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De vrijwilligers zijn de uitvoerenden van de Protestantse Stichting Zorg Vakanties. 

 
Aansprakelijkheid, annulering en annuleringsverzekering 2023 
 
Mevrouw/mijnheer; 
 
U gaat deelnemen aan de vakantieweek van 7 oktober 2023 tot en met 14 oktober 2023 vanuit 
Noord-Holland in Nieuw Hydepark te Doorn. 
 
De vakantieweken worden georganiseerd onder voorbehoud van voldoende deelnemers en 
beschikbaarheid van vrijwilligers en kunnen uiterlijk 2 weken voor aanvang worden geannuleerd. 
 
Helaas komt het voor, dat een vakantieweek om welke omstandigheid dan ook door een 
deelnemer dient te worden geannuleerd. 
Aan de annulering van een vakantieweek zijn kosten verbonden. Daarom geven wij u de keus 
deze kosten te dekken door een annulering verzekering af te sluiten. Deze verzekering kost u 
€.40,-- per persoon per week. 
Door deze verzekering af te sluiten betaalt u geen kosten als u uw vakantie noodgedwongen van 
tevoren dient te annuleren, en krijgt u uw betaalde vakantieweek gewoon teruggestort. 
Annulering is mogelijk indien er sprake is van overlijden, ernstige acute ziekte of ernstig 
ongevallenletsel van de deelnemer zelf of zijn/ haar meereizende partner of familieleden in de 
eerste of tweede lijn. 
Voorwaarde is wel, dat u een deugdelijk bewijs hiervan dient te overleggen. 
Een annulering dient zo spoedig mogelijk door gegeven te worden aan bovenstaand adres. 
Bij annulering van de vakantieweek, waarbij geen annulering verzekering is gesloten wordt volgens 
onderstaande tabel gerestitueerd. 
 

ANNULERING AFGESLOTEN RESTITUTIE 

In alle aantoonbare gevallen €.820,00 per persoon 1 persoons kamer 
€.725,00 per persoon 2 persoons kamer 

ANNULERING NIET AFGESLOTEN RESTITUTIE 

Bij annulering voor 18 september 2023 €.590,00 per persoon 1 persoons kamer 
€.510,00 per persoon 2 persoons kamer 

Bij annulering van 18 sept. tot 25 sept. 2023 €.460,00 per persoon 1 persoons kamer 
€.400,00 per persoon 2 persoons kamer 

Bij annulering vanaf 26 sept. 2023 €.00,00 

 
Alle betalingen dienen dan wel zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 23 september  2023 op onze 
rekening te zijn bijgeschreven. 
 
De stichting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor: verlies van geld of goederen, schade en 
letselschade door ongevallen of overmacht in de vakantieweek. 
 
Namens het bestuur; 
N.Gomes, Penningmeester  
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