Bell Badminton Weekend 2020 / 17 – 19 april / Ovifat
Waar?
We vinden onze nieuwe weekendstek opnieuw in de provincie
Luxemburg terug, ditmaal in het Duitstalig landsgedeelte nabij
de Hoge Venen: in Ovifat, deelgemeente van Waimes.

Accommodatie en restauratie
Vanzelfsprekend wordt het evenement ook dit jaar in eigen
beheer gedaan. Bell Badminton zorgt voor de maaltijden,
dranken, versnaperingen, en ieder van jullie helpt opdienen,
afwassen, tafeldekken, je kamer opruimen, enz.
Ons verblijf, “Le Fagna”, ligt op een steenworp van de Signal
de Botrange en de Baraque Michel. Het huis biedt plaats aan
maximaal 36 personen (kinderen en baby’s inclusief).

Recreatie en programma
De magische formule: wandelen, een uitstapje, vooral gezellig
samenzijn en – zeker niet te vergeten – lekker eten & drinken.
Stevige wandeltochten staan al zeker op het programma.

Het vakantiehuis is ideaal voor groepen: de enorme zitkamer,
de goede uitrustingen en de 14 slaapkamers zorgen voor een
perfecte verzorgde vakantie in een erg gezellige en
comfortabele sfeer. Zoals tijdens eerdere weekends in eigen
beheer zal het een gezellig clubfeest worden!

Praktisch
De prijs per persoon voor dit arrangement (verblijf en all-in
restauratie) bedraagt 110,00 EUR per persoon voor het
volledige weekend van vrijdagavond tem. zondagmiddag.
Kinderen jonger dan 12 jaar betalen 85,00 EUR. Kinderen
jonger dan 3 jaar betalen 25,00 EUR, mits zij in een eigen bedje
slapen.

Bell Badminton zal later een activiteitenprogramma uitwerken, maar uiteraard is ieder vrij te gaan waar hij wil. Ook de
quiz zal dit jaar niet op het programma ontbreken.

Inschrijven kan enkel via het online formulier
https://forms.gle/5C5KBKLDZaW8mWf66 plus door storting
van een voorschot van 50% van de totale prijs, zo spoedig
mogelijk. Betaling geldt als finale inschrijving. Gelieve het
voorschot op het gebruikelijke rekeningnummer BE04 9793
3655 3831 / ARSPBE22 tav. Bell Badminton over te schrijven
met vermelding van "Weekend – x volwassenen – y kinderen".
Het resterende saldo moet dan begin april, op eenvoudig
verzoek, worden voldaan.
Lees zeker de voorwaarden op ommezijde.

Voorwaarden
◼

De inschrijving is pas definitief na vervolledigen van het inschrijvingsformulier én betaling van het voorschot door middel van
overschrijving, waarbij het volgende van toepassing is:
o
o
o
o

Er kan enkel ingeschreven worden via het online inschrijvingsformulier.
Het voorschot is onmiddellijk betaalbaar. De betaling moet binnen de drie werkdagen op rekening van Bell Badminton
staan of de inschrijving vervalt en de reservelijst is van toepassing.
De tijdsstempel van de inschrijving bepaalt de volgorde voor deelneming; althans voor zover het voorschot binnen de
drie werkdagen is betaald.
Het tijdstip van betaling kan enkel worden bewezen aan de hand van een rekeninguittreksel van de inschrijver. De
valutadatum van die overschrijving bepaalt of de betaling al dan niet binnen de drie werkdagen gebeurde.

◼

Het aantal deelnemers is beperkt tot 36 personen (inclusief kinderen en baby’s). Indien er meer inschrijvingen zijn, kan Bell
Badminton een reservelijst opstellen van geïnteresseerden, in de volgorde waarin de inschrijvingen werden ontvangen. Bell
Badminton behoudt het recht inschrijvingen te weigeren op basis van late betaling (zie hoger) en deelnemers op de reservelijst
de kans te geven om hun inschrijving te bevestigen door middel van betaling. Ook deze betaling moet binnen de drie werkdagen
op rekening van Bell Badminton staan of de inschrijving vervalt.

◼

Het voorschot van 50% van de totale prijs is een deelname in vaste en reservatiekosten, door de club als voorschot te betalen
en is bij mogelijke annulering door een lid niet terugvorderbaar.

◼

Bell Badminton zal, indien nodig in verband met kamerbezetting, eventueel personen van verschillende gezinnen samen in één
kamer plaatsen, na overleg met de betrokkenen.

◼

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij hun kamer na het verblijf opruimen en veegschoon achterlaten. Zij helpen ook mee
om de centrale delen van het gebouw te vegen. Grondig poetsen van het gebouw wordt door derden uitgevoerd.

◼

Dit aanbod is enkel geldig voor leden van de Bell Badminton vzw en hun gezin, conform art. 19 van het huishoudelijk
reglement (v4.6, gepubliceerd op www.bellbadminton.be > Club > VZW).
Verdere inlichtingen

Voor verdere inlichtingen kan je steeds bestuursleden Wouter, Christophe of Pierre eventjes aanspreken.
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