personen - Code PCP-3
*) Onder voorbehoud van prijswijzigingen
Voor 4 Personen - Code PCP-4
**) Indien beschikbaar
(Bekijk de opties op onze website)
Ik wil de hut delen met
___________________________________________________________________________________________
Naam contactpersoon van de groep (bij meer dan 2 personen)
___________________________________________________________________________________________
Achternaam en eerste voornaam als in paspoort
M
V
Roepnaam
___________________________________________________________________________________________
Straat en huisnummer
PC en Plaats
___________________________________________________________________________________________
E-mail adres
___________________________________________________________________________________________
Telefoon
Mobiel
___________________________________________________________________________________________
Geboortedatum
Maat T-shirt
S
M
L
XL
XXL
___________________________________________________________________________________________
Motorfiets merk en type
Zijspan/Trike
Aanhanger
___________________________________________________________________________________________
Kenteken
___________________________________________________________________________________________
Ik neem een duopassagier(e) mee
Achternaam en eerste voornaam zoals in paspoort
M
V
Roepnaam
___________________________________________________________________________________________
Geboortedatum
Maat T-shirt
S
M
L
XL
XXL
___________________________________________________________________________________________

Ik verklaar dat ik geheel op eigen risico deelneem aan een reis die door Ride-on MotorTours georganiseerd is. Tevens verklaar ik accoord te gaan met de voorwaarden (blz 2) die voor deze reis gelden.
Plaats en datum

Handtekening

___________________________________________________________________________________________
Plaats en datum

Handtekening duopassagier(e)

___________________________________________________________________________________________
Stuur dit ingevuld en ondertekend naar: Ride-on MotorTours, ‘s-Heerenbergseweg 10, 7038CC Zeddam, NL.
Mailen kan ook naar info@Ride-onMotorTours.com of faxen naar +31 (0)84 723 32 66

Ride-on MotorTours is ingeschreven bij de KvK Centraal Gelderland reg. Nr: 09129630

