Voorwaarden Oad-vakantiecheque
1. De Oad-vakantiecheque geeft recht op een korting ten bedrage van het aan de voorzijde
vermelde bedrag op een nieuw te boeken reisarrangement.
2. De Oad-vakantiecheque dient te allen tijde besteed te worden aan een r eisarrangement uit
het Oad-reisprogramma (meerdaagse busreizen, riviercruises en reizen naar Disneyland®
Paris).
3. Op boekingen van de Disney Hotels (Disney's Hotel Santa Fe, Disney's Hotel Cheyenne,
Disney's Sequoia Lodge, Disney's Newport Bay Club, Disn ey's Hotel New York, Disneyland®
Hotel, Disney's Davy Crockett Ranch), autovakanties, sport & entertainment -, lezersreizen,
bedrijfs-, zaken-, en groepsreizen, dagtochten is het niet mogelijk de Oad-vakantiecheque te
verzilveren.
4. De Oad-vakantiecheque kan verzilverd worden d.m.v een telefonisch boeking via 0547 28 44
88 of bij uw reisbureau.
5. Indien de totale reissom van het door u geboekte reisarrangement hoger uitvalt dan het aan
de voorzijde vermelde bedrag, dan dient u het verschil bij te betalen.
6. Indien de totale reissom van het door u geboekte reisarrangement lager uitvalt dan het aan
de voorzijde vermelde bedrag, dan is restitutie niet mogelijk.
7. Alle reizen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid, waarbij de boekingen worden uitgevoerd
onder de ANVR-reisvoorwaarden en waarbij deelname aan het Calamiteitenfonds verplicht is.
8. De Oad-vakantiecheque is origineel en mag niet vermenigvuldigd worden in welke vorm dan
ook.
9. Waarde van de Oad-vakantiecheque wordt nimmer in contanten uitgekeerd.
10. De waarde van de Oad-vakantiecheque wordt niet vergoed in geval van annulering door
klant.
11. Bij annulering door Oad kan de korting voor een nieuw te boeken reis gebruikt worden
binnen een termijn van 1 jaar. Uitkering in contanten is niet mogelijk.
12. De Oad-vakantiecheque is geldig tot 1 jaar na afgiftedatum. Boeking dient binnen 2 jaar
plaats te vinden, vertrek mag in de periode daarna plaatsvinden. Annuleringen leiden nimmer
tot verlenging van de geldigheidsduur.
13. Wij adviseren u een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.
14. Oad is aangesloten bij de SGR. Deze garantieregeling geldt alleen voor geboekte
meerdaagse busreizen uit het Oad assortiment, reischeques vallen buiten deze regeling.
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