Annuleringsvoorwaarden Bloesemactiviteiten Toerisme Bilzen 2020

1. Kleuterbloesemwandelingen, bloesemwandelingen met gids, groene
wagentjes, bloesemtrein en picknick
Deze activiteiten worden enkel terugbetaald wanneer ze minstens drie dagen op
voorhand schriftelijk worden geannuleerd bij de bevoegde dienst (in dit geval
Toerisme Bilzen) OF bij afgifte van een ziektebriefje bij de bevoegde dienst (in dit
geval Toerisme Bilzen).
Volgens voorwaarden webshop Stad Bilzen en AGB Stadsontwikkeling Bilzen
Artikel 4: Activiteiten.
De terugbetaling zal binnen de 90 dagen gebeuren via bankoverschrijving. Er
zullen geen cash terugbetalingen gebeuren.
2. Sunrise concert met Scala op 26 april
Dit concert is een organisatie van Cultuurcentrum De Kimpel.
Jouw ticket voor dit het sunrise concert moet minstens drie dagen op voorhand
schriftelijk geannuleerd worden via e-mail naar reservatie@dekimpel.be. De
koper kan een tegoedbon afhalen aan de balie van het cultuurcentrum. Per ticket
wordt er een verhandelingskost van 2 euro ingehouden. De tegoedbon is één jaar
geldig. Uitgezonderd bijzondere voorwaarden bepaald in de wet worden tickets
enkel omgeruild onder deze voorwaarden.
Volgens voorwaarden webshop Stad Bilzen en AGB Stadsontwikkeling Bilzen
Artikel 4: Ticket.
3. Hondenwandeling door de bloesems op 13 april
Deze wandeling is een organisatie van hondenschool de Bilzerse Viervoeters.
Bij annulering word je ticket niet terugbetaald.
4. Bloesemnacht op vrijdag 17 en zaterdag 18 april
Bij annulering word je ticket niet terugbetaald.
5. Fietsen door de bloesems / fietsverhuur
Het toeristisch Onthaal in Alden Biesen-Bilzen is het afhaalpunt voor fietsen die
gehuurd worden via fietsparadijslimburg.be.
De huurder kan zijn reservatie annuleren uiterlijk tot de dag voor de aanvang van
de huurperiode. Het is niet mogelijk om slechts een gedeelte van de reservatie te
annuleren. Om te annuleren kan de huurder ofwel de link volgen die hem werd
toegestuurd in de bevestigingsmail ofwel via “Mijn account” in de webshop van
fietsparadijslimburg.be. Na annulatie ontvangt de huurder een waardebon met
een code ter waarde van de geannuleerde reservatie.

Deze waardebon kan slechts éénmalig worden gebruikt in de webshop van
fietsparadijslimburg.be tot en met het einde van het lopende verhuurseizoen dat
elk jaar eindigt op de eerste zondag na 15 oktober. De Springplank vzw voert
nooit terugbetalingen uit voor reservaties die geannuleerd werden.
6. Voor alle activiteiten
Indien er onvoldoende belangstelling is voor een activiteit of wanneer er sprake is
van overmacht, kan een activiteit worden geannuleerd. Dan wordt het betaalde
bedrag terugbetaald. De koper wordt dan gecontacteerd door de bevoegde dienst
(in dit geval Toerisme Bilzen).

