VOORBEELD WAARDECHEQUE

Dit arrangement voor 2 personen omvat:
• Een hele dag een duo-Vespa
• GPS met ingestelde route naar keuze
(1 GPS per reservering – route kan op de ritdag nog gekozen worden)
• Gebruik van helmen
• Volle tank benzine
• BA-verzekering
Waarborg of Verzekering Eigen Schade niet inbegrepen.
Zie https://www.vesparoute.com/nl/waarborg
Uw waardecheque is inzetbaar op de opstaplocaties:
• Sint Truiden Haspengouw (enkel met vertrek Ambachtslaan 5285)
• Maasland
Wat bij slecht weer?
Goed-Weer-Garantie inbegrepen:
Wanneer de weersomstandigheden té ongunstig zijn (dit mag u zelf bepalen) om de route te
ondernemen, kan er via mail kosteloos geannuleerd worden
tot uiterlijk 18 uur op de dag vóór de ritdag.

Goed om te weten:
• Bestuurder dient in het bezit te zijn van rijbewijs B
(rijbewijzen uitgegeven na april 2013 dienen tevens geldig te zijn voor AM)
• Minimumleeftijd 18 jaar
• Het dragen van een helm is verplicht
• Het seizoen loopt van 1 maart tot 1 november
Hoe reserveren?
U surft naar https://www.vesparoute.com/nl/reservation
U selecteert de locatie en datum van uw keuze en het systeem geeft steeds de actuele
beschikbaarheid weer.
Indien het systeem aangeeft dat er niet meer gereserveerd kan worden, is er geen beschikbaarheid
meer voor die dag.
Bij de stap betalingsmethode kunt u uw waardecheque inbrengen.
B79C00 is de code die u onderaan op uw waardecheque bij de streepjes- of QRcode vindt,
dewelke u ingeeft voor validering van deze bon.
Indien het voertuig of uw optie(s) afwijkt van hetgeen uw waardecheque voorschrijft, zal u zien dat
er nog een saldo betaald dient te worden. Dit kan op de startlocatie voor vertrek.
LET OP !
U dient steeds de originele en geldige waardecheque mee te brengen en af te geven aan onze
medewerkers aan de balie. Enkel op die manier kan uw bon worden verzilverd en wordt de waarde
hiervan van uw reservatie afgetrokken.
Indien u de cheque niet kan voorleggen, dient u het totaalbedrag van de reservatie te voldoen voor
vertrek (indien u wenst te rijden). De waardecheque kunt u dan op een ander moment valideren.
De waarde van de waardecheque wordt in geen enkel geval terugbetaald (wettelijke bepaling).
Wij raden u tevens aan om onze algemene richtlijnen en voorwaarden op de website door te nemen.
Graag tot binnenkort, we kijken er naar uit u te verwelkomen en duimen alvast voor mooi weer!
Mocht u nadien nog vragen hebben, stel ze ons gerust!
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