Offerte

datum:

De heer Maarten Vervoort

23 november 2018 10:19

medewerker: Bart
offertenr:
O190031
deelnemers:

vertrekdatum: do 4 juli 2019
bestemming: Los Angeles

nr.

12.

1. MR MAARTEN VERVOORT
2. MRS YVONNE VERVOORT
3. MRS LISA VERVOORT
4. MRS ANKE VERVOORT

omschrijving

aantal

bedrag

Retourvlucht Delta/KLM Los Angeles
Volwassene
Luchthavenbelasting
Full Size 4-deurs Alamo Fully Inclusive
19 dagen
Studio Inn Downey
prijs per kamer per nacht
Dunes Inn Sunset
prijs per kamer per nacht
Gratis Magazine Meridian 4 uitgave's
Bijdrage Calamiteitenfonds

4x

1.172,75

4.691,00

1x

2,50

2,50

totale reissom:

totaal

€ 4.693,50

reisschema
dag 1
do. 04-jul.

dag 19
ma. 22-jul.

dag 20
di. 23-jul.

Amsterdam - Los Angeles
 vlucht DL0079 15:40-18:25 Amsterdam  Los Angeles
 auto

ophalen: 19:30 Los Angeles Airport
Full Size 4-deurs Alamo Fully Inclusive

 hotel

Studio Inn Downey

19 dagen t/m dinsdag 23 juli 2019
bestuurder: MR Maarten Vervoort
Standaard kamer/Logies , 17 minuten per auto
van LAX Airport

Hollywood
 hotel

Dunes Inn Sunset

Standaard kamer/Logies

Los Angeles - Amsterdam
 auto

wegbrengen: 14:00 Los Angeles Airport

 vlucht KL0604 16:59-12:20 Los Angeles  Amsterdam
dag 21
wo. 24-jul.

status:

Delta Airlines

Amsterdam
 vlucht KL0604

 12:20 Amsterdam

in aanvraag

Opmerkingen / diversen
Gratis Jaarabonnement Glossy Meridian Travel.

KLM

KLM

Waarom GoAmerika ?
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Versie 01 maart 2018

Personeel met jarenlange ervaring in de reisbranche.
Pakketreis als geheel bij 1 touroperator valt onder ANVR/SGR dekking. Losse elementen niet.
Altijd de voordeligste tarieven.
Veel passie voor en kennis van Amerika. Al het personeel heeft er veel gereisd.Uitgebreide informatie
pakketten, waaronder bestemmingsinformatie, wegenkaarten e.d. en bij sommige rondreizen een gratis
handboek in het Nederlands.
Vaak een gratis extra zoals bijvoorbeeld een Hollywood Bike Tour of een Alcatraz Tour.
Regelmatig aantrekkelijke acties zoals bijvoorbeeld een gratis upgrade voor de huurauto of een
waanzinnige camper wegbrengspecial.
Zeer goede telefonische bereikbaarheid.
Alles is mogelijk bij GoAmerika; vaste rondreizen, fly & drives of reizen op maat. We maken alle offertes
conform uw wensen en eisen.
Mogelijkheid tot persoonlijk reisadvies op 1 van onze kantoren. Maakt u wel eerst een afspraak?

