
Sunny Sailing voucher voorwaarden

Jullie ontvangen een voucher voor een toekomstige zeilvakantie
Vanwege de Corona epidemie, waardoor diverse vliegtuigmaatschappijen vluchten hebben geannuleerd of vanwege 

de maatregelen die door de Griekse dan wel