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Sandra van den Berk, Exit Reizen <sandra@exit-reizen.nl>
To:

Wed, Nov 21, 2018 at 10:34 AM

0314 375 666

Fly & Drive West-USA
Beste heer Vervoort,

Leuk dat u ons heeft benaderd voor een reis naar Amerika!

Hieronder vindt u uw persoonlijke reisvoorstel met informatie over de diverse onderdelen, het
reisverloop en een prijsoverzicht. Ons voorstel is vrijblijvend en geheel naar wens aan te
passen. Heeft u vragen of wilt u iets veranderen? Neem dan gerust contact met mij of één van
mijn collega’s op, wij helpen u graag op weg.

Voor deze reis heeft u een ESTA nodig. Meer informatie hierover vindt u op onze website:
https://www.exit-reizen.nl/informatie/douane-visa.html#traveltour-title-faq-esta-aanvraag

Wanneer ons reisvoorstel naar wens is, kunt u deze definitief boeken door de onderin in het
boekingsformulier gevraagde gegevens aan mij terug te mailen.

Ik ben benieuwd naar uw reactie!
Met vriendelijke groet,
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=0b9db31da7&view=pt&search=…read-f%3A1617761992198303370&simpl=msg-f%3A1617761992198303370
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Sandra van den Berk
Reisspecialist West-Amerika & Hawaii

Reis inclusief:
Vluchten

• Op onderstaande vluchten met Delta Air Lines / KLM zijn in ons systeem nog slechts
enkele plaatsen tegen het aangeboden tarief beschikbaar. Indien gewenst plaatsen wij
deze vluchten voor u 3 dagen in vrijblijvende optie. Graag ontvangen wij hiervoor van u de
namen van de reisdeelnemers zoals vermeld in de paspoorten

VLUCHTNR

DATUM

VAN

NAAR

V

A

DL 79

04JUL

AMSTERDAM

LOS ANGELES

15:40

18:25

DL 78

25JUL

LOS ANGELES

AMSTERDAM

19:00

14:55

+1d

26JUL

• Luchthavenbelasting, veiligheidstoeslag en boekingskosten

Overnachtingen

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=0b9db31da7&view=pt&search=…read-f%3A1617761992198303370&simpl=msg-f%3A1617761992198303370
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(Holiday Inn Express & Suites Los

Angeles Airport)
• 24-07 1 overnachting in Hawthorne/Los Angeles

(Holiday Inn Express & Suites Los

Angeles Airport)

Omschrijving(en): als u de bovenstaande onderstreepte hotelnaam aanklikt, wordt u doorverwezen naar
meer informatie over het hotel. De foto's van hotelkamers op onze website zijn voorbeelden en kunnen
afwijken van de daadwerkelijk geboekte kamers. Klik op de onderstreepte stadsnaam Los Angeles voor
onze uitgebreide informatiepagina met leuke tips over deze stad!

Vierpersoonskamer
Op een vierpersoonskamer staan doorgaans twee tweepersoonsbedden. Indien u aparte
bedden wenst, kunt u ter plaatse om een ‘rollaway’ vragen waarvoor extra kosten in
rekening kunnen worden gebracht. Vier aparte éénpersoonsbedden is in Noord-Amerika
niet gebruikelijk.

Huurauto

• 04-07 t/m 25-07 3 weken een Fullsize huurauto met het Inclusive-pakket (ophalen en
inleveren in Los Angeles)

Inclusive-pakket:
• Onbeperkte kilometers
• W.A.-verzekering tot het wettelijk minimum
• Aanvullende W.A.-verzekering voor schade aan derden tot een maximum van USD 1.000.000
• CDW-verzekering voor schade of diefstal van de huurauto, zonder eigen risico (t.a.t. onder voorbehoud
van wijzigingen, dit geldt niet bij roekeloos rijgedrag). In New York geldt een eigen risico van USD 100, in
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=0b9db31da7&view=pt&search=…read-f%3A1617761992198303370&simpl=msg-f%3A1617761992198303370
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Illinois van USD 200. Wilt u dit eigen risico afkopen, klik hier.
• Lokale belastingen, toeslagen en evt. milieuheffingen, uiteraard NIET over de extra's die u ter plaatse
afsluit
• Bij ophalen in Californië één extra bestuurder (vanaf 25 jaar) inbegrepen

Reissom:
Basisreissom per persoon

€ 1269

EXIT SUPERDEAL = korting:
Boek deze reis uiterlijk 26 november a.s. en ontvang een
vroegboekkorting! Lees de voorwaarden hier. Korting per persoon

€

75

Bovenstaand tarief is op basis van deelname van 4 personen, verblijf op een standaard
vierpersoonskamer (vertrek op 4 juli 2019).

