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Voorwaarden deelname Tour de Boer bedrijfsuitje 

- Groep komt op de afgesproken tijd bij Fort ’t Hemeltje (tenzij een andere locatie besproken) 
- Normaal gebruik van de fietsen, deze worden in dezelfde staat inleveren. Bij mankementen 

graag doorgeven. Bij acute pech bellen met het nummer dat de groepsleider heeft 
ontvangen. 

- Programmaboekjes en de routekaartje na de tour graag inleveren, deze zijn duurzaam 
gemaakt, het antwoordformulier is wel voor jullie zelf 

- De kaartjes bij de stops en de bussen/kistjes moeten op dezelfde manier aangetroffen 
worden als jullie ze gepakt hebben, controleer even of alle kaartjes compleet zijn, zodat een 
volgende groep ook de quiz kan spelen 

- Bij slecht weer kun je bij Fort ’t Hemeltje naar binnen, de fietstocht gaat wel door, zorg voor 
regenkleding. 

- Geef eventuele dieetwensen door aan de organisatie 
- Hou zelf rekening met fysieke conditie van je groep, het moet voor iedereen leuk blijven. 
- Hij kan zijn dat er een kleine wijziging is in het vaste programma. Daar zullen we tijdig over 

communiceren. 

 

Kosten 

- De factuur voor het uitje wordt vooraf betaald, eventuele extra’s betaal je ter plekke (factuur 
daarvoor wordt achteraf verstuurd door Local2Local/Grounded). 

- Koffie/thee en afsluitende borrel van 1 uur is inbegrepen, extra’s als gebak of smoothies kan 
extra besteld worden en bij fort ’t Hemeltje direct worden verrekend, van te voren de 
wensen doorgeven, want het is geen vaste horecalocatie 

- Borrel is ruim een uur inclusief. ’t Hemeltje zal dit aangeven en mocht je daarna nog langer 
willen blijven, dan kan dat in overleg en tegen bijbetaling op basis van de genuttigde 
drankjes. 
 

Annulering 

- Bij annulering 14 dagen tevoren zoeken we naar een geschikte andere datum. 
- Bij annulering minder dan 14 dagen tevoren, wordt € 150 in rekening gebracht en zoeken we 

een geschikte nieuwe datum 
- Bij annulering minder dan 14 dagen tevoren, en geen wens voor een nieuwe datum wordt € 

250 in rekening gebracht. Het restant bedrag wordt gerestitueerd. 

 

TIPS 

- Ga ook de (land)winkels binnen en koop je lokale producten, zorg dat je wat kleingeld 
meeneemt 

- Let (een beetje) op de tijd (ivm afspraak afsluitende borrel) 
- Veel plezier 


