Voorwaarden aanmelden/deelname activiteiten, reizen en dagtrips P-Universeel.
Deelname:
Bij inschrijving verplichten PV-leden zich om persoonlijk deel te nemen aan de betreffende P-Universeelactiviteit en accepteren zij onderstaande voorwaarden.
Aanmelden, deelname & betaling:
Aanmelden geschiedt per email met opgave van de gevraagde gegevens.
Ieder lid kan voor de activiteit introducés aanmelden, indien er te veel aanmeldingen zijn, gaan leden die zich
definitief aanmelden voor de introducés en voor leden die een optie op de activiteit genomen.
De deelname aan de activiteit is definitief wanner P-Universeel het lid een bevestigingsmail stuurt dat de
deelname definitief is.
Indien er te weinig aanmeldingen zijn of het minimum aantal deelnemers niet wordt gehaald kan P-Universeel
de geplande activiteit annuleren. Eventueel al betaalde aanbetalingen worden terugbetaald aan het lid.
Bij deelname, na de deelname bevestiging van P-Universeel verplicht men zich om de verschuldigde bijdrage te
voldoen, voor het aantal opgegeven personen, de bijdrage zal meestal bestaan uit een 1ste aanbetaling gevolgd
door de laatste restant betaling.
Annuleren is alleen mogelijk tegen betaling van de kosten voor de annulering die in rekening gebracht worden
door reisbureau/organisatie.
Opgave gegevens:
Indien de paspoortgegevens gevraagd worden voor de vlucht/busreis of hotel dient u een kopie(digitaal) van het
paspoort of de ID-kaart per email te zenden naar P-Universeel.
Nadat de geregistreerde namen en geboorte data ontvangen zijn van reisbureau/organisatie krijgt u hiervan een
kopie toegezonden.
Deze dient u te controleren en indien iets niet juist is, dit door te geven aan P-Universeel, waarna correctie zal
plaats vinden van de niet juiste gegevens.
Kosten die voortvloeien uit het niet juist zijn van naam, voornamen geboortedatum etc. zijn voor rekening van
het betreffende lid/introducé.
Vooraf aan een reis ontvangt u een opgave van:
Maximale gewicht/afmeting van de bagage en handbagage
Indien het gewicht /afmeting van de bagage/handbagage wordt overschreden, zijn de extra kosten voor
betreffende lid/introducé.
Vertrektijden en vluchttijden/aankomsttijden worden vooraf aangegeven.
Indien, door welke omstandigheid dan ook, een vlucht of trip geannuleerd wordt of de vluchttijden wijzigen,
hiervoor kan P-Universeel nooit aansprakelijk gesteld worden.
Verzekeringen & paspoorten:
P-Universeel-leden & introducés dienen zelf te zorgen voor een reis/annuleringsverzekering, geldig paspoort of
ID-kaart, bij dagtochten, meerdaagse reizen
Ieder lid/introducé is zelf verantwoordelijk voor de geldigheid duur van zijn/haar paspoort / ID- kaart.
Indien mogelijk sluit, P-Universeel een groep-ongeval -verzekering af als extra dekking, u ontvangt hierover
voor aanvang van de reis/trip de gegevens indien er een groep-ongeval-verzekering is afgesloten
Aansprakelijkheid:
Schade/ongevallen/diefstal, verlies, waaronder inbegrepen: lichamelijk of psychisch letsel, verlies, zoekraken,
diefstal of schade aan: goederen, documenten, bagage etc. ontstaan tijdens een georganiseerde activiteit door PUniverseel, waaronder ook inbegrepen dagtrips en reizen, hiervoor is P-Universeel niet aansprakelijk.
Indien, om welke reden dan ook, een lid of introducé, niet op de afgesproken locatie en tijdstipt aanwezig is en
hierdoor de gezamenlijke heen/terug reis mist naar een bestemming of de eindbestemming is het lid of de
introducé hier zelf verantwoordelijken aansprakelijk voor.
Eventuele kosten/schades die ontstaan/ gemaakt worden, voor het bereiken van de bestemming/eind
bestemming, komen voor en van rekening van het lid of introducé.
P-Universeel is hiervoor nooit aansprakelijk.
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