
 

 
 

 

Tot stand komen van de online boeking van het vierdaagse arrangement  

Op onze website heeft u een vierdaagse arrangement geboekt via het online reserveringsformulier. Bij 

stap 3 ondertekend u en gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en onderstaande aanvullende 

voorwaarden. Deze online ondertekening en akkoordverklaring is rechtsgeldig en u heeft daarmee direct 

een boeking gemaakt. U ontvangt van ons een bevestiging per e-mail. In tegenstelling tot wat in de 

algemene voorwaarden staat hoeft u niet alsnog de bevestiging voor akkoord te tekenen en retour te 

sturen, want u heeft namelijk al bij stap 3. in het boekingsproces voor akkoord getekend. 

 

Aanvullende annuleringsvoorwaarden bij “vierdaagse arrangement” 

 

Naast de algemene voorwaarden gelden specifiek voor de vierdaagse arrangementen 

aanvullende annuleringsvoorwaarden:  

 

De wet die bepaalt dat er annuleringsrecht is voor consumenten is niet van toepassing op 

logies, reizen en vakanties. Een zichttermijn is daarom niet van toepassing op onze diensten. 

 

Toelichting 

Annuleringsdatum; is de datum dat Het Buitencentrum Overasselt BV u bevestigd heeft dat zij 

uw annulering hebben ontvangen. Deze annuleringsbevestiging ontvangt u per post of per e-

mail. Een mail sturen met een mededeling dat u annuleert is dus niet per definitie de 

annuleringsdatum. Wij zullen uw annulering dus eerst moeten bevestigen. U bent zelf 

verantwoordelijk voor het toezien op de ontvangst van deze annuleringsbevestiging. 

 

1. U krijgt van ons 3 dagen bezinningstijd na reserveringsdatum. Binnen deze 3 dagen kunt 

u dan ook zonder opgaaf van reden kosteloos annuleren. 

2. Na deze 3 dagen is de reservering bindend en gelden onze algemene voorwaarden en 

deze aanvullende annuleringsvoorwaarden. 

3. Bij uitloting van deelname aan de Nijmeegse vierdaagse - op vertoon van uitlotingsbrief 

binnen 14 dagen na loting bent u € 45,00 annuleringskosten per persoon verschuldigd. 

4. Bij annulering tot 6 maanden voor aanvang van uw verblijf bent u € 150,00 

annuleringskosten per persoon verschuldigd. 

5. Bij annulering binnen 4 tot 6 maanden voor aanvang van uw verblijf bent u  

€ 175,00 annuleringskosten per persoon verschuldigd. 

6. Bij annulering binnen 2 tot 4 maanden voor aanvang van uw verblijf bent u 

€ 225,00 annuleringskosten per persoon verschuldigd. 

7. Bij annulering binnen 2 maanden voor aanvang van uw verblijf bent u 90% 

annuleringskosten per persoon verschuldigd. 

8. Bij annulering op of na de dag van aanvang bent u 100% van de reserveringskosten 

verschuldigd. 

9. Annuleren gebeurt telefonisch, schriftelijk per post of via een e-mail met 

ontvangstbevestiging.  


