BIJZONDERE VOORWAARDEN 2015
De volgende Bijzondere Voorwaarden zijn van toepassing op de
Jobstopprojecten.
Inschrijvingsformaliteiten
a) Het inschrijvingsformulier volledig invullen en handtekenen opsturen,
e-mailen of faxen naar Jobstop.
b) Breng een bezoek aan onze regionale kantoren of contacteer ons
telefonisch voor bijkomende inlichtingen op 02/550.01.61. Ongeveer 10
dagen na ontvangst van uw inschrijvingsformulier/ bestelbon ontvangt u een
schriftelijke bevestiging van uw inschrijvingper e-mail. Voor vertrek ontvang
je verdere documentatie die nodig is voor een goede organisatie van uw
verblijf. Dit bevat het volgende:
-Een voorbereidingsgids over uw bestemming en project
-Informatie over de reis en de transfer indien wij die voor u regelen
-Inlichtingen over de reis- en bijstandsverzekering
-Inlichtingen over het verkrijgen van een studentenvisum
Leeftijd
Jobstopprojecten staan open voor jongeren en studenten vanaf 18 jaar en
voor volwassen zonder leeftijdsgrens. In uitzonderlijke gevallen kan van de
minimumleeftijd afgeweken worden.

De transferdienst
Afhankelijk van uw projectkeuze wordt u bij aankomst opgehaald door onze
lokale partner of moet u zelf een transfer bij aankomst regelen. Een
vertegenwoordiger wacht u dan op bij uw aankomst en brengt u naar uw
verblijf. Indien u eveneens een transfer wenst voor de terugreis, kan u dit
regelen met onze lokale partner. Opmerking:in sommige bestemmingen is de
transfer op de terugreis inbegrepen. De transfertijden zijn onafhankelijk van
het gekozen project, informeer u in onze kantoren.
Reisverzekering
Indien u dit wenst, bieden wij u in samenwerking met de
verzekeringsmaatschappij PROTECTIONS een reis- en bijstandsverzekering
Traveller aan. Deze verzekering dekt medische kosten, bagageverlies en
burgerlijke aansprakelijkheid. De prijs van deze verzekering bedraagt
tot 35 dagen: € 35, tot 45 dagen: € 45, tot 55 dagen: € 55 en tot 65 dagen: €
65. Per extra periode van 30 dagen komt er € 40 bij. Vertrek je voor een
volledig jaar (12 maanden) met Jobstop naar het buitenland? Dan ben je aan
de uitzonderlijk lage prijs van € 390 verzekerd! Voor bestemmingen buiten
Europa is een reis- en bijstandsverzekering verplicht. Voor meer informatie
over
de
dekkingen,
verwijs
ik
u
graag
door
naar
de
http://www.jobstop.be/Algemene-Pagina-s/Verzekeringen.html

Inbegrepen in de prijs:
-Prijs van het programma: deze varieert volgens de plaats, de duur, het
project en het type accommodatie. De prijzen staan vermeld in de brochure.
De prijs van het programma omvat enerzijds het project en anderzijds de
logistieke ondersteuning, dit omvat het verblijf, maaltijden, de organisatie en
administratie.
-Gemeenschappelijke kamer
-Maaltijdenplan (afhankelijk van project 2 of 3 maaltijden per dag,lokale
keuken)
-Transfer bij aankomst (afhankelijk van project ook bij terugkeer): indien
binnen de transferuren
-Transport van en naar project
-Plaatsing in het project

Annuleringsverzekring
Airstop/Jobstop biedt u een annuleringsgarantie aan voor 4,75 % op de
totale kostprijs, met een minimum van € 20/persoon. Deze premie dient
samen met het voorschot te worden voldaan en is niet terugbetaalbaar.
Deze verzekering heeft betrekking op iedere annulering voor het vertrek ten
gevolge van een ernstige ziekte of een ernstig ongeval van de deelnemer of
van zijn rechtstreekse familie tot in de 2e graad of ten gevolge van
herexamens. Op voorlegging van een medisch attest of een attest van uw
school, op te sturen per aangetekend schrijven binnen 2 dagen na de
kennisgeving. De verzekeringsmaatschappij zal voor de verdere afhandeling
zorgen. Hou er rekening mee dat de premie alsook de registratiekosten niet
terugbetaalbaar zijn.

