
  
 

 

 

Voorwaarden reserveringen Senioren Express 

 

 

1. De Senioren Express rijdt dit jaar op de volgende dagen: vrijdag 18 mei, maandag 21 mei, dinsdag 22 mei, 

woensdag 23 mei, donderdag 24 mei en vrijdag 25 mei 2012. 

 

2. U kunt een reservering maken door het formulier in te vullen en per post op te sturen, of u kunt dit per fax 

of e-mail doen. Let op: per reserveringsformulier kunt u maar 1 persoon opgeven. Gaat u samen met iemand 

anders? Gebruik dan voor deze persoon een nieuw reserveringsformulier en teken hierop aan met wie u 

samen reist. 

Vermeld op het formulier duidelijk uw naam, adresgegevens, telefoonnummer(s) en uw eventuele 

voorkeursdagen. Wij kunnen slechts één van uw voorkeursdagen in behandeling nemen. 

Als u de Tong Tong Fair meerdere dagen wilt bezoeken, kunt u dit op het formulier aangeven. Wij zullen hier 

zoveel mogelijk rekening mee houden. 

 

3. Na ontvangst van uw reservering sturen wij u een schriftelijke ontvangstbevestiging. 

 

4. Als wij op uw voorkeursdag(en) niet in uw regio actief zijn, wordt u telefonisch benaderd voor een 

alternatieve datum. 

 

5. De prijs van de Senioren Express is inclusief een dagkaart voor de Tong Tong Fair, koffie, spekkoek en een 

Boekoe Pienter. 

 

6. Begeleiders van deelnemers aan de Senioren Express en mensen die jonger dan 65 jaar zijn kunnen ook een 

reservering maken. Omdat de prijs van de Senioren Express niet kostendekkend is, betalen zij echter een 

toeslag van € 25,00 bovenop de prijs van de Senioren Express. 

 

7. De reservering voor de Senioren Express sluit op 12 april. 

 

8. U ontvangt uiterlijk 23 april de nota voor de Senioren Express en de definitieve bezoekdag aan de Tong Tong 

Fair. Uw betaling dient uiterlijk 3 mei door de Stichting Tong Tong te zijn ontvangen. U kunt hiervoor de 

meegezonden acceptgirokaart gebruiken. 

 

9. Als uw betaling tijdig door ons is ontvangen, is uw reservering definitief geworden. 

 

10. Mocht uw betaling niet tijdig binnen zijn, dan vervalt uw reservering. In dit geval heeft u op geen enkele 

wijze recht op een financiële of andere vorm van compensatie. 

 

11. Als u uw definitieve reservering ná 3 mei annuleert, geldt dat er op geen enkele wijze recht is op restitutie 

van uw betaling. 

 

12. Als u niet aanwezig bent op de afgesproken dag, vervalt uw reservering en vindt er geen restitutie of 

deelrestitutie plaats. 

 

13. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de Stichting Tong Tong. 

 

14. De Senioren Express is alleen verantwoordelijk voor het vervoer van en naar de Tong Tong Fair. 



  
 

 

Reserveringsformulier  Senioren Express 
54e Tong Tong Fair  – 17 t/m 28 mei 2012, Malieveld Den Haag 

 

1. Vul de gevraagde gegevens in (per reserveringsformulier kunt u maar 1 persoon opgeven). 

Voorletters  man / vrouw 

Achternaam  

Adres  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer(s)  

Geboortedatum  

(Eventueel) Sobatnummer  

Neemt een inklapbare rolstoel of rollator mee in de bus:  ja / nee 

 

In onderstaande tabel ziet u de tarieven en prijzen: 

Tarief Afstand Bijvoorbeeld: 65+ Sobat 65+ 

A: max. 25 km  Leiden, Rotterdam, Zoetermeer € 22,00 € 20,00 

B: max. 45 km  Dordrecht, Gouda, Hillegom € 27,50 € 25,00 

C: max. 85 km  Alkmaar, Amsterdam, Breda, Hilversum, Utrecht € 38,50 € 35,00 

D: max. 125 km  Arnhem, Amersfoort, Den Bosch, Harderwijk € 49,50 € 45,00 

E: max. 160 km  Apeldoorn, Den Helder, Lelystad, Eindhoven € 59,00 € 53,70 

F: max. 190 km  Middelburg, Zwolle, Heerenveen, Helmond € 67,00 € 61,00 

G: max. 220 km  Venlo, Enschede, Emmen € 75,00 € 68,25 

H: meer dan 220 km  Groningen, Maastricht € 79,00 € 72,00 

 

2. Vul in welk tarief en welke prijs op u van toepassing is: 

Tarief: ………………………………..……. Prijs: ………………………………..……. 

 

3. Omcirkel het aantal dagen dat u de Tong Tong Fair wilt bezoeken (er is slechts 1 keuze mogelijk) : 

 

 

4. Hierna kunt u uw eventuele voorkeursdag(en) aangeven: 

Let op! De Senioren Express rijdt alleen op vrijdag 18 mei, maandag 21 mei, dinsdag 22 mei, woensdag 23 mei, 

donderdag 24 mei en vrijdag 25 mei 2012. 

 

Ik wil mee met de Senioren Express op (vul hier de datum in) ………………….…..……………….. Als ik op deze dag niet 

ingedeeld kan worden zou ik eventueel op ……………..……………….. mee willen en anders op ……………..………………...  

 

5. Handtekening:  

 

 datum:  

Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met de op de achterzijde genoemde voorwaarden. 

 

6. Stuur dit formulier uiterlijk op 11 april naar: 

Stichting Tong Tong, t.a.v. Senioren Express, Bezuidenhoutseweg 331, 2594 AR Den Haag 

� 1 dag � 2 dagen � 3 dagen 


