
Reglement busreizen Belgische quiltvereniging afdeling 

Antwerpen  

1. De Belgische quiltvereniging afdeling Antwerpen kan uitstappen organiseren naar  quilt 

evenementen, zowel voor leden als niet leden.  

2. De data en de deelnemingsmodaliteiten worden bekend gemaakt op de website van 

de Belgische quiltvereniging, in het ledenblad ‘Quiltinfo’ en op de website van de 

Belgische quiltvereniging afdeling Provincie Antwerpen. 

3. Wie zich inschrijft voor een bus uitstap gaat akkoord met dit reglement. 

4. Om deel te nemen aan een bus uitstap moet steeds een inschrijfformulier ingevuld 

worden met de gegevens van de deelnemer (deze zijn noodzakelijk voor de verzekering en 

zullen dan ook enkel en alleen voor dit doeleinde gebruikt worden). Het inschrijfformulier 

wordt gepubliceerd op de website van de Belgische quiltvereniging afdeling Provincie 

Antwerpen ’Antwerpen Quilt’ of kan bij een lid van het bestuur opgevraagd worden. 

5. Een inschrijving voor een bus uitstap is pas definitief wanneer de deelnemer het 

volledige bedrag betaald heeft.  

6. De prijs voor een bus uitstap wordt vastgesteld door het bestuur. Leden van de 

Belgische quiltvereniging hebben steeds een gunstiger tarief t.o.v. een niet – leden. 

7.  Voor busreizen geldt telkens een uiterste inschrijvingstermijn. Deze staat vermeld bij 

de aankondiging  van de uitstap. Indien de bus volzet is vóór de uiterste inschrijfdatum 

zullen de inschrijvingen stop gezet worden. Na het verstrijken van de uiterste 

inschrijfdatum gelden de annuleringsvoorwaarden. 

8. Annuleringsvoorwaarden:  

a. Annuleren van deelname aan de bus uitstap met terugbetaling van het 

inschrijfgeld : Een annulering moet telefonisch, via SMS of via mail gemeld 

worden aan een lid van het bestuur. 

i.  Bij annulering ten laatste 7 kalenderdagen vóór de datum van de 

uitstap zal het volledige bedrag terugbetaald worden.  

ii. Bij annulering 6 tot 2 kalenderdag(en) vóór de datum van de uitstap 

zal 50% van het bedrag terug betaald worden  

b. Bij annulering minder dan 2 kalenderdagen vóór de datum van de uitstap is er 

geen recht meer op terugbetaling van het betaalde bedrag. 

9. Opstapplaatsen 

Er worden steeds opstapplaatsen voorzien in functie van de reis. De deelnemer moet bij 

inschrijving zijn/haar keuze aanduiden op het inschrijfformulier. Volgende opstapplaatsen 

zijn mogelijk afhankelijk van de bus reis die georganiseerd wordt: 

• Park en Ride Boechout  

• Rode Kruisplein Mechelen  

• Park en Ride Sint Job In ’t Goor  

Op het inschrijfformulier staan de vertrekuren per opstapplaats vermeld. Afwijkingen hierop 

worden steeds vooraf door het bestuur meegedeeld. Het is niet mogelijk om op- of af te 



stappen op andere plaatsen dan de voorzien opstapplaatsen. Je wordt telkens verwacht ten 

laatste 5 minuten vóór het vertrekuur van de bus op de afgesproken plaats aanwezig te zijn. 

Kan je door onvoorziene omstandigheden niet tijdig aanwezig zijn, verwittig dan zo snel 

mogelijk en in elk geval vóór het vertrekuur iemand van het bestuur.  

In de bus is de buschauffeur de verantwoordelijke. Iedereen houdt zich aan zijn regels en 

afspraken.  


