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Algemene voorwaarden arrangement Kedeng Kedeng 
 

1. Optie en reservering 

De reservering staat in optie en is om die reden kosteloos opzegbaar zolang er geen 

bevestiging gegeven is aan degene die gereserveerd heeft. De reservering is definitief 

wanneer wij een akkoordbevestiging hebben gemaild of een ondertekend 

reserveringsformulier hebben ontvangen. 

 

2. Reserveringseisen 

- Het arrangement is te reserveren vanaf minimaal 4 personen  

- Deelnemers onder 12 jaar moeten onder begeleiding van een volwassene zijn 

- Het volledige bedrag voor het arrangement dient vooraf bij ons betaald te worden 

- Het aantal personen kan kosteloos gewijzigd worden zolang het minimum aantal 4 

personen of meer blijft.  

- Het doorgeven van een wijziging dient u per e-mail door te geven 

- Het maximum aantal deelnemers is 16 personen 

 

3. Betalingscondities 

- Het volledige bedrag dient vooraf betaald te worden middels contant geld of pinpas. 

Creditcards worden niet geaccepteerd. Deelbetaling is niet mogelijk. 

 

4. Annulerings- en wijzigingsvoorwaarden 

- Reserveringen kunnen tot maximaal 1 week van te voren kosteloos worden 

geannuleerd of gewijzigd.  

- Annulering is binnen een week voor het arrangement gepland staat niet kosteloos 

mogelijk. Hiervoor rekenen wij 50% van het totale bedrag als annuleringskosten.  

- Wijzigingen zijn onder voorbehoud kosteloos mogelijk. Hiervoor dient u bij ons op 

kantoor aan de Markt 8, schriftelijk of per e-mail contact met ons op te nemen. 

- Indien er uitval is en hiermee het minimum aantal van 4 personen niet behaalt wordt, 

worden alsnog de totale kosten van 4 personen gerekend. 

 

5. schade, diefstal of vermissing 

- Bij schade, diefstal of vermissing van goederen van een van de deelnemende partijen 

(Spoorfietsen, De Blauwe Engel en Hengelo Promotie) zijn de partijen genoodzaakt 

kosten in rekening te brengen. 

- Zowel Hengelo Promotie als de deelnemende partijen zijn niet aansprakelijk voor 

verlies of schade aan privé eigendommen. 

 

6. Privacyverklaring 

- Door ondertekening van het formulier wordt verklaard dat de boeker akkoord gaat 

met de privacyverklaring zoals te lezen op ww.uitinhengelo.nl/privacyverklaring.  

 

 
 


