
 ANNULERINGSVOORWAARDEN 
 OUDEREJAARSREIS 2023 

 In  dit  document  zal  een  overzicht  worden  gegeven  van  de  voorwaarden  met 
 betrekking  tot  de  Ouderejaarsreis  2023.  Mocht  je  hier  nog  vragen  over  hebben, 
 schroom  dan  niet  een  mail  te  sturen  naar  ojr@ulcsirius.nl  .  Bij  het  inschrijven  voor  de 
 reis ga je akkoord met de onderstaande voorwaarden. 

 1.  Data en prijs 
 De  Ouderejaarsreis  zal  in  eerste  instantie  plaatsvinden  van  zaterdag  28  januari  tot  en 
 met  zondag  6  februari  2023,  in  de  onderwijsvrije  weken  tussen  periode  2  en  periode 
 3  (week  5  en  6).  De  bestemming  voor  deze  reis  is  Marokko.  De  reis  zal  een  citytrip  zijn 
 waarbij  wij  Casablanca,  Marrakesh,  Fez  en  de  sahara  zullen  bezoeken.  De  eigen 
 bijdrage  voor  de  reis  zal  vastgesteld  worden  ongeveer  450  euro.  In  deze  prijs  zijn  in 
 ieder  geval  de  vlucht,  overnachting  en  (op  een  aantal  dagen  het)  ontbijt,  verscheidene 
 activiteiten, en het overige vervoer  in Marokko  inbegrepen. 

 2.  Kosten verbonden aan annulering 
 Het  is  tot  de  sluiting  van  de  inschrijvingen,  op  28  oktober,  mogelijk  om  je  kosteloos 
 uit  te  schrijven  voor  de  reis.  Wanneer  deze  inschrijvingen  zijn  gesloten  is  het  niet 
 meer  mogelijk  om  te  annuleren.  Een  vervangende  deelnemer  regelen  is  ook  niet 
 mogelijk  in  verband  met  het  moeten  doorgeven  van  persoonlijke  gegevens  voor 
 onder andere de vlucht. 

 Op  3  november  2022  zal  er  een  overweging  gemaakt  worden  door  de  commissie  en 
 het  Bestuur  over  of  de  reis  door  kan  gaan,  gelet  op  zowel  politieke  als 
 gezondheidsontwikkelingen,  gelet  op  de  situatie  op  dat  moment  en  mogelijke 
 toekomstige ontwikkelingen. 

 Mocht  er  beslist  worden  dat  de  reis  geen  doorgang  kan  hebben,  zullen  aan  de 
 inschrijving  geen  kosten  verbonden  zijn.  De  commissie  zal  in  overleg  met  het  Bestuur 
 kijken  of  een  nieuwe  reis  tot  de  mogelijkheden  behoort,  maar  hiervoor  is  geen 
 garantie.  Er  is  ook  geen  garantie  dat  deelnemers  die  zich  hebben  ingeschreven  aan 
 deze tweede reis mee kunnen doen. 

 Mocht  ervoor  gekozen  worden  dat  de  reis  doorgang  kan  hebben,  maar  blijkt  op  een 
 later  moment  dat  de  reis  geannuleerd  moet  worden,  om  welke  reden  dan  ook,  kunnen 
 hier  kosten  aan  verbonden  zijn.  Deze  kosten  zullen  gelijk  verdeeld  worden  over  alle 
 deelnemers. 

 3.  Identificatiebewijs 
 Om  Marokko  binnen  te  komen  heb  je  een  paspoort  nodig  dat  nog  zes  maanden  geldig 
 is  vanaf  de  dag  van  terugreis.  Een  rijbewijs  of  een  ID-kaart  is  niet  voldoende  om  door 
 de  douane  te  komen.  Het  is  eigen  verantwoordelijkheid  voor  de  deelnemers  om 
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 hiervoor  te  zorgen.  Indien  hier  niet  aan  wordt  voldaan  zullen  eventuele  kosten  voor 
 eigen rekening van de desbetre�ende deelnemer komen. 

 4.  Coronabewijs 
 Sinds  30  september  zijn  alle  coronamaatregelen  inclusief  inreisvoorwaarden  komen 
 te  vervallen.  Dit  betekent  echter  niet  dat  dit  ook  zo  blijft  tot  op  het  moment  van  de 
 reis.  Mocht  het  nodig  zijn,  is  het  de  verantwoordelijkheid  van  de  deelnemer  om  te 
 beschikken  over  de  vereiste  documentatie,  onder  andere  in  de  vorm  van  een  corona 
 reisbewijs.  In  Marokko  wordt  het  Digitaal  Corona  Certificaat  uit  de  CoronaCheck-app 
 geaccepteerd  als  geldig  digitaal  coronabewijs.  Lees  voor  meer  informatie  op  de 
 website  van  de  Marokkaanse  overheid: 
 https://www.onda.ma/en/I-am-passenger/Traveller-Guide/Coronavirus-Passenger-i 
 nformation  . 

 De  commissie  zal  bij  aanpassingen  in  het  Marokkaanse  corona-beleid  dit  zo  snel 
 mogelijk  communiceren  aan  de  deelnemers.  Plotselinge  aanpassingen  in  dit  beleid 
 mag geen reden zijn dat de deelnemer niet meer mee kan met de Ouderejaarsreis. 

 Mocht  een  deelnemer  niet  voldoen  aan  het  vereiste  Coronabewijs  waardoor  hij  of  zij 
 niet  mee  kan  doen  aan  de  reis  of  plaatselijke  activiteiten,  zal  de  deelnemer  alsnog  de 
 volledige eigen bijdrage moeten betalen met eventuele extra kosten. 
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