Niet inbegrepen in de prijs:
-Registratiekosten (verplicht): € 50
-Vliegtuigticket heen/terug en bijhorende luchthaven- taksen en brandstof
toeslagen
-Transfer (bij terugkeer) van de dichtstbijzijnde luchthaven of station naar uw
accommodatie varieert volgens de bestemming.
-Transport van en naar het project tot je accommodatie (afhankelijk van je
projectkeuze).
-Snacks en drank
-Excursies of uitstappen
-Annuleringsverzekering / verplichte reisverzekering
De prijzen in de brochure zijn geldig tot 31/10/2015. Airstop/Jobstop mag
haar tarieven wijzigen overeenkomstig artikel 5 van de algemene
voorwaarden in geval van wijziging van de wisselkoers, van wijziging in de
vervoerskosten (met inbegrip van de brandstofkosten) en/of van wijziging in
de voor bepaalde diensten drukken van de brochure 01/10/2014. Deze
wijzigingen zullen u ten laatste 30 dagen voor de voorziene vertrekdatum
worden medegedeeld. De deelnemers hebben het recht om hun deelname
af te zeggen, zonder kosten, indien de verhoging 10% van de totaalprijs te
boven gaat en binnen de 15 dagen na de mededeling van deze wijzigingen.
Indien de verhoging lager is dan 10% van de totaalprijs, zijn de
annuleringsvoorwaarden, hieronder opgenomen, van toepassing.

Annulering en terugbetaling
Dit artikel is van toepassing op elke annulering van het contract
door u wegens een aan u toe te rekenen omstandigheid. Elke annulering
dient steeds per aangetekend schrijven aan het Airstopkantoor te worden
gemeld. De poststempel geldt als annuleringsdatum. Een telefonische
annulering is niet geldig. De registratiekost en de verzekerings- en
verbrekingskosten
worden
nooit
terugbetaald
in
geval
van
annulering/onderbreking en worden toegevoegd aan de andere
verbrekingskosten die hieronder vermeld zijn.

Betalingswijze
Na het invullen van het inschrijvingsformulier moet de deelnemer de
registratiekosten van € 50 betalen. Dit is ook van toepassing indien de
deelnemer via onze website reserveert. (Je kan via overschrijving of cash in
het kantoor betalen). Het project kan betaald worden door een
bankoverschrijving aan één van onze Airstopkantoren in België. Het saldo
dient u ten laatste 1 maand voor vertrek te betalen, voorzover u de
schriftelijke bevestiging van uw reis hebt ontvangen. Indien u minder dan 30
dagen voor de vertrekdatum inschrijft, moet het totale bedrag bij ontvangst
van de bevestiging in 1 keer betaald worden. Wanneer u zich inschrijft voor
een project minder dan 30 dagen voor vertrek, wordt een toeslag van € 50
aangerekend.
Accommodatie
Afhankelijk van uw projectkeuze wordt de accommodatie geregeld door
Jobstop / lokale partner of moet u de accommodatie zelf regelen. Gelieve
rekening te houden met de aankomst- en vertrekdatum indien u zelf het
vervoer naar de bestemming regelt.

Verbrekingskosten
Indien u annuleert voor het vertrek gelden volgende kosten:
> 60 dagen voor vertrek? 25% met een minimum van € 190
59-29 dagen voor vertrek? 50% met een minimum van € 300
28-15dagen voor vertrek? 75% met een minimum van € 600
< 14 dagen voor vertrek ? 100%
Indien u ter plaatse het programma afbreekt is er geen / noch gedeeltelijke
terugbetaling mogelijk.
Wijzigingenkosten
Bij elke wijziging na de bevestiging van uw inschrijving wegens
een aan u toe te rekenen omstandigheid (wijzigingen met betrekking tot
data, duur, bestemming, project of accommodatie). Indien u wijzigt voor het
vertrek gelden volgende kosten.
Tot 29 dagen voor vertrek ? € 30
28-15 dagen voor vertrek ?50% kosten met minimum van € 100
< 14 dagen voor vertrek ? 100% kosten
Gedurende uw verblijf, heeft u de mogelijkheid om ter plaatse uw verblijf te
verlengen afhankelijk van beschikbaarheid.

Datum:_______________________________________________________

Plaats:_______________________________________________________
Het vervoer
Het vervoer heen- en terug is niet inbegrepen. Bij Airstop kan u gebruik
maken van onze reisservice. Airstop/Jobstop is de tussenpersoon tussen de
luchtvaartmaatschappijen en de deelnemer en kan in geen enkel geval
verantwoordelijk gesteld worden voor een mogelijk prijsverschil tussen de
ticketprijs op het moment van het aanbod en op het moment dat het aanbod
door de deelnemer schriftelijk bevestigd wordt. Veranderingen van het
vliegtuigticket en bijkomende kosten worden nooit gedekt door Jobstop en
worden aan het tarief bepaald door de luchtvaartmaatschappij aan de
deelnemer gefactureerd.

Handtekening:_________________________________________________

