Groepsarrangementen
Groepen vanaf minimum 20 personen

1-10 MEI

2020

Formule 1:
Gegidste boottocht van 40 minuten door het hart van Gent
+ toegangsticket voor de Floraliën
Prijs per persoon: €28,00

Formule 2:
Gegidste boottocht van 40 minuten door het hart van Gent met aan boord 1 RoomeR (alcoholisch drankje op basis van bloemen)
+ toegangsticket voor de Floraliën
Prijs per persoon: €31,00

Formule 3:
9h00

Samenkomst aan de ingang van het ICC
Verwelkoming door een van de medewerkers van Gent-Watertoerist die u uw toegangsticket zal overhandigen
Korte koffie pauze
9h30
Vrij bezoek (zonder gids)
11h15 Einde van het bezoek
11h30 Lunch te ICC
Hoofdgerecht + dessert + 1 drankje
13h00 Transfer per eigen bus naar het centrum - Poel (afzetpunt bussen)
13h30 Gegidste wandeling door het centrum van de stad
14h30 Gegidste boottocht van 40 minuten door het hart van Gent met aan boord 1 RoomeR
(alcoholisch drankje op basis van bloemen)
15h15 Einde van de rondvaart en vrije tijd
Prijs per persoon: €75,00

Formule 4:
9h00

Samenkomst aan de ingang van het ICC
Verwelkoming door een van de medewerkers van Gent-Watertoerist die u uw toegangsticket zal overhandigen
Korte koffie pauze
9h30
Vrij bezoek (zonder gids)
11h15 Einde van het bezoek
Transfer per eigen bus naar het centrum - Poel (afzetpunt bussen)
11h45 Begeleiding naar restaurant Carlos Quinto voor lunch
Buffet + drankenformule (hoofdgerecht + dessert)
13h15 Gegidste wandeling door het centrum van de stad
15h15 Gegidste boottocht van 40 minuten door het hart van Gent met aan boord 1 RoomeR
(alcoholisch drankje op basis van bloemen)
16h00 Einde van de rondvaart en vrije tijd
Prijs per persoon: €75,00

Formule 5:
9h00

Samenkomst aan de ingang van het ICC
Verwelkoming door een van de medewerkers van Gent-Watertoerist die u uw toegangsticket zal overhandigen
Korte koffie pauze
9h30
Vrij bezoek (zonder gids)
11h00 Einde van het bezoek en
Begeleiding te voet naar het Sint-Pietersplein voor lunch
11h30 Soep + hoofdgerechtenbuffet + 2 drankjes
13h00 Begeleiding naar het Geuzenhuis voor gegidste boottocht met koffie en assortiment
van desserts
14h00 Aankomst te Graslei, einde van de rondvaart en vrije tijd
Prijs per persoon: €75,00

Formule 6:
9h30

Samenkomst te Poel – afzetpunt bussen
Gegidste wandeling door het centrum van de stad
11h30 Einde van de wandeling aan Restaurant De Acht Zaligheden voor lunch
Hoofdgerecht + dessert
+ 1 drankje en koffie
13h00 Gegidste boottocht van 40 minuten door het hart van Gent met aan boord 1 bier
14h00 Einde van de rondvaart aan het Geuzenhuis
Begeleiding te voet naar het ICC en overhandiging van de toegangstickets
14h30 Vrij bezoek (zonder gids)
16h15 Einde van het programma
Prijs per persoon: €60,00

Formule 7:
9h30

Samenkomst te Poel – afzetpunt bussen
Gegidste wandeling door het centrum van de stad
11h30 Einde van de wandeling aan Restaurant De Witte Leeuw voor lunch
Soep + hoofdgerecht + dessert
13h00 Gegidste boottocht van 40 minuten door het hart van Gent met aan boord 1 bier
14h00 Einde van de rondvaart aan het Geuzenhuis
Begeleiding te voet naar het ICC en overhandiging van de toegangstickets
14h30 Vrij bezoek (zonder gids)
16h15 Korte koffie pauze met 1 stuk taart
17h00 Einde van het programma
Prijs per persoon: €75,00

