Voorwaarden Vroegboekvoordeel 2023
(Geldigheid t/m 23-01-2023)
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie vroegboekvoordeel zomerreizen 2023
van Oad Touroperating B.V. (hierna “Oad”).
De € 50,- korting per boeking is geldig bij meerdaagse busreizen (rondreizen,
excursiereizen, wandelreizen en fietsreizen) met een basis reissom van minimaal € 499,- per
persoon tot € 1999,- per persoon (excl. eventuele bij te boeken extra’s zoals optionele
excursies & verzekeringen).
De € 100,- korting per boeking is geldig bij meerdaagse busreizen (rondreizen,
excursiereizen, wandelreizen en fietsreizen) met een basis reissom per persoon vanaf € 2000,euro (excl. eventuele bij te boeken extra’s zoals optionele excursies & verzekeringen).
De vroegboekvoordeel op bus- en vliegreizen voor zomer 2023 is enkel van kracht indien er bij
de boeking gebruik wordt gemaakt van de kortingscode VROEGBOEK2023.
Bij een boeking via oad.nl of via het reisbureau dient de kortingscode direct bij de
afhandeling ingevoerd te worden. De actiecode wordt automatisch verwerkt.
Het Oad zekerheidspakket is van toepassing.
De vroegboekvoordeel van resp. 50 of 100 euro per boeking is geldig tot en met 23 januari
2023 en is van toepassing op alle busreizen (excursie-, fiets-, wandel- en rondreizen) met
een vertrekdatum tussen 1 april 2023 en 31 oktober 2023 m.u.v. reizen naar Disneyland®
Paris, Walk Challenge Japan, individuele fiets- en wandelreizen, Wandel 4-Daagsen en
groepsreizen op maat.
De waarde van het aanbod kan nimmer leiden tot enige uitkering in de vorm van contante
betaling of anderszins, noch kan deze in geval van annulering na het aangaan van enige
reisovereenkomst lei den tot restitutie in contanten of een nieuwe korting.
In geval van (deel)annulering van de reisovereenkomst, geldt het aanbod niet ter dekking
van de annuleringskosten of enige andere kostenpost.
Deze actie is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties en -regelingen van Oad,
tenzij na uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord door Oad.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist Oad.
Deelname aan de actie betekent instemming met de gestelde voorwaarden.
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