SPELREGELS EN INSCHRIJFPROCEDURES
Hier volgen een aantal spelregels voor het zo goed en makkelijk mogelijk maken van de inschrijvingsprocedures.
Elke verandering in de vaste gegevens van u als lid van de WSV-Klu en uw introducé, geeft u door aan de penningmeester. Dit
kan per email of per post.
Het is het noodzakelijk, dat uw voornaam zoals vermeldt in het paspoort en uw geboorteplaats bij ons bekend zijn.
Als u in het bezit bent van een medische indicatie, dient u dat aan ons door te geven. In geval van problemen, met name in het
buitenland kunnen wij daar dan adequater op reageren.
INSCHRIJVING
Inschrijving, is het voor u en ons het eenvoudigst, dat u, dat middels het digitale formulier doet.
Op uw bankoverschrijving geeft u alleen aan voor wie en welke wandeltocht het is en voor de hoeveelste keer dat u deelneemt,
dus b.v.:
1. Henk de Wandelaar: Diekirch/1, wilt u meerdere marsen tegelijk betalen, dan wordt het
2. Henk de Wandelaar: Diekirch/1, Castlebar/4 enz. Voor u en uw introducé wordt dat:
3. Henk de Wandelaar: Diekirch/1, Ingrid Wandelschoen: Diekirch/1. Loopt u geen standaard afstand dan wordt het:
4. Henk de Wandelaar: Diekirch/1/2x40 enz. enz.
Graag het inschrijfformulier ook gebruiken voor het doorgeven van (een) verandering(en) in uw vaste gegevens of voor een
introducé.
Voor de Vlugge Vogels onder u, als u aan het eind van een jaar de Wandelagenda van het daarop volgende seizoen krijgt
toegestuurd, kunt u niet eerder inschrijven voor een evenement dan per 02 januari van dat betreffende jaar.
Als de sluitingsdatum van een mars voorbij is en u trekt zich, gelijk om welke reden dan ook terug, meldt u zich af bij de
reisleider van de desbetreffende mars.
Alle betalingen betreffende inschrijvingen deelname wandeltochten dienen te worden gestort op
IBAN: NL16RABO0160731968 t.n.v. WSV-KLu te Ewijk.
ACCEPTATIE inschrijvingen
De criteria voor inschrijving en acceptatie zijn vastgelegd in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de WSV-KLu.
Indien uw inschrijving wordt geaccepteerd, ontvangt u ± 10 dagen voor de mars een acceptatiebrief met
aanvullende informatie. Indien uw inschrijving niet wordt geaccepteerd, wordt dit schriftelijk aan u bekend gesteld.
GEGEVENS betreffende het inschrijfgeld
Het inschrijfgeld wordt opgebouwd uit vaste en variabele bedragen.
Door onvoorziene omstandigheden kan een naheffing op het initiële inschrijfgeld plaatsvinden.
Bij niet acceptatie krijgt u uw volledige inschrijfgeld altijd retour.
Gaat om onvoorziene omstandigheden de reis vanwege de WSV-KLu niet door, dan krijgt u uw inschrijfgeld retour onder aftrek
van reeds gemaakte kosten.
Indien u zich terugtrekt als deelne(e)m(st)er dan geldt het volgende:
U kunt een annuleringskosten rekening bij de penningmeester aanvragen t.b.v. uw reisverzekering. De annuleringskosten
worden vastgesteld volgens de ANVR geldende regels en percentages. (ANVR Annulering door de reiziger art. 12.1)
Indien u voor een vervang(st)er kunt zorgen die voldoet aan de door de WSV-KLu gestelde inschrijfcriteria, dan kunt u het
inschrijfgeld onderling verrekenen.
Overige gegevens
De Nederlandse Staat in zijn algemeenheid, de Koninklijke Luchtmacht in het bijzonder en de
WSV-KLu kunnen nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enige schade veroorzaakt door of aan de
deelne(e)m(st)er(s), die ontstaan is door deelname aan een door de WSV-KLu georganiseerd evenement.
Daarom wordt u aangeraden bij deelname vooraf een reisverzekering af te sluiten.
Naar het inschrijfformulier deelname wandelmars
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