Ga je met een van onze reizen mee? Dan zijn deze voorwaarden belangrijk!
Hoe kun je boeken
1.1 Vul het formulier in en stuur het in een voldoende gefrankeerde envelop naar: Ride-on MotorTours, 's Heerenbergseweg 10, 7038CC Zeddam in
Nederland. Je krijgt zo spoedig mogelijk een factuur toegestuurd.
Eerst reserveren
2.1 Alleen de reis naar het Isle of Man kan eerst gereserveerd worden, door dit op het inschrijfformulier aan te geven en een (niet terugvorderbare) aanbetaling
te doen. Voor de campingreis is dit € 60,- p.p en voor de reis incl. accommodatie € 120,- p.p. De reservering wordt in oktober automatisch omgezet in een
boeking en verder afgehandeld of zodra de boeking van de accommodatie rond is..
2.2 De factuur voor de boeking, waarop de aanbetaling in mindering is gebracht van de reissom kun je dus ook in deze periode verwachten.
De reservering kost je uiteindelijk dus niets! Reserveren is mogelijk tot 1 September, daarna kan er alleen direct geboekt worden.
Betaling
3.1 Betaling geschiedt per factuur, waarop staat hoeveel de reis kost en wanneer er betaald moet worden. We verlangen standaard een vooruitbetaling die
per reis kan variëren van 25 tot 50 %. Voor de reizen naar het Isle of Man en Schotland ligt de aanbetaling op 40%. Voor de reizen naar Rusland en de
MotorKaravaan gelden vaste bedragen. Het betalingstraject voor onze reizen wordt op een voorafgaande bijeenkomst besproken.
3.2 Het volledige factuurbedrag dient (tenzij anders vermeld) uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum betaald te zijn. Betaling kan d.m.v. een overschrijving
aan of storting op rek. nr. NL54 INGB 000 9600 302 ten name van Ride-onMotorTours, 's Heerenbergseweg 10, 7038CC Zeddam in Nederland.
Groepsreis
4.1 Deelnemers zijn niet verplicht gedurende de reis in de groep te blijven. Van deelnemers wordt verwacht dat zij een tempo rijden dat ze goed aankunnen
en dat zij niet boven hun macht gaan rijden.
4.2 Deelnemers rijden altijd op eigen risico.
4.3 Iedere dag kan naar eigen wens worden ingedeeld en gekozen worden om al dan niet aan georganiseerde groepsactiviteiten etc. deel te nemen. De
deelnemers zijn echter wel verplicht als een groep van de reserveringen, die voor hen gemaakt zijn, gebruik te maken.
4.4 Tenzij hierover apart afspraken gemaakt zijn, is er vanuit gegaan dat hotelkamers door 2 personen gedeeld worden. Het is niet mogelijk hierin
wijzigingen aan te brengen.
4.5 Indien een (meerdere) deelnemer(s) besluit(en) op eigen initiatief af te wijken van het voor hen georganiseerde, dan komen de kosten hiervan geheel
voor eigen rekening en kan geen restitutie van betaling plaatsvinden.
Individuele arrangementen
5.1 Voor zover mogelijk gelden deze voorwaarden ook voor individuele arrangementen.
Reisprogrammering
6.1 Ride-on MotorTours behoudt zich het recht voor geplande reisroutes te wijzigen zodra zij dit door overmacht of anderszins voor een goed verloop van de
reis noodzakelijk acht. Wanneer dit het geval is kunnen Ride-on MotorTours en begeleiders niet aansprakelijk gesteld worden voor door deze wijziging
veroorzaakte gemiste reisdoelen etc.
6.2 Ride-on MotorTours behoudt zich het recht voor deelnemers voor aanvang van of gedurende de reis te weigeren, wanneer zij menen dat deze de goede
voortgang van de reis in gevaar brengen en/of wanneer een ernstige situatie dat noodzakelijk maakt. Ride-on MotorTours en begeleiders zijn in dit geval
geen restitutie van betaling verschuldigd.
Gezondheid
7.1 Van deelnemers wordt verwacht dat zij de reis zowel fysiek als mentaal aankunnen. Zij dienen ervoor te zorgen dat Ride-on MotorTours van te voren en
tijdens de reis op de hoogte is van elke bijzonderheid op dit gebied.
Annulering
8.1 Mocht deelname van één of meerdere deelnemer(s) verhinderd zijn, dan dient de annulering schriftelijk en aangetekend te worden gedaan. De datum
op het poststempel geldt als de datum van annuleren. Bij annulering worden annuleringskosten in rekening gebracht.
8.2 De annuleringskosten bedragen voor reizen naar het Isle of Man, IJsland, Marokko, Schotland, Rusland en de Motorkaravaan:
Bij annuleren tot 90 dagen voor de dag van vertrek 25% van de totale reissom;
Bij annuleren vanaf de 90ste (inclusief) tot de 61ste dag voor de dag van vertrek 40% van de totale reissom;
Bij annuleren vanaf de 61ste (inclusief) tot de 31ste dag voor de dag van vertrek 60% van de totale reissom;
Bij annuleren vanaf de 31ste (inclusief) tot de 14de dag voor de dag van vertrek 80% van de totale reissom;
Bij annuleren vanaf de 14de dag voor vertrek tot en met de vertrekdatum of later 100% van de totale reissom.
8.3 Voor de overige reizen bedragen de annuleringskosten:
Bij annuleren tot 56 dagen voor de dag van vertrek €50 administratiekosten tot een maximum van 25% van de totale reissom;
Bij annuleren vanaf de 56ste (inclusief) tot de 28ste dag voor de dag van vertrek 25% van de totale reissom;
Bij annuleren vanaf de 28ste (inclusief) tot de 14de dag voor de dag van vertrek 50% van de totale reissom;
Bij annuleren vanaf de 14de dag (inclusief) tot de dag van vertrek 75% van de totale reissom;
Bij annuleren op de dag van vertrek of later 100% van de volledige reissom.
8.4 Indien deelnemers gezamenlijk voor een verblijf in een hotelkamer, appartement of andere accommodatie hebben geboekt, geldt de annulering door
één van hen als een annulering door allen. Hierdoor zijn alle betreffende deelnemers bovenstaande annuleringskosten verschuldigd. Indien de overige
deelnemers een nieuwe overeenkomst voor het zelfde tijdvak en dezelfde accommodatie willen aangaan, worden de van de overblijvende deelnemers
ontvangen annuleringsgelden in mindering gebracht op de nieuwe reissom(men). Overigens zal het totaalbedrag van de annuleringsgelden en
verhoogde reissom(men) het totaal van de reissom(men) voor de oorspronkelijke deelnemers nooit te boven gaan.
8.5 Deelnemers dienen zelf zorg te dragen voor een annuleringsverzekering zodat zij de annuleringskosten kunnen terugvorderen bij hun verzekeraar, mits
zij aan de voorwaarden zoals die door de betreffende verzekeraar zijn opgesteld voldoen.
Ongelukken
9.1 In geval van ongelukken, letsel van één of meerdere deelnemer(s) en/of schade aan of diefstal van motoren en/of persoonlijke bezittingen, zal de
begeleiding, indien daarvoor de wens bestaat, alle mogelijke assistentie en ondersteuning verlenen.
9.2 Echter zijn begeleiders en Ride-on MotorTours niet aansprakelijk voor de ontstane schade of voor enige als gevolg hiervan gemaakte kosten en
gemiste reisdoelen. Deelnemers dienen er tevens rekening mee te houden dat de reis voor de overige deelnemers altijd zoveel mogelijk ongehinderd
doorgang moet vinden.
9.3 Van de deelnemers wordt verwacht dat ze voor vertrek een goede reisverzekering afsluiten, waarbij rekening gehouden wordt met het feit dat Ride-on
MotorTours, tenzij anders vermeld, niet over middelen beschikt om beschadigde motorfietsen te repatriëren. Tevens wordt verwacht dat de motoren in
een goed onderhouden staat verkeren en op banden staan met, tenzij anders vermeld, minimaal 4 mm profiel.
Kampeeruitrusting
10.1 Deelnemers die gaan kamperen dienen, tenzij anders vermeld, zelf voor een kampeeruitrusting te zorgen en deze goed en veilig op de motoren te
vervoeren. De begeleiding rijdt zelf, tenzij anders vermeld, ook met de motor en kan derhalve geen bagage voor deelnemers meenemen.
Het weer
11.1 Natuurlijk bestellen de begeleiding en Ride-on MotorTours altijd de zon en de kans is groot dat 'ie schijnt. Helemaal zeker kun je het nooit weten
natuurlijk. Zon of niet, de begeleiding en Ride-on MotorTours zullen er alles aan doen om te zorgen dat hun reizen waardevolle ervaringen zijn.
Minimum aantal deelnemers
12.1Tenzij anders vermeld, geldt voor de reizen een minimum aantal van 10 deelnemers.
Wijzigingen voorbehouden
13.1 Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud en zullen - zonder opgaaf van redenen - worden gewijzigd zodra Ride-on MotorTours dat nodig acht.
13.2 De nieuwe voorwaarden worden van kracht zodra ze op de website gepubliceerd zijn. Tenzij de wijzigingen substantieel zijn heeft Ride-on MotorTours
hierover naar haar deelnemers toe geen meldingsplicht.
Toepasselijk recht
14.1 Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
14.2 De rechter in Zutphen is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Ride-on MotorTours
het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

