Cake
to be.
Voorwaarden Tennis +Week

Cake to be organiseert en faciliteert Tennisprogramma’s, +Events en Clubdeals.
Uw reis en verblijf kiest en boekt u zelf en is verder een overeenkomst tussen u en een
hotel of tussen u en een reisbureau, touroperator of airline. Alleen de kosten van het
Tennisprogramma en de +Events moeten aan ons worden voldaan. De kamerkosten
kunt u overmaken aan uw touroperator of rechtstreeks aan hotel. Wij raden u aan uw
vluchten te boeken bij reisorganisaties die zijn aangesloten bij het ANVR, SGR en/of
Calamiteitenfonds.
Voor Tennis +Week Clubdeals gelden de met de club overeengekomen afspraken.
U kunt alléén boeken voor de Tennis +Week door het inschrijfformulier volledig in te
vullen en via email naar ons te versturen. U ontvangt hierna een bevestigingsmail. Dit
verplicht u tot deelname aan de Tennis +Week en betaling van het Tennisprogramma en
tenminste 2 +Events naar keuze.
Binnen 3 werkdagen na inschrijving sturen we u een bevestiging van inschrijving. Na
betaling van het tennisprogramma geven wij u uitsluitsel over uw deelname aan de
Tennis +Week. Wordt uw aanvraag toegekend, dan geldt deze als een boeking.
Als u zich via een email aanmeldt voor een Tennis +Week, gelden deze voorwaarden;
aanmelden via de email en akkoord geven om boekingen te doen (of u dit nu via ons of
zelf doet) neemt met zich mee dat u automatisch akkoord gaat met deze voorwaarden.
Sluiting inschrijving: 3 weken voor start Tennis +Week, of eerder indien het
maximaal aantal deelnemers is bereikt.
Bij inschrijving van minimaal 16 tennis deelnemers gaat het event zeker door.
Na sluiting inschrijvingsdatum ontvang je een wel/niet doorgang bevestiging.
Er geldt een 2-maanden-afzeg-optie; indien afzegging per email tenminste 8 weken
vóór start event geldt er restitutie minus 25%. Nadien is geen restitutie mogelijk.
Indien u geboekt heeft, bent u verplicht om de programmakosten en uw +Events te
betalen. Een boeking is dus definitief en bindend. Cake to be raadt u aan een
annulerings- en reisverzekering af te sluiten. Kunt u niet mee door bijvoorbeeld ziekte,
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dan dekt uw annuleringsverzekering dat. Voor verdere details verzoeken wij u de
voorwaarden van uw verzekering(en) goed door te lezen. Denk eventueel ook aan een
“sportclausule” op uw reisverzekering.
In geval van calamiteiten of andere oorzaken waardoor een reis geen doorgang kan
vinden, gelden de volgende voorwaarden:
De hotelkamer: de voorwaarden van uw touroperator (al dan niet geboekt via
een reisbureau) zijn geldend. Als u direct bij een hotel heeft geboekt, dan gelden
de boekingsvoorwaarden van het hotel. Deze kunt u bij het hotel opvragen.
De vluchten: de voorwaarden van uw touroperator (al dan niet geboekt bij een
reisorganisatie) zijn geldend. Als u direct bij een airline heeft geboekt, dan gelden
de voorwaarden van uw airline. Deze kunt u opvragen bij de betreffende airline.
Het Tennisprogramma en +Events: doordat Cake to be de kosten voor een goed
verloop van het Tennisprogramma en +Events al heeft gemaakt voor vertrek,
kijken wij wat onze totale kosten zijn bij geen doorgang door bijvoorbeeld
calamiteiten. Alles wat wij terugkrijgen, zal naar ratio over alle deelnemers
verdeeld worden om u zoveel mogelijk te compenseren.
Cake to be boekt “zonzekere” bestemmingen. “Goed-weer-garanties” kunnen wij
natuurlijk nooit geven. Bij slecht weer trachten wij u op andere manieren te vermaken.
Alle definitieve +Events staan uiterlijk 6 weken voor aanvang op de website
www.caketobe.com. Tot uiterlijk 3 weken voor aanvang kun je een keuze maken en
doorgeven per email aan welke +Events je wilt deelnemen. Inschrijving voor
minimaal 2 +Events per persoon per Tennis +Week is verplicht. Na bevestiging ben
je verplicht tot betaling van de opgegeven +Events. Bij onvoldoende animo kunnen evt.
bepaalde +Events geen doorgang vinden. We zullen je hierover z.s.m. over informeren.

Cake to be behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelnemers
de ‘Tennis +Week’ niet door te laten gaan. U krijgt dan uw volledige
betaling aan Cake to be terug.

Cake to be is nooit verantwoordelijk voor blessures. Als u niet of slechts gedeeltelijk aan het
Tennisprogramma kunt deelnemen, ontvangt u de betaling (of een deel daarvan) niet van ons
terug. Een eventuele sportclausule op uw reis- of annuleringsverzekering dekt dit mogelijk wel.
Tennis +Week is een initiatief van Cake to be | event makers. Onderdeel van CAKEdesign |
ontwerpers. Contactpersoon voor alle vragen en boekingen is Andy Whitton, te bereiken
op +31(0)6-24968136; info@Caketobe.com. Bij voorkeur via email.
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