Optioneel:

Special upgrade!
Boek een upgrade naar een Standard SUV huurauto voor een meerprijs van slechts
€ 99 per week met gratis 1 extra bestuurder (vanaf 25 jaar) én GPS tijdens de huurperiode
(geldig i.c.m. het Inclusive-pakket)!

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=0b9db31da7&view=pt&search=…read-f%3A1617761992198303370&simpl=msg-f%3A1617761992198303370
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Excursies
Graag helpen wij u een passende sightseeing tour te kiezen. Meer inspiratie en informatie
vindt u via onderstaande button:

Tickets Alcatraz
Tickets voor Alcatraz kunt u eenvoudig hier boeken, alwaar u tevens meer informatie over
Alcatraz vindt.

National Parken Pas
Voor het bezoeken van de National Parks gedurende een rondreis raden wij u aan om
een ‘National Parks and Federal Recreational Lands pas’ te kopen bij het 1e Nationale
Park dat u bezoekt (ca. $ 80). De pas is een geldig entree-bewijs voor alle National Parken
in de USA. De pas geeft de pashouder en maximaal 3 medereizigers per voertuig toegang.
Voor meer informatie klik hier.

Bij deze reisofferte dient u rekening te houden met het volgende:

Douane/Visa
Op de Douane/Visa pagina op onze website vindt u meer informatie over de benodigde documenten voor uw reis
naar de VS of Canada.

Hotel
In uw reisvoorstel inbegrepen zijn standaardkamers (‘Run of House’), tenzij specifiek anders vermeld. Voor
luxere kamertypes, kamers met gegarandeerde bed-indeling en/of ligging geldt een toeslag: wij zoeken dit graag
voor u uit! Klik tevens hier voor meer informatie.
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=0b9db31da7&view=pt&search=…read-f%3A1617761992198303370&simpl=msg-f%3A1617761992198303370
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Bijkomende kosten & bijzonderheden
Wij willen u erop attenderen dat verschillende hotels parkeerkosten en/of resort/facility fees in rekening brengen.
Indien internet in uw hotel(kamer) aanwezig is, kan voor het gebruik hiervan een toeslag in rekening worden
gebracht. Bij sommige appartementen en villa’s dient u tevens rekening te houden met een cleaningfee en/of
schadeverzekering. Meer belangrijke informatie vindt u in de bijbehorende hotelomschrijvingen indien u op de
hyperlinks klikt. Zwembaden bij hotels kunnen onverhoopt gesloten zijn i.v.m. werkzaamheden of winterseizoen.
Op de transatlantische vluchten is maximaal 1 stuk check-in bagage per persoon in de ticketprijs inbegrepen
(met uitzondering van een speciaal actietarief). Op onze FAQ-pagina vindt u een belangrijk overzicht van
antwoorden op veelgestelde vragen over uw reis.

Geldigheidstermijn: de geldigheid van deze offerte is afhankelijk van de beschikbaarheid op het tijdstip van
boeken en onder voorbehoud van druk- en typfouten.

Met het verstrekken van uw gegevens ten behoeve van het boeken van uw reis gaat u akkoord met onze
Algemene Voorwaarden en ons privacybeleid.

Boekingsformulier

Wilt u de reis definitief boeken? In dat geval dienen wij te beschikken over onderstaande
gegevens.U kunt het formulier invullen door op beantwoorden/doorsturen (reply/forward) te
klikken. De gevraagde gegevens kunt u ook in een separate e-mail toesturen. De
bevestiging/factuur krijgt u in de meeste gevallen binnen één werkdag per e-mail toegestuurd.

