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Algemene Voorwaarden
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Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle CJT-Volpensionhuizen.
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Bijzondere verblijfsvoorwaarden zijn opgenomen in het bijgevoegde huishoudelijk reglement. Naast de prijslijst maken zij deel uit van
de algemene verblijfsvoorwaarden.
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De periode van het verblijf, het aantal deelnemers en de gereserveerde artikels (maaltijden, overnachtingen, huur zalen,…) worden
bepaald in de reservatieovereenkomst.
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De prijscategorie werd bepaald bij de reserveringsaanvraag op basis van de door de groep verstrekte gegevens.
Indien de centrumverantwoordelijke vaststelt dat de groep niet aan de voorwaarden voor de opgegeven prijscategorie voldoet zal
deze worden aangepast.
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Voor ieder verblijf wordt een minimum aantal deelnemers aangerekend. Deze aantallen zijn bepaald in het huishoudelijk reglement.
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Facturatie
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Bij reservering meer dan zes maand voor het verblijf ontvangt de klant een eerste voorschotfactuur, gebaseerd op
het aantal gereserveerde nachten.
Zes maand voor het verblijf ontvangt de klant een 20%-voorschotfactuur . Zij bedraagt 20% van de op dat moment
gereserveerde artikelen.
Bij reservering minder dan zes maanden voor het verblijf, ontvangt de klant enkel de 20%-voorschotfactuur.
Na het verblijf volgt de saldofactuur.

Betalingswijze.

ƕ
ƕ

Het betalen van een voorschotfactuur bevestigt de reserveringsaanvraag. Deze betaling dient te gebeuren ten
laatste 30 dagen na factuurdatum. Indien de vervaldatum niet wordt gerespecteerd vervalt de reserveringsaanvraag.
De saldofactuur op het einde van het verblijf dient betaald te worden ten laatste 30 dagen na factuurdatum.
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Laattijdige betaling.
Het laattijdig betalen van een factuur geeft aanleiding tot het aanrekenen van een administratieve kost van 50 Euro. Verder zal ook de
wettelijke verwijlintrest worden aangerekend.
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Annulering.
Onder annulering wordt het volledig afzeggen van het verblijf begrepen. Een annulering kan enkel schriftelijk gebeuren.
Naargelang het tijdstip van annulering zullen volgende kosten in rekening worden gebracht:
ƕ Tot 6 maand voor verblijf: het eerste voorschot.
ƕ Van 6 maand tot 14 dagen voor de aankomst: 20% van de te verwachten eindfactuur volgens de op dat moment
gereserveerde artikels.
ƕ Minder dan 14 dagen voor aankomst: het volledige bedrag volgens de op dat moment gereserveerde artikelen.
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Minder bezetting.
Indien minder deelnemers komen opdagen gelden de afspraken uit het huishoudelijk reglement.
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Ten laatste 14 dagen voor verblijf moet het exacte aantal personen voor overnachtingen en maaltijden worden doorgegeven. Op dit
aantal zal de eindafrekening gebaseerd worden. Eventuele bijkomende overnachtingen en maaltijden zullen aangerekend worden
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De gegevens, die je in het kader van deze reservering meedeelt, worden opgeslagen in het gegevensbestand dat beheerd wordt door
Centrum voor Jeugdtoerisme vzw. Ze worden uitsluitend gebruikt om je verder te informeren omtrent het geboekte verblijf en over
onze activiteiten. Ingevolge de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer heb je het recht tot inzage
van je eigen gegevens evenals het recht om een verbetering ervan te vragen.
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Voor geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Gent bevoegd.
Door het betalen van het voorschot verklaar je je akkoord met onze algemene voorwaarden.
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