Formule 8:
9h30

Samenkomst aan de ingang van het ICC
Verwelkoming door een van de medewerkers van Gent-Watertoerist die u uw toegangsticket zal overhandigen
Korte koffie pauze
10h00 Vrij bezoek (zonder gids)
12h00 Einde van het bezoek
Begeleiding te voet naar het Sint-Pietersplein voor lunch
12h30 Soep + hoofdgerechtenbuffet
+ 2 drankjes
14h00 Begeleiding naar het Geuzenhuis voor gegidste boottocht van 40 minuten met aan boord 1 RoomeR
(alcoholisch drankje op basis van bloemen)
15h00 Aankomst te Graslei en start gegidste wandeling door het centrum van de stad
17h00 Einde van het programma
Prijs per persoon: €72,00

Formule 9:
10h00

Samenkomst aan de ingang van het ICC
Verwelkoming door een van de medewerkers van Gent-Watertoerist die u uw toegangsticket zal overhandigen
Vrij bezoek (zonder gids)
11h30 Einde van het bezoek
Begeleiding naar het Geuzenhuis
12h00 Gegidste boottocht door het hart van Gent met aan boord een assortiment van mini sandwiches en een bier
13h00 Aankomst te Graslei en start gegidste wandeling door het centrum van de stad
15h00 Einde van de wandeling en vrije tijd
Prijs per persoon: €50,00
GENT-WATERTOERIST
Hoogpoort 39
9000 Gent
BTW BE 0462.470.165
Tel. 00 32 9 269 08 69
Fax 00 32 9 231 54 84
e-mail: info@gent-watertoerist.be
Visit our new website: www.gent-watertoerist.be

GENTSE FLORALIEN TICKETS & PROGRAMMA’S 1- 10/05/2020
Algemene verkoop- en contractuele voorwaarden

1.
-

Onder deze voorwaarden wordt verstaan:
De ondernemer: GENT - WATERTOERIST, Hoogpoort 39, 9000 GENT
ONDERNEMINGSNUMMER BE0462 470 165
De klant: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt met de ondernemer

2.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod / reservering tussen de ondernemer en de klant, alsmede
op de uitvoering van de overeenkomst.
De ondernemer behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden ten allen tijde en zonder uitdrukkelijke
kennisgeving aan te passen. De algemene voorwaarden welke van toepassing zijn, zijn de gepubliceerde voorwaarden
op datum van de reservatie.

3.

Na reservering door de klant wordt een bevestigingsbrief opgemaakt. Het correcte facturatie adres en
ondernemingsnummer wordt meteen doorgegeven bij de opmaak van de bevestiging, alsmede het GSM nummer van de
verantwoordelijke persoon op de dag van uw excursie.
De overeenkomst komt tot stand op het ogenblik dat de klant de bevestigingsbrief van de ondernemer heeft aanvaard
voor akkoord. Dit akkoord zal de klant via e-mail laten toekomen bij de ondernemer.
Alle reservaties worden genoteerd voor een minimum van 20 personen. Gratis toegang kan niet verleend worden, noch
aan begeleiders, noch aan autocar bestuurders.

4.

De vermelde prijzen zijn inclusief BTW en in Euro uitgedrukt.

5.

Annulering van een reservatie moet altijd schriftelijk gebeuren per brief of per e-mail.
Inkomtickets Gentse Floraliën:
De in optie genomen tickets moeten gevalideerd worden op ten laatste 31 maart 2020.
De tijdsblokken 8-10u/10-12u/12-14u/14-16u/16-18u moeten gerespecteerd blijven.
Gereserveerde tickets voor de inkom van de Gentse Floraliën 2020 kunnen nooit geannuleerd noch terugbetaald
worden. Bij reservatie worden de gereserveerde tickets onmiddellijk gefactureerd. De factuur moet op een termijn van 8
dagen voldaan zijn.
De verkoop van de inkom tickets voor de Floraliën stopt op 31 maart 2020. Het bekomen van bijkomende tickets kan na
deze datum eventueel nog aangevraagd worden, doch niet meer gegarandeerd worden.
Programma’s:
Bij reservatie van een programma wordt een bevestiging opgemaakt en via e-mail toegezonden.
Een voorschot van 50 % op het geraamde totaal van de kostprijs x het aantal personen moet overgemaakt worden
binnen de acht dagen na reservatie.
Op 01 April 2020 wordt een factuur van het gereserveerde aantal opgemaakt met een betalingstermijn van 8 dagen.
Annuleringskosten voor de samengestelde programma’s:
45 dagen voor de uitstap 50 %
30 dagen voor de uitstap 80 %
minder dan 30 dagen het volledige bedrag

6.