Al onze pakketreizen vallen onder de ANVR Reisvoorwaarden. De namen in het vliegticket dienen overeen te
komen met de namen in het paspoort.Controleert u deze zorgvuldig. U bent zelf verantwoordelijk voor geldige
en juiste reisdocumenten,zoals een paspoort, visa (www.visumdienst.nl) en vaccinaties.(www.reisvaccinatie.nl)
Dit geldt ook voor de plaatsen waar u een overstap maakt. Voor reizen naar Amerika kunnen kinderen niet
meereizen op het paspoort van hun ouders. Dit betekent dat elke reiziger zijn eigen paspoort moet hebben,dus
ook kinderen en baby's.
Per 12 januari 2009 zijn alle reizigers onder het VWP verplicht electronische reistoestemming te verkrijgen
voordat zij aan boord gaan van een vliegtuig of schip naar de Verenigde Staten. De reiziger kannaar de website
van ESTA gaan en aldaar online een aanvraag indienen; https://esta.cbp.dhs.gov/
Tarieven en luchthavenbelastingen kunnen wijzigen zolang een ticket niet is geprint, eventuele prijsverhogingen
zullen worden doorbelast. Vliegtickets kunnen vaak niet meer kosteloos gewijzigd of geannuleerd worden. In
sommige gevallen is wijzigen en/of annuleren van uw vliegticket(s) door de luchtvaartmaatschappij helemaal
niet toegestaan. Voor de ticketvoorwaarden kunt u contact met ons opnemen.
Op al onze reizen zijn de Reisvoorwaarden van de ANVR van toepassing (https://www.anvr.nl/anvrbrochure.pdf), waarbij wordt uitgegaan van de onderstaande betalings- en annuleringsbepalingen.
•
•

op die reizen waar afwijkende annuleringsbepalingen gelden zal voor debetreffende reisonderdelen de
volledige betaling ten tijde van boeking worden verlangd.
indien ticketafgifte eerder wordt gewenst of verlangd, zal de aanbetaling bestaan uit de volledige
ticketbetaling verhoogd met 15% van het landarrangement.

Betalingsvoorwaarden:
•
•

Versie 01 maart 2018

na ontvangst definitieve bevestiging/factuur: 15% van de reissom eventueel verhoogd met de premie
annuleringsverzekering
restant betaling: 42 dagen voor vertrek.

Uitzonderingen:
• voor de zogenaamde wegbreng-specials’ per camper dient bij boeking de volledige betaling te worden
voldaan.
Reisbescheiden, bestaande uit tickets, vouchers voor autohuur, hotels en/of appartementen, overige diensten (zoals
excursies of entreebewijzen) en algemene informatie zal ca. 3 weken voor vertrek worden toegestuurd. Indien gebruik
wordt gemaakt van een navigatiesysteem van Go Amerika zal dit 1 week voor vertrek aangetekend worden toegestuurd.

Annulering/opzegging door de reiziger.
Annuleringen die zijn verricht buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.
Werkdagen:de dagen maandag tot en met zaterdag, uitgezonderd wettelijk erkende feestdagen.
Kantooruren: maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 18.00 uur en zaterdag van 10.00 -15.00 uur, uitgezonderd wettelijk
erkende feestdagen.
•
•
•
•
•
•

Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd, worden naast eventueel verschuldigdereserveringskosten de
volgende annuleringskosten in rekening gebracht:
bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) voor de vertrekdag: de aanbetaling (15% van de reissom)
bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste kalenderdag (exclusief) voor de vertrekdag: 40%
van de reissom
bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 14e kalenderdag (exclusief) voor de vertrekdag: 50%
van de reissom
bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de 5e kalenderdag (exclusief) voor de vertrekdag: 75% van
de reissom
bij annulering vanaf de 5 e kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom bij annulering op de
vertrekdag of later: de volledige reissom

Afwijkende annuleringskosten:
•
•
•

Indien op verzoek van de reiziger de vliegtickets eerder dan de 42ste kalenderdag voor de vertrekdag worden
afgegeven, gelden de annuleringskosten vanaf de 42ste kalenderdag of zoveel later als de annulering plaatsvindt.
Bij reizen die zijn samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van
toepassing zijn, gelden per reisonderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen.
Indien in de samengestelde reis diensten worden aangeboden zoals camperhuur,bezoek aan 'pretparken' of
culturele- of sportevenementen, kunnen voor dat vervoer c.q. die bijzondere diensten afwijkende
annuleringsbepalingen gelden. Deze worden vooraf aan de reiziger kenbaar gemaakt.

Deelannulering:
Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een overeenkomst voor gezamenlijk vervoer & verblijf annuleert
zijn annuleringskosten verschuldigd voor de betreffende reiziger. Het totaalbedrag van de annuleringskosten zal worden
verhoogd met de meerkosten die voortvloeien uit de deelannulering voor de overige reizigers uit het gezelschap.

