ALGEMENE VOORWAARDEN
Wandelingen Geheime Tuinen van Sittard

Artikel 1 - Betaling
Tenminste 14 dagen voor aanvang van het programma dient het hiervoor verschuldigde bedrag in
zijn geheel door Vereniging Sittards Verleden te zijn ontvangen, tenzij anders is overeengekomen.
Betaling kan plaats vinden door dit bedrag over te schrijven op rekening NL66RABO0129119253 ten
name van Vereniging Sittards Verleden met vermelding: wandeling met de datum en naam contactpersoon of door de Vereniging Sittards Verleden te machtigen tot een eenmalige afschrijving (zie
formulier).

Artikel 2 - Annuleringen
Bij annulering door de cliënt gelden de volgende voorwaarden:
a) tot acht dagen voor aanvang van de wandeling geen kosten,
b) binnen acht dagen tot twee dagen voor aanvang van de wandeling 20% van het betaalde bedrag,
c) binnen twee dagen tot op de dag waarop de wandeling plaats vindt of bij niet verschijnen 50 % van
het betaalde bedrag.
Er is geen weergarantie. De wandelingen zullen ook doorgaan bij slecht weer (want ze blijven ook
dan interessant!).

Artikel 3 - Te laat
De gids van de Geheime Tuinen van Sittard wacht maximaal 15 minuten op de cliënt op de
afgesproken plaats. Aangezien de gids gereserveerd staat voor een bepaald tijdsbestek kan een 1,5
uur durende wandeling bij het te laat komen van de cliënt, een half uur tot een uur te moeten
worden ingekort. Hiervoor kan geen restitutie van gelden plaatsvinden.

Artikel 4 - Maximaal aantal personen
Een gids begeleidt normaal gesproken maximaal ongeveer 25 personen per wandeling. Bij meer
personen is in principe een tweede gids noodzakelijk. Wanneer men toch met één gids wil lopen, kan
dat maar het rendement wordt mogelijk geringer.

Artikel 6 - Algemene Voorwaarden
Uw gegevens kunnen gebruikt worden bij het versturen van nieuwsberichten. Gegevens worden niet
aan derden verstrekt. Stelt u het niet op prijs om verdere informatie van ons te ontvangen, stuurt u
dan svp een email naar info@geheimetuinenvansittard.nl.
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