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Wanneer uw voor 2023 geboekte F

door Cycle2Explore noodzakelijkerwijs moet worden geannuleerd, hanteert Cycle2Explore 

onderstaande werkwijze: 

 

1. De vertrekdatum van de Fietskampeervakantie wordt verschoven naar een later tijdstip.

Concreet betekent dit dat een vertrekdatum in de maand mei van 2

augustus 2023 of eventueel naar het voorjaar van 202

natuurlijk meteen naar 2024. 

 

2. Hierbij krijgt u door Cycle2Explore de mogelijkheid aangeboden te kiezen uit

 

Optie I: U doet uw inschrijving gestand

Hiermee heeft u uw deelname op het latere tijdstip volstrekt veilig ge

Logischerwijs worden in dit geval uw gedane betalingen door Cycle2Explore niet geretourneerd. 

 

Optie II: U ziet van deelname af 

Hiermee komt uw inschrijving te vervallen.

Uw gedane betalingen worden in dit geval door Cycle2Explore per direct gereto

Uiteraard neemt u op het latere tijdstip niet meer deel aan de betreffende Fietskampeervakantie.

Hierdoor ontstaat dan een vrijgevallen (lees: door anderen opvulbare) plaats in het deelnemersveld.

Uiteraard kunt u op een later tijdstip altijd wee

Voorwaarde is natuurlijk wel dat er nog vrije plaatsen beschikbaar zijn.

 

3. Géén Vouchers 

Cycle2Explore hanteert géén vouchers, waar

U gaat graag op een later tijdstip met ons mee of 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Long Distance Cycle Tours - 

CORONABELEID 2023 

geboekte Fietskampeervakantie a.g.v. aanhoudende 

door Cycle2Explore noodzakelijkerwijs moet worden geannuleerd, hanteert Cycle2Explore 

1. De vertrekdatum van de Fietskampeervakantie wordt verschoven naar een later tijdstip.

dat een vertrekdatum in de maand mei van 2023 wordt ver

tueel naar het voorjaar van 2024. Een vertrekdatum in augustus 202

2. Hierbij krijgt u door Cycle2Explore de mogelijkheid aangeboden te kiezen uit

: U doet uw inschrijving gestand 

Hiermee heeft u uw deelname op het latere tijdstip volstrekt veilig gesteld. 

Logischerwijs worden in dit geval uw gedane betalingen door Cycle2Explore niet geretourneerd. 

 

te vervallen. 

Uw gedane betalingen worden in dit geval door Cycle2Explore per direct geretourneerd. 

Uiteraard neemt u op het latere tijdstip niet meer deel aan de betreffende Fietskampeervakantie.

een vrijgevallen (lees: door anderen opvulbare) plaats in het deelnemersveld.

Uiteraard kunt u op een later tijdstip altijd weer opnieuw inschrijven.  

Voorwaarde is natuurlijk wel dat er nog vrije plaatsen beschikbaar zijn. 

Cycle2Explore hanteert géén vouchers, waardekaarten, tegoedbonnen, tickets of sjoemelbonnen.  

tijdstip met ons mee of …. u krijgt per direct uw geld terug !!

Cycle2Explore 
Nieuwstraat 51 

5757 AS Liessel 

T: 0493 - 34 21 78 

W: cycle2explore.nl 

E: cycle2explore@kpnmail.nl 

KvK: Eindhoven 57624216 
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aanhoudende Corona maatregelen 

door Cycle2Explore noodzakelijkerwijs moet worden geannuleerd, hanteert Cycle2Explore 

1. De vertrekdatum van de Fietskampeervakantie wordt verschoven naar een later tijdstip. 

verplaatst naar medio 

vertrekdatum in augustus 2023 gaat 

 

Logischerwijs worden in dit geval uw gedane betalingen door Cycle2Explore niet geretourneerd.  

urneerd.  

Uiteraard neemt u op het latere tijdstip niet meer deel aan de betreffende Fietskampeervakantie. 

een vrijgevallen (lees: door anderen opvulbare) plaats in het deelnemersveld. 

, tegoedbonnen, tickets of sjoemelbonnen.   

u krijgt per direct uw geld terug !! 


