Ramen, Deuren en Gevels
Machines en Toebehoren
voor het Houtambacht
Nürnberg 26 - 29 maart 2014

Ter gelegenheid van de interna onale vakbeurzen Fensterbau frontale en Holz-Handwerk organiseert TradeFairs.be een
speciale reis met de ac eve medewerking van AHK debelux (Belgisch-Luxemburgs-Duitse Kamer van Koophandel vzw).

Speciale 1-daagse chartervlucht vanuit Brussel op donderdag 27 maart 2014.
05u30 Check-in in de vertrekhal van Brussels Airport.
07u00 Vertrek met chartervlucht Jetairﬂy naar Nürnberg. Ontbijt jdens de vlucht.
08u10 Aankomst op de luchthaven van Nürnberg. Overbrenging per speciale autocar naar de beursgebouwen.
Vrije dag. De beursgebouwen zijn geopend van 09u00 tot 18u00.
18u00 Overbrenging per speciale autocar van de beursgebouwen naar de luchthaven.
20u00 Terug met chartervlucht Jetairﬂy naar Brussel. Snack jdens de vlucht.
21u10 Aankomst op Brussels Airport.
Prijs per persoon: € 485,00

INSCHRIJVINGSFORMULIER
De ondergetekende zal deelnemen aan de reis naar Nürnberg op donderdag 27 maart 2014
ter gelegenheid van de beurzen fensterbau frontale / HOLZ-HANDWERK.
Firma: ______________________________________________________Btw-nr.: ________________________________
Contactpersoon: hr./mevr. ____________________________________________________________________________
Adres: _______________________________________ Gemeente: ____________________________ Postcode: _______
Tel.: ____________________ E-mail: ___________________________Gsm-nr. 1e deelnemer: ______________________
Aantal gewenste toegangskaarten (€ 20,00 per stuk): _____
Naam en 1e voornaam van de deelnemer(s) zoals vermeld op de iden teitskaart/in het paspoort:
1. hr./mevr. ______________________________________ 3. hr./mevr. _______________________________________
2. hr./mevr. ______________________________________ 4. hr./mevr. _______________________________________
Betalingsmodaliteiten
Ik betaal per bankoverschrijving na ontvangst van uw factuur.
Ik nam kennis van de Algemene Voorwaarden van de ‘vzw Geschillencommissie Reizen’ en de Bijzondere Voorwaarden
(zie achterzijde van dit programma) en verklaar mij akkoord.

Datum : ____________________________

Handtekening : ____________________________

Uw vlucht reserveren? Vul het inschrijvingsformulier in en stuur het naar TradeFairs.be per fax (03 233 30 27)
of via e-mail (reserva e@tradefairs.be). Of reserveer uw vlucht online (www.tradefairs.be).

Bijzondere voorwaarden

Onze prijs omvat:
- de vluchten heen/terug met charter Jetairfly
- de overbrengingen zoals vermeld in het programma en de reisbegeleiding
- de reis- en annuleringsverzekering ‘Group Selection’ van Allianz Global Assistance

(De Algemene Voorwaarden vindt u op www.tradefairs.be.)
- de luchthaven– en veiligheidstaksen en brandstoftoeslagen (onder voorbehoud van eventuele verhogingen)
- de btw (2,73%)

Niet inbegrepen:
De toegangskaart voor de beurs (€ 20,00 per stuk). Die kunt u bij ons bestellen (zie het inschrijvingsformulier) en
ontvangt u dan via e-mail vóór het vertrek.

Reservatie en betaling:
De reservatie kan enkel gebeuren bij de centrale reservatiedienst zie verder in dit programma.
Bij de inschrijving wordt de volledige reissom gevraagd. Betalingen vanuit het buitenland, in euro, dienen steeds te
gebeuren ‘alle kosten ten laste van de opdrachtgever‘.

Annuleringskosten:
- € 100,00 per persoon tot 29 dagen vóór het vertrek
- € 250,00 per persoon vanaf 28 tot 7 dagen vóór het vertrek
- 100% van de prijs per persoon vanaf 6 dagen vóór het vertrek
Deze kosten worden terugbetaald door Allianz Global Assistance voor zover men voldoet aan de vereisten van
de polis (bv. ziekte met doktersattest). Alle aanvragen tot terugbetaling van de eventuele annuleringskosten
moeten rechtstreeks en schriftelijk aan Allianz Global Assistance gericht worden (fax: 02 290 65 29).
Polisnummer Allianz Global Assistance: 1280.

Naamswijzigingen:
Naamswijzigingen zijn altijd toegestaan en kosteloos.

Opmerkingen:
TradeFairs.be behoudt zich het recht voor om de reis te annuleren als, 2 weken voor het vertrek, het minimumaantal inschrijvingen niet bereikt is. Alle uurregelingen en de luchthaven van vertrek voor de vermelde vluchten
zijn onder voorbehoud. De Algemene Voorwaarden van de ’vzw Geschillencommissie Reizen’ vindt u op
www.tradefairs.be.
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