
Wij bieden een 
annuleringsgarantie 
tot 10 dagen voor je 
evenement of reis

We lossen dit 
graag samen op!
Bezoek ons op:
www.uitjesclub.nl

Wat te doen met het Corona virus
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We passen onze algemene voorwaarden aan.

Kosteloos annuleren tot 10 dagen voor de datum van het 
evenement, mits het evenement wordt verplaatst.

We rekenen alleen de daadwerkelijk gemaakte kosten als  
je binnen 10 dagen voor de datum van het evenement  
annuleert, mits het evenement wordt verplaatst.

Verplaatsing dient binnen 12 maanden plaats te vinden.

Deze aanpassing van de Algemene Voorwaarden geldt alleen 
voor onze eigen producten en kosten.

We maken ook afspraken met onze leveranciers en partners 
voor kosten die zij in rekening brengen. Wij proberen deze tot 
een minimum te beperken. Graag informeren we je hierover.

Bedrijfsfeest

Aanpassing van onze Algemene Voorwaarden

Wel of niet boeken?

Maak jij je ook zorgen dat je bedrijfsuitje, 
evenement of personeelsreis niet door kan gaan? 
Een logische vraag, want de komende periode 
zijn alle evenementen afgelast. Maar hoe zit dat 
over 3 maanden en over 6 maanden, mag het 
dan wel weer? En heeft het wel zin om nu iets  
te plannen? Wij helpen graag, om te zorgen dat 
de leuke dingen wel door kunnen blijven gaan! 

Als ik nu boek, zit ik dan vast aan strenge 

annuleringsvoorwaarden? 

Nee, zeker niet! Wij bieden iedereen die nu boekt 
of heeft geboekt een annuleringsgarantie tot 
10 dagen voor de geplande datum. Wij geloven 
in een langetermijnrelatie met onze klanten, dus 
we tackelen graag samen de huidige problemen 
in relatie tot het Corona virus. 
 

“Maar kunnen we wel annuleren 
als het Corona virus blijft?”



Samen brainstormen levert 
verfrissende ideeën op! En 
dat kan ook via de telefoon...

Jouw uitje begint bij 
de Uitjesclub!

Bezoek ons op:
www.uitjesclub.nl

Laten we ook weer eens over 
leuke dingen praten!

Bel: 0541-297387

Natuurlijk nemen we ook de voorzorgsmaatregelen 
zoals die van ons verwacht mogen worden:

Onze begeleiders hanteren de gebruikelijke 
hygiënemaatregelen.

Bij twijfel over gezondheid komen onze  
begeleiders niet werken. Wij regelen vervanging.

Onze begeleiders zijn extra alert op de  
deelnemers.

Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, 
hoesten, keelpijn of koorts.  

Zorg voor goede hygiënemaatregelen: was je 
handen regelmatig met water en zeep. 

Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.  

Gebruik papieren zakdoekjes.  

Geen handen schudden.

En we doen meer!

Pas ook goed op jezelf


