BETINGELSER FOR GRUPPEREJSER
Tillæg til vore almindelige betingelser
BESTILLING
Sker ved skriftlig eller telefonisk henvendelse til
Fogt Studie- & Grupperejser, Vingevej 2, 4760
Vordingborg — tlf. 69 14 13 00. Herefter
fremsendes fra bureauet bekræftelse til gruppen
med angivelse af den ønskede transportform,
indkvartering, forplejning samt inkluderede
arrangementer.
Sammen med bekræftelse fremsendes faktura
på depositum eller fuld betaling afhængigt af
bestillingstidspunkt.
DEPOSITUM
1000/2.000 kr. pr. deltager (5.000,- kr. ved
oversøiske rejser) indbetales ved bankoverførsel
til konto 9819-2540002005, SparNord
Næstved afd. Indbetaling betragtes som accept
af det modtagne og bestilling dermed som
bindende.
RESTBELØBET
Skal sammen med deltagerliste være Fogt
Studie- & Grupperejser i hænde senest 61 dage
før afrejse jf. faktura.
AFBESTILLING
Se vore almindelige betingelser
ENKELTVIS AFBESTILLING/SYGDOM
Såfremt gruppen kommer under det minimum
deltagerantal, på hvilken rejsens pris er baseret,
må påregnes et tillæg for rejsens øvrige
deltagere. Derfor tilrådes det at købe en
sygdomsafbestillingsforsikring — præmie: 6 % af
risikoen / deltagerprisen.
PRISÆNDRINGER
Se vore almindelige betingelser.
En sådan prisændring skal meddeles gruppen
senest 20 dage før afrejse og giver, såfremt der
er tale om en prisstigning på mere end 10 %,
gruppen ret til at hæve aftalen. Hele det
indbetalte beløb vil herefter blive tilbagebetalt.
Denne afbestilling skal meddeles bureauet uden
ugrundet ophold og være bureauet i hænde
senest 2 dage efter underrettelsen om
prisforhøjelsen.
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FAGLIGT PROGRAM
Fremsættelse af ønsker til fagligt program bør
ske senest 6 uger før afrejse. Kontakten til
bureauet vedr. dette skal varetages af en og
samme person. Evt. udgifter til lokaleleje,
honorarer, tolkning o.lign. faktureres efter
regning medmindre andet er angivet i
bekræftelsen.
AFLYSNINGER ELLER ÆNDRINGER
Fogt Studie- & Grupperejser er ikke ansvarlig for
ændringer, der skyldes årsager uden for
bureauets
kontrol
fx.
aftalebrud,
naturkatastrofer,
krigshandlinger,
strejker,
brand m.m. Aflysninger af bekræftede
studiebesøg giver ikke ret til erstatning,
medmindre der ud over rejsens pris er beregnet
et særligt gebyr for netop dette besøg.
REJSELEDELSE
Den under "bestilling" nævnte ansvarlige leder
fungerer som ansvarlig rejseleder under rejsen
medmindre andet er aftalt. Denne har
erstatningsansvar for evt. beskadigelse en eller
flere deltagere har forvoldt under rejsen. Evt.
erstatning betales direkte til skadelidte.
REKLAMATIONER
Evt. reklamationer skal fremsættes overfor Fogt
Studie- & Grupperejsers rejseleder el. såfremt en
sådan ikke deltager på rejsen pr. telefon eller
fax til bureauet straks eller i rimelig tid efter at
fejlen/manglen
opdages,
således
at
fejlen/manglen kan afhjælpes med det samme
og med mindst mulig ulempe for den rejsende.
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