AANMELDINGSFORMULIER SANOLIN “ME TIME ARRANGEMENT 2022”
Ik neem graag deel aan het Sanolin “Me Time arrangement 2022” op startdatum _________________2022
Op Dag 2 kies ik voor de activiteit: 0 Jetskiën 0 Flyboarden.
(s.v.p. keuze aankruisen)
Op Dag 3 kies ik voor de activiteit: 0 Dagtrip Hot Springs 0 Raften
(s.v.p. keuze aankruisen)
Naam en voornaam:
__________________________________________________________________________
Adres/Postcode/plaats:
__________________________________________________________________________
Telefoon:
Geboortedatum:
__________________________________________________________________________
E-mail:
__________________________________________________________________________
Huidige functie:
__________________________________________________________________________
Betaling deelnamekosten:
Ik ontvang graag een factuur voor de deelnamekosten van € 1.875,00 exclusief BTW (*). Deze factuur kan
worden verzonden aan:
Naam organisatie: ___________________________________________________________
Naam contactpersoon: ________________________________________________________
Functie: ___________________________________________________________________
Adres, postcode en plaats: ____________________________________________________
E-mail contactpersoon: _______________________________________________________
Ik verklaar mij akkoord met de aanmeldingsvoorwaarden zoals vermeld op de achterzijde van dit
aanmeldingsformulier.
Ingevuld op: _____________________________________________________________ 2022
Handtekening voor akkoord,

____________________________________________________________________________
(*) deze prijs is gebaseerd op groepsgewijze deelname van 4 deelnemers. Mocht jouw aanmelding minimaal 4
weken vóór aanvang van de startdatum door ons zijn ontvangen, dan geldt een vroegboekkorting van € 50,- en
bedraagt de deelnameprijs € 1.825,00 exclusief BTW.

AANMELDINGSVOORWAARDEN SANOLIN “ME TIME ARRANGEMENT 2022”
Artikel 1: Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Sanolin inzake individuele deelname aan
het Sanolin “Me Time arrangement 2022”. Sanolin is het initiatief van de BOAC Groep, waardoor al hetgeen
waar Sanolin wordt genoemd één op één van toepassing is op de BOAC Groep.
Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst tussen Sanolin en de deelnemer of de organisatie waar de deelnemer werkzaam is, hierna
aangeduid als “de opdrachtgever”, komt tot stand door ondertekening door de deelnemer c.q. de
opdrachtgever van het aanmeldingsformulier voor het Sanolin “Me Time arrangement 2022”.
Artikel 3: Annulering door de deelnemer dan wel de opdrachtgever
a. De deelnemer c.q. de opdrachtgever heeft het recht deelname aan het Sanolin “Me Time arrangement
2022” te annuleren. Annulering geschiedt altijd per aangetekend schrijven.
b. Annulering kan tot 4 weken vóór aanvang van de gekozen startdatum kosteloos plaatsvinden.
c. Bij annulering korter dan 4 weken vóór aanvang van de gekozen startdatum is deelnemer c.q. de
opdrachtgever verplicht 100 % van de totale deelnamekosten te vergoeden.
d. De deelnemer c.q. de opdrachtgever heeft recht op de wettelijke bedenktijd van 14 werkdagen.
e. Bij afbreken van deelname na de startdatum of in het geval van “no show” heeft de deelnemer c.q. de
opdrachtgever geen recht op teruggave van de deelnamekosten. Ook wanneer de deelnemer besluit niet
deel te nemen aan een geplande activiteit bestaat geen recht op restitutie van betaalde deelnamekosten.
Artikel 4: Annulering door Sanolin
Sanolin heeft het recht om zonder opgaaf van redenen het Sanolin “Me Time arrangement 2022”vóór aanvang
te annuleren. De deelnemer c.q. de opdrachtgever heeft in dat geval recht op terugbetaling van reeds betaalde
deelnamekosten.
Artikel 5: Vervanging
De deelnemer c.q. de opdrachtgever kan in plaats van de aangemelde deelnemer een ander in de plaats stellen
om deel te nemen aan het Sanolin “Me Time arrangement 2022” indien de vervanging vóór de startdatum
schriftelijk dan wel via email wordt medegedeeld. Na aanvang van het Sanolin “Me Time arrangement 2022” is
vervanging niet meer mogelijk.
Artikel 6: Betaling deelnamekosten
a. De deelnemer ontvangt van Sanolin een factuur voor de verschuldigde deelnamekosten, waarbij de BTW
apart wordt gespecificeerd.
b. De deelnemer c.q. de opdrachtgever dient de verschuldigde deelnamekosten uiterlijk 7 dagen na
factuurdatum op de door Sanolin aangegeven wijze te voldoen.
c. De deelnamekosten hebben betrekking op alle zaken die vermeld staan op de website van Sanolin die
onderdeel uitmaken van de deelname aan het Sanolin “Me Time arrangement 2022”.
d. In het geval betaling niet plaatsvindt binnen de aangegeven betalingstermijn behoudt Sanolin zich het recht
voor rente en kosten in rekening te brengen indien moet worden overgegaan tot gerechtelijke incasso van de
nog uitstaande deelnamekosten. Ook kan het uitblijven van betaling tot gevolg hebben dat de deelnemer
wordt uitgesloten van verdere deelname aan het Sanolin “Me Time arrangement 2022”. In dit geval blijven
de verschuldigde kosten onverminderd opeisbaar.

Voor vragen kan tijdens kantooruren contact worden opgenomen met het secretariaat van Sanolin: 0302803000 dan wel door het sturen van een emailbericht naar info@sanolin.nl.

