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ALGEMENE REISVOORWAARDEN ST OOSTEUROPA ZENDING/CCEW

Lees deze voorwaarden goed door.

1. In deze reisvoorwaarden wordt voor St OostEuropa Zending/CCEW de gebruikelijke afkorting OEZ/CCEW vermeld.
2. De reizigers onderschrijven de algemene doelstelling van OEZ/CCEW - verkondiging van het Evangelie in woord en
daad – en de specifieke doelstelling van de reis.
3. Deze voorwaarden gaan samen met een ondertekend aanmeldingsformulier.
4. Per deelnemer dient een apart aanmeldingsformulier ingevuld en ondertekend te worden. Kinderen tot 16 jaar
kunnen bij een begeleider op het formulier worden vermeld.
5. Door deelname aan deze reis neemt u deel aan een zendingsactiviteit. Hierover is OEZ/CCEW met u een reisplan
overeengekomen. De door u gemaakte kosten zijn fiscaal declarabel. Deze declareert u niet achteraf maar schenkt
u vooraf middels een vast bedrag aan de stichting (de ‘reisbijdrage’). Met dit bedrag dekken wij de kosten van deze
zendingsactie. Uw reissom behandelen wij als gift waarvoor u desgewenst een kwitantie kunt krijgen.
6. Als u uitgaven maakt voor noodhulp in het veld, of ondersteuning aan de armen, tijdens de reis (GIFTEN), kunnen
wij ook die als gift voor u kwiteren. U dient daarvoor een specificatie van de uitgave/gift te kunnen overhandigen.
7. Bij het aanmelden van uw reis bij de verzekering gaat het om een zakelijke, niet-particuliere reis. U moet duidelijk
het zakelijke karakter van uw reis noemen. De reisverzekering zit niet in de afgesproken reisbijdrage. OEZ/CCEW
adviseert iedere reiziger zich te verzekeren.
8. De reisbijdrage dient uiterlijk drie weken voor vertrek aan ons overgemaakt te zijn op één van de volgende
rekeningnummers ten name van St OostEuropa Zending Hulpfondsen in Rotterdam. NL60 INGB0003223996 of NL05
RABO 0306329069. Vermeld altijd de betreffende reis!
9. Een paspoort dient ten aanvang van de reis nog minimaal zes maanden geldig te zijn.
10. De reisleiding draagt de verantwoording tijdens de reis. De te bezoeken landen en gebieden zijn meestal niet
‘toeristisch’. Aanwijzingen van de reisleiding zijn bindend in voorkomende situaties.
11. U neemt deel aan een interkerkelijke zendingsinzet. Wij verwachten van u dat u zich houdt aan de algemeen
christelijke leefregels en geen aanstoot geeft aan deelnemers die lid zijn van een andere denominatie. Getuigenissen
worden vooraf inhoudelijk afgestemd met de reisleiding. Het volgende gedrag mag tijdens een reis niet voorkomen:
buitenechtelijke relaties, ongewenste intimiteiten, vloeken of ander verbaal geweld. Niet getrouwde stellen delen
niet dezelfde kamer. Voorkomende conflicten worden met tact opgelost.
12. Tijdens onze reizen is het gebruik van tabak of alcohol niet toegestaan.
13. Van de reizigers wordt verwacht, dat zij zich sociaal opstellen en in groepsverband kunnen optrekken. Onder meer
valt hieronder het vervullen van corveetaken. Eigen initiatieven dienen met de reisleiding te worden overlegd.
14. Van de reizigers wordt verwacht dat zij respectvol omgaan met deelnemers uit andere landen en andere culturen.
15. OEZ/CCEW kan niet aansprakelijk worden gesteld voor psychische, fysieke of materiële schade ten gevolge van een
reis.
16. Bij annulering van de reisinzet behoudt OEZ/CCEW het recht om kosten in mindering te brengen. Deze worden
afgetrokken van het restitutiebedrag van de reissom. Dit wordt per situatie berekend, maar over het algemeen kunt
u rekening houden met de volgende bedragen.





Tot één maand voor vertrek:
Tussen 4 en 2 weken voor vertrek:
Tussen 2 en 1 week voor vertrek:
Binnen 1 week voor vertrek:

10% van de reissom met een minimum van € 50,30% van de reissom
60% van de reissom
tot 100% van de reissom

Door het ondertekenen van dit document gaat u akkoord met de algemene reisvoorwaarden van Stichting OostEuropa
Zending/Christian Care East West (OEZ/CCEW)
Naam:

Datum:

Plaats:

Handtekening:

U dient dit formulier samen met de reisaanmelding ondertekend op te sturen aan bovenvermeld adres.
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