Er is veel gaande vanwege het Coronavirus.
Anders.nl past haar voorwaarden tijdelijk aan
om voor u de risico's te beperken.
Overal ter wereld zijn er zorgen over het Coronavirus, ook wel bekend als COVID-19. Sinds
de uitbraak in China afgelopen december heeft het virus zich snel over de wereld verspreid
en ook op veel plekken in Europa voor uitbraken gezorgd.
Anders.nl respecteert de maatregelen van de overheid en daar handelen wij dan ook naar.
U heeft vast enkele vragen, zoals: Wat moeten wij doen als een regio waar onze gasten
verblijven op slot gaat of de regio waar het evenement zal worden uitgevoerd, zoals op de
locatie van eXito te Beekbergen?
We hebben de belangrijkste zaken voor u op een rij gezet belangrijk voor de uitvoer van uw
evenement en daarbij houden we de situatie nauwlettend in de gaten om de financiële
risico's tot een minimum te beperken. Persoonlijke/hygiëne maatregelen worden hierin niet
verder vermeld volg hiervoor de adviezen van de overheid op. Om die reden hebben wij
onze leveringsvoorwaarden aangepast die van toepassing zijn wanneer u een
boekingsovereenkomst met Anders.nl heeft afgesloten, of wanneer u van plan bent dit te
doen.

Gevolgen voor uw boeking en ons tijdelijke beleid tijdens de Corona uitbraak.
(Deze zijn van toepassing op zowel bestaande als toekomstige boekingen)
U kunt KOSTELOOS het evenement of arrangement in overleg met Anders.nl
verplaatsen. Dit is van toepassing;*



Evenementen die vallen binnen het aangekondigde overheidsbeleid tot 2 juni 2020.
Als uw gezelschap een gebied/regio niet kan uitreizen, of uw gezelschap niet naar
het gebied of regio kan komen waar Anders.nl het evenement of arrangement zou
gaan uitvoeren. Het betreft alleen door de officiële overheid ingestelde maatregelen,
zoals afsluiting van de gebieden en regio’s, zoals hierboven benoemd.

Aangepaste voorwaarden;





Dan kunnen we in onderling overleg, en in afwijking op onze bestaande
leveringsvoorwaarden, kosteloos een andere datum in 2020 plannen (of in
uitzonderlijke gevallen later). De veiligheid staat hierbij voorop en wij zullen de
maatregelen van de overheid respecteren.
Indien u getekend heeft kunt u dus bij tijdelijke (hier niet vernoemde) officiële door de
overheidsinstanties ingestelde maatregelen kosteloos uw event verplaatsen naar een
andere datum in 2020.
Wij sturen u bij verplaatsing een aanbetalingsfactuur van 50% en het restant na
uitvoer van het evenement of arrangement.

Als u twijfelt tot een boeking over te gaan door de financiële risico’s, kunt u dus met een
gerust hart tot ondertekening over gaan. Wij als organisatie houden ons aan de officiële
overheidsmaatregelen en zullen deze te allen tijde opvolgen, om u en uw gasten niet
onnodig in gevaar te brengen.
Deze aangepaste leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle dag/meerdaagse
sportieve evenementen en bij verblijf op het groepskampeercentrum te Beekbergen.
*Let op: Anders.nl volgt altijd de richtlijnen van officiële instanties zoals de overheid en het RIVM. Wij
volgen de situatie voortdurend op de voet om het advies van de verantwoordelijke instanties op te
kunnen volgen. Deze richtlijnen zijn leidend boven dit schrijven.

