www.äventyretvässarö.se
Särskilda resevillkor för gruppresor till Vässarö
Vi rekommenderar alla våra besökare att kontrollera, innan resan, vad för slags försäkring deltagarna har. Mycket kan hända, olycksfall, tappade mobiltelefoner, en ruta
som går sönder etc. Gäller skolans försäkring eller är det hemförsäkring eller liknande som får träda in? Kontrollera gärna med skola, förening och föräldrar. Vässarö erbjuder inte någon försäkring för våra besökare.
Anmälningsavgift
Anmälan är bindande först då resenären erlagt av Vässarö fastställd
anmälningsavgift. Anmälningsavgiften är 250 kr per person. I och med
att anmälningsavgiften betalats,
senast 10 dagar efter att ni mottagit
Anmälningsbekräftelsen, godtar
gruppen de villkor som arrangören
tillämpar för resan.
Slutlikvid
Slutbetalning skall vara erlagd senast
21 dagar innan ankomst datum.
Från slutlikviden dras den redan
inbetalda bokningskostnaden bort.
Avbeställningsskydd
I resans pris ingår ej avbeställningsskydd. Resenären kan skydda sig mot
avbeställningskostnader vid annullering av resan på grund av sjukdom
genom att vid anmälan till resan
teckna ett avbeställningsskydd, som
ej återbetalas. Kostnaderna för avbeställningsskydd per person är 50 kr
för resor som kostar mindre än
1000kr per person och 100 kr för
resor som kostar 1000kr-2500 kr.
Med undantag av en expeditionsavgift på 200 kr är resenären skyddad
mot avbeställningskostnader enligt
regler för ”Avbeställning av högst
25 % av deltagarna”.
Avbeställer resenären före avresan
på grund av akut sjukdom, olycka
eller dödsfall, som drabbat resenären själv eller anhörig debiteras endast expeditionsavgift enligt ovan.
Intyg av ojävig läkare krävs. Skulle
ledare av grupp drabbas av avbeställning av ovan angivna skäl, berättigar detta icke till avbeställning av
hel grupp.
Vässarö
Stockholms Scoutdistrikt
Fridhemsgatan 8
112 42 Stockholm

Avbeställningsskyddet träder i kraft
endast då giltigt läkarintyg kan uppvisas. Avbeställningsskyddet är personligt och bör tecknas av samtliga i
gruppen och ska erläggas samtidigt
med anmälningsavgiften.
Avbeställning av högst 25 % av
deltagarna.
*Vid avbeställning tidigare än 30
dagar före avresan – avresedagen
inräknad – återbetalas anmälningsavgiften med undantag av en expeditionsavgift på 200 kr.
*30-15 dagar före avresan är anmälningsavgiften förverkad
*Inom 4 dagar före avresan äger
Vässarö rätt att tillgodoräkna sig det
totala priset för resan.

Reklamation
Ev. reklamation skall framföras på
platsen. Anspråk på ersättning skall
göras skriftligen inom 14 dagar efter
resans slut.
Övrigt
Om det i resans förutsättningar angivna minimiantalet underskrids kan
priset för övriga aktiviteter påverkas.
Vi reserverar oss för alla prisökningar
som vi ej själva kan råda över, t ex
kursändringar, devalveringar, ändringar av oljepriser, skatter eller
avgifter samt i övrigt för varje slag av
force-majeure. Avdrag på deltagaravgiften i samband med avbrytande
lämnas ej.

Avbeställning av minst 25 % av deltagarantalet alt. hel grupp.
*Vid avbeställning tidigare än 30
dagar före avresan – avresedagen
inräknad – är anmälningsavgiften
förverkad.
*30-15 dagar före avresan tas 75 %
ut av resans pris.
*Inom 14 dagar före avresan äger
Vässarö rätt att tillgodoräkna sig det
totala priset för resan.
Ändringar företagna av gruppen
Vid ändring av deltagarantalet eller
del av program, som sker senare än
14 dagar före avresan debiteras
förutom ev. avbeställningskostnad
även en ändringskostnad på 100 kr
Detaljprogram
För resorna med bl.a. upplysningar
om tider, inkvartering och måltider
etc. sänds ut efter det att svarsblanketten skickats in av resenären senast 21 dagar före ankomstdatum.
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