Algemene voorwaarden Girls Run The World
Alle informatie op www.girlsruntheworld.nl en haar social media
accounts is uniek en het kopiëren van deze content is niet
toegestaan zonder toestemming van de auteurs.
Reisvoorwaarden
Wij hanteren de standaard reisvoorwaarden, zoals deze in de
voorwaarden van de reisbranche (ANVR) geformuleerd zijn. Wanneer
wij daarvan afwijken melden we dat op deze pagina. Lees deze
informatie voordat je gaat boeken.
Betalingsvoorwaarden
Na het boeken van een hardlooptrip, stuurt Girls Run The World een factuur. Binnen 14 dagen na
de factuurdatum dient het volledige bedrag te zijn bijgeschreven op de betreffende rekening.
Wanneer de boeking korter dan 14 dagen van tevoren plaatsvindt, dient het bedrag uiterlijk de dag
voor vertrek in beheer van Girls Run The World te zijn. In overleg is het mogelijk hiervan af te
wijken.
Annuleringsvoorwaarden
Tot een maand voor vertrek kunt u de reis kosteloos annuleren. Wanneer u daarna wilt annuleren,
heeft u alleen recht op een teruggave van 50% van de kosten, tenzij de reeds gemaakte kosten
hoger zijn dan dat bedrag. Het bedrag dat wordt teruggeboekt zal Girls Run The World altijd
specificeren en is naar redelijkheid.
De annulering door de reiziger
Annulering dient schriftelijk te gebeuren door een e-mail te sturen naar info@girlsruntheworld.nl.
Uitvoering
We proberen alle hardloopreizen uit te voeren conform de verwachtingen die je redelijkerwijs van
ons mag hebben. Zijn er feiten of dingen die tijdens de reis echt anders zijn dan je op grond van
onze informatie mocht verwachten, laat dit dan duidelijk en tijdens de reis weten aan ons weten,
zodat we ter plekke kunnen zoeken naar een oplossing.
Wij verwachten van onze reizigers dat ze de informatie op onze website hebben doorgenomen en
voldoende zijn voorbereid, bijvoorbeeld het hebben van de juiste verzekeringen, het hebben van
de juiste hardloopkleding en het meenemen van paspoort of identiteitsbewijs.
Op de reisovereenkomst en alle daaruit vloeiende verplichtingen is het Nederlandse
rechtssysteem van toepassing.
Groepsgrootte
De groepsgrootte van onze hardlooptripjes kan variëren, maar dit zal rond de 20 personen zijn.
Wanneer er aanzienlijk minder boekingen zijn, kunnen wij beslissen de reis niet door te laten gaan.
Dit zal uiterlijk twee weken van tevoren zijn en u wordt daar tijdig over geïnformeerd. Mocht de reis
uiteindelijk worden afgeblazen dan vindt volledige restitutie plaats van alle betaalde gelden. Het
genoemde aantal is niet absoluut en hier kan van worden afgeweken.
Informatie op de website
Op onze website staan onze reizen zo goed mogelijk beschreven, echter reizigers kunnen hier
geen rechten aan verlenen. Girls Run The World kan deze informatie te allen tijde veranderen,
maar dit zal geen grote gevolgen hebben voor de reizigers.