Na 20 minuten wachttijd vanaf het afgesproken uur kan een afvaart niet meer gegarandeerd worden. Zonder enig
verhaal zal het totaal bedrag van het order gefactureerd worden.
Indien de opdracht na wachttijd uitgevoerd wordt zal per uur een kostprijs van € 180,00 aangerekend worden vanaf het
afgesproken tijdstip. Ieder begonnen uur wordt verrekend als een vol uur.

7.

Betalingsvoorwaarden en boeteclausules:.
Elke factuur, niet binnen de 8 dagen door een ter post afgegeven aangetekend schrijven geprotesteerd ten
maatschappelijke zetel van de vennootschap, wordt verondersteld aanvaard te zijn. Deze aanvaarding omvat tevens de
erkenning van de huidige algemene verkoop- en contractuele voorwaarden.
Al onze facturen zijn betaalbaar te Gent binnen de acht dagen na factuurdatum, zonder korting. Betalingen welke later
dan de vervaldag geschieden brengen van rechtswege, zonder dat daartoe op de vervaldag een ingebrekestelling nodig
is, een verwijlinterest van 8 % op vanaf de vervaldag. Daarenboven zal van rechtswege een forfaitaire vergoeding van 10
% op het bedrag van de facturen met een minimum van € 75,00 verschuldigd zijn.
Bij het niet betalen op de vervaldag van een factuur, zullen alle facturen na deze vervaldatum van rechtswege direct
opvorderbaar zijn.

8.

De ondernemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van de overeenkomst in geval van
overmacht zoals bepaald door het gerecht, ingeval van een tekortkoming of fout van de klant of wegens onvoorspelbaar
en onomkeerbaar feit gepleegd door een derde ten opzichte van de overeenkomst.
De ondernemer is niet verantwoordelijk voor schade of andere consequenties veroorzaakt als gevolg van doorgeven van
foutieve informatie of niet doorgeven van informatie door de klant, vb. informatie over allergie, medische toestand, enz.

9.

Alle foto’s, ter beschikking gestelde informatie en teksten zijn zo nauwkeurig en volledig mogelijk weergegeven.
Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde foto’s, informatie en
teksten. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet
beschikbaar zijn, zal de ondernemer de grootst mogelijk inspanning leveren om dit zo snel als mogelijk recht te zetten.
De ondernemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het
gebruik van de informatie op de site.

10. De totale inhoud van de website “www.gent-watertoerist.be”, zijnde foto’s, teksten, merken, e.a. is het exclusief bezit
van de rederij. Voor elk gedeeltelijke of volledige reproductie van de inhoud, via om het even welk kanaal, moet
schriftelijk toestemming worden aangevraagd bij de rederij, dit op straffe van vervolging.
11. Gent - Watertoerist onderschrijft de gedragscode van BeCommerce. Hierover kan informatie gevonden worden op de
website van BeCommerce.
12. Via de website gekochte tickets kunnen niet herroepen worden en worden niet terugbetaald.
13. De gegevens van de klant worden zo lang bewaard als nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Zodra de
overeenkomst volledig uitgevoerd is, de facturatie en de betaling ervan rond is, zullen gegevens van personen op een
termijn van maximum 1 maand gewist worden.
14. Het is vrij aan de klant om mee te delen of hij al of niet nog verder op de hoogte wil gehouden worden van acties,
nieuwsbrieven of dergelijke. Indien de klant geen informatie van de ondernemer verder wenst te ontvangen zal hij dit
meedelen aan de ondernemer. De ondernemer zal binnen een termijn van één maand zijn persoonlijke gegevens
schrappen in de bestanden van de onderneming.
15. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van de Stad Gent bevoegd, inzonderheid de Rechtbank van
Koophandel en het Vredegerecht van Gent met kanton waar de maatschappelijke zetel gevestigd is.