Namen reizigers

M/V

Achternaam*

Voornaam 1*

Voornaam 2 *

Geboortedatum
dd/mm/jjjj

#1
#2
#3

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=0b9db31da7&view=pt&search=…read-f%3A1617761992198303370&simpl=msg-f%3A1617761992198303370
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#4

* naamsgegevens (eerstvermelde achternaam en voornamen) dienen exact overeen te komen met
paspoorten

Adres- en contactgegevens

Adres
Postcode
Woonplaats
Land
Tel. privé
Tel. mobiel
E-mail 1
E-mail 2

Hotel(s)

Alternatieve hotel(s)

Vermeld hier uw eventuele alternatieve hotelkeuze(s)

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=0b9db31da7&view=pt&search=…read-f%3A1617761992198303370&simpl=msg-f%3A1617761992198303370
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Huurauto

Hoofdbestuurder *

Naam

* hoofdbestuurder van de huurauto (25 jaar of ouder, m.u.v. underage-pakket 21 jaar of ouder) dient in het bezit
te zijn van een creditcard op eigen naam om de huurauto te kunnen ophalen. Bij ophalen in New York State
dienen ook evt. extra bestuurders te beschikken over een eigen creditcard.

Upgrade huurauto? Ja, ik wil
een upgrade naar type:
Uitbreiding autopakket ? Ja, ik
wil het pakket uitbreiden met:

Excursie(s)

Geef aan welke excursie(s) u
boekt.

Overige

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=0b9db31da7&view=pt&search=…read-f%3A1617761992198303370&simpl=msg-f%3A1617761992198303370
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Preferenties

Vermeld hier uw wensen, bv. speciale maaltijden tijdens vluchten,
kamerindeling etc. Preferenties kunnen vooraf niet door ons worden
gegarandeerd. Voor een gegarandeerde kamerindeling/ligging geldt
veelal een toeslag, vraag ons naar de mogelijkheden.

Overige opmerkingen

Vermeld hier evt. opmerkingen of optionele extra’s welke u wenst te
boeken

Exit Reizen gevonden via

Reeds eerder geboekt / Google / Internet / Mond-tot-mond / Facebook
of via ..........................

Ga niet onverzekerd op reis, sluit een reisverzekering af!
Let op: deze reisverzekeringen kunt u alleen boeken indien u in Nederland woonachtig bent.

Reisverzekering
Wereldekking, premie € 3,40
per persoon per dag

Ja **

Nee**

Ja **

Nee**

Ja **

Nee**

incl. assurantiebelasting
excl. € 5 poliskosten.

Annuleringsverzekering
VOLLEDIG
Premie 6,8% van de reissom
incl. assurantiebelasting en excl.
€ 4,50 poliskosten.

Of
Annuleringsverzekering
DUBBEL-ZEKER
Premie 7,3% van de reissom
incl. assurantiebelasting en excl.
€ 4,50 poliskosten.

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=0b9db31da7&view=pt&search=…read-f%3A1617761992198303370&simpl=msg-f%3A1617761992198303370
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** weghalen wat niet van toepassing is

Exit Reizen | Marktstraat 4 | 7041 AJ | ’s-Heerenberg

exit-reizen.nl | Belangrijke Informatie / FAQ |
Noodzakelijke Reisdocumenten | Algemene Voorwaarden

From: JC [mailto: ] Sent: Tuesday, 20
November, 2018 17:19 To: Info exitreizen.nl
Subject: Amerika reis

Wij (familie van 4 personen waarvan 2 onder 18 jaar oud) willen graag een prijsopgave voor een vakantie naar het
westen van de Verenigde Staten. We kunnen vertrekken in juli 2019 en dienen ook weer terug te zijn in dezelfde
maand. We willen 21 dagen (dagje meer of minder als dat beter is dan mag dat) uit en thuis.

De volgende wensen hebben we:

1. Rechtstreekse vlucht op Los Angeles of San Francisco

2. Een middelgrote auto voor 4 personen
3. Een helikopter vlucht in Las Vegas
4. Toegang tot Alcatraz (we hebben gehoord dat je daar kaartjes voor moet bestellen vooraf)
5. Een hotelovernachting op 1 kamer na aankomst en eentje voor vertrek
6. We willen ook diverse nationale parken bezoeken in het westen, zoals bijv. Grand Canyon en
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=0b9db31da7&view=pt&search=…ead-f%3A1617761992198303370&simpl=msg-f%3A1617761992198303370
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Bryce Canyon (toegang?)
7. We hebben nog geen visums oid.
8. We moeten in de eerste week van december boeken omdat we onze vakantie aan onze
werkgevers moeten doorgeven.

Graag horen we de mogelijkheden en prijsopgave voor de gewenste vakantie.
Voor vragen kun je me bereiken op ,…..

Dank je wel,

Maarten Vervoort
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