Aanvullende voorwaarden - musicals
Betaling

TCR Tours B.V.
.

De reissom dient binnen 7 dagen na ontvangst van het deelnemersbewijs per
bank te worden voldaan op IBAN nr. NL47INGB0685981428 t.n.v. TCR Tours, onder vermelding van het
deelnemersnummer en naam musical. Bij niet tijdige betaling is TCR Tours bevoegd om de reisovereenkomst te
ontbinden. Zodra wij de betaling hebben ontvangen is de reservering definitief.
De tickets worden in de touringcar uitgedeeld.
Annuleringsvoorwaarden bij musicals
Deze dagtocht kan NIET kostenloos geannuleerd worden.
Wanneer u een reis met musicalticket om welke reden dan ook annuleert, gelden ALTIJD 100% annuleringskosten.
Reisvoorwaarden
* Onze dagtochten gaan alleen door bij voldoende deelname. Bericht van niet doorgaan van de tocht ontvangt
u uiterlijk 4 weken voor vertrek. Wanneer TCR Tours een dagtocht annuleert wegens te weinig deelname,
verplicht TCR Tours zich ofwel de reissom terug te betalen, danwel een gelijkwaardige dagtocht aan te bieden.
* Het bewijs van deelname dient u mee te nemen en op verzoek te tonen aan de chauffeur bij het instappen.
* Wij verzoeken u ca. 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.
* U ontvangt geen verdere informatie van ons. Zonder tegenbericht gaat de reis altijd door.
* In onze touringcars is het niet toegestaan om grote hoeveelheden comsumpties mee te nemen en te nuttigen.
* 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 reisroute, programma en/of prijzen te wijzigen, indien de omstandigheden
hiertoe aanleiding geven.
* TCR Tours is een Keurmerk Touringcarbedrijf. Het keurmerk biedt u een extra garantie op
vakbekwaamheid van uw chauffeur, veiligheid, adequate verzekering van de inzittenden en de touringcar en op de
naleving van alle wettelijke regelingen.
* Mochten uw persoonlijke gegevens, zoals hierboven vermeld, onjuist zijn of als u het niet eens bent met deze
reservering, zou u dan zo vriendelijk willen zijn om per omgaande contact met ons op te nemen.

