
 
 
 
Algemene voorwaarden busvervoer Dauwpop 2020  
 

 
Algemeen 
Mochten er zich niet voldoende deelnemers hebben aangemeld bij uw opstapplaats, dan behoudt TCR Tours 
zich het recht voor om opstapplaatsen uit de route te schrappen u te verzoeken elders op te stappen. 
De definitieve opstaptijden worden uiterlijk 18-05-2020 vermeld op https://tcr-tours.nl/dauwpop.  
 
Betaling 

Betaling is alleen mogelijk per IDEAL. 
 
Annuleringsvoorwaarden 

* Bij annulering van uw reservering gelden 100% annuleringskosten. Eventuele gekochte tickets worden bij 
annulering naar uw mailadres gestuurd. 
  

Reisvoorwaarden 
* Het bewijs van deelname dient u mee te nemen en op verzoek te tonen aan de chauffeur bij het instappen. 
* Wij verzoeken u min. 10 minuten voor vertrek op de opstapplaats aanwezig te zijn. Indien een deelnemer 
te laat is, kan deze geen enkel recht doen gelden op enigerlei schadevergoeding of terugbetaling van de 
reissom. 
* Mocht de touringcar 10 minuten na de op uw deelnemersbewijs vermelde instaptijd nog niet zijn 
gearriveerd, dan verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met TCR Tours 0572 - 35 35 35. 

* Voor vertraging bij de uitvoering van het reisschema, ontstaan door welke oorzaak dan ook, of de gevolgen 
daarvan, kan generlei schadevergoeding of terugbetaling van de reissom worden geclaimd. 
* Het nemen van opties op zitplaatsen in de bus is niet mogelijk. 
* Voor verlies van persoonlijke bezittingen tijdens onze reizen kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid 
aanvaarden. 
* Wij behouden ons het recht voor om de reisroute en programma te wijzigen, indien de omstandigheden 
hiertoe aanleiding geven. 

* TCR Tours is een ISO gecertificeerd Touringcarbedrijf en conformeert zich daarnaast aan het ANVR-
Veiligheidsdocument. Kijk voor meer info op www.ANVR.nl 
* Wilt u meer weten over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens? Lees dan de 
privacyverklaring op onze website https://tcr-tours.nl/over-ons/privacy-policy 
* U ontvangt geen verdere informatie van ons. Zonder tegenbericht gaat de reis altijd door. 
* Met deelname aan één van onze dagtochten aanvaardt u automatisch de bovengenoemde door TCR Tours 

BV opstelde voorwaarden. 
* Wilt u op de hoogte worden gehouden van onze nieuwtjes en de leukste dagtochten? Meldt u zich dan aan 
voor onze nieuwsbrief via https://tcr-tours.nl/over-ons/nieuwsbrief 

https://tcr-tours.nl/dauwpop

