1. BOKNINGSBEKRÄFTELSE
Efter att du har gjort din anmälan kommer BeachTravels att skicka en bokningsbekräftelse till dig via e-post.
Du är ansvarig för att uppgifterna i bokningsbekräftelsen stämmer. Om inte, ber vi dig att kontakta oss via
email till ask@beachtravels.se
Om du inte fått din bokningsbekräftelse inom en 3 dagar efter erlagd anmälan, ber vi dig kontakta oss via
email.

2. ÅNGERRÄTT
Ditt köp av BeachvolleyFesten kan ångras i upp till 24 timmar efter genomfört köp.
Notera att endast i ovan stycke angiven ångerrätt gäller då köp av startplats till ett idrottsevenemang på en
bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod är undantaget från ångerrätt enligt lag (2005:59) om
distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

3. AVBOKNING
Efter att den i punkten 2 ovan angivna ångerfristen löpt ut är din anmälan bindande och fakturan måste
betalas.
Med giltigt läkarintyg kan du avboka mot en kostnad av 500 kr.
Vid händelse av sjukdom, skada eller olyckshändelse kan du eventuellt få din anmälningsavgift återbetald från
ditt försäkringsbolag. Kontakta ditt försäkringsbolag för närmare information.

4. AVBOKNINGSSKYDD
Vi har ett eget avbokningsskydd som du kan teckna vid anmälan för 295 kr. Med avbokningsskyddet kan du
avboka BeachvolleyFesten utan kostnad fram till 7 dagar innan starten, därefter är kostnaden 300 kr.
Avbokningsskyddet återbetalas inte.

5. COVID-19
Om myndigheter eller restriktioner gör att BeachvolleyFesten inte kan genomföras så kommer du som
deltagare att kunna välja på följande:
A) Återbetalning på hela summan förutom 500 kr.
B) Värdebevis som gäller till nästa åres BeachvolleyFesten på hela summan.
De 500 kronorna som inte återbetalas är för att täcka en liten del av de kostnader som vi tar för att förbereda
evenemanget.

6. ÖVERLÅTELSE AV STARTPLATS
För BeachvolleyFesten har du möjlighet att överlåta din startplats till annan, mot en avgift om 300 SEK fram till
7 dagar innan evenemangets start.

