
 

 

Voorwaarden bij deelname aan dagtochten en/of meerdaagse reizen 

Jaarlijks organiseren de gezamenlijke activiteitencommissie en de activiteitencommissies van de 

afdelingen dag- en vakantiereizen. Onderstaand beschrijven we de voorwaarden bij deelname. 

•   Deelnemers aan door Seniorenvereniging Teylingen georganiseerde activiteiten, dagtochten en 

vakantiereizen etc. dienen lid te zijn van de vereniging.  

•   Aan gezamenlijke dagtochten of vakantiereizen kunnen alle leden van de drie afdelingen 

deelnemen.  

• De activiteitencommissie van de afdelingen organiseren dagtochten en vakantiereizen voor 

hun eigen afdeling. Bij vrije plaatsen kunnen leden van de andere afdelingen van Senioren-

vereniging Teylingen deelnemen. Deze leden worden op een reservelijst geplaatst. De eigen leden 

van de afdeling gaan voor.  

Ook niet-leden kunnen deelnemen aan een activiteit of dagtocht. Hiervoor zal een meerprijs 

worden berekend. 

•   Betaling reissom: bij aanmelding voor een dagtocht of vakantiereis dient de reissom zoals 

aangegeven in de Nieuwsbrief te worden overgemaakt. Betaalt u oók voor iemand anders, dan 

graag uw eigen naam én de namen van de personen voor wie u betaalt vermelden. 

•   Dagtochten: Deze zijn na aankondiging meestal snel volgeboekt. Om deze reden wordt een 

inschrijvingsregeling gehanteerd. De eerste 60 aanmeldingen gaan na betaling zeker mee. De 

overigen komen, in volgorde van aanmelding, op een wachtlijst te staan! Als er afmeldingen 

komen dan schuiven de eersten op de wachtlijst automatisch naar de deelnemerslijst. De leden 

die op de wachtlijst blijven staan hebben het recht om bij de eerstvolgende dagtocht als eerste 

geplaatst te worden indien men zich binnen 10 dagen na de opgegeven inschrijfdatum in de 

Nieuwsbrief aanmeldt voor de dagtocht. Mocht het aantal aanmeldingen een bepaald aantal 

overstijgen dan wordt overwogen een 2de bus te reserveren. Seniorenvereniging Teylingen maakt 

bij het boeken van een dagtocht gebruik van de speciale collectieve reisverzekering van AON. 

Daarbij worden alle deelnemers aan de reis verzekerd op één polis. 

Bij annulering van een dagtocht tot een week voor vertrekdatum wordt de betaalde reissom 

teruggeboekt. 

• Meerdaagse reizen: bij meerdaagse reizen dienen de deelnemers zelf  een reis- en annulerings-

verzekering af te sluiten. Wanneer u een vakantie hebt geboekt vragen we om een aanbetaling te 

voldoen. Zes weken voor vertrek dient u vervolgens het resterende bedrag te betalen. 

Bij te late annulering van meerdaagse reizen of dagtochten én bij het niet op tijd verschijnen bij 

de opgegeven vertrekplaats kunnen wij u niets meer terugbetalen, het hotel/restaurant en de 

busplaatsen zijn gereserveerd en betaald. Voor terugbetaling, voor zover van toepassing, dient u 

zelf een beroep te doen op uw eigen annuleringsverzekering. 

• Bereikbaarheid: deelnemers aan dagtochten zijn verplicht een telefoonnummer bij zich te 

dragen waarmee in noodgeval een contactpersoon kan worden bereikt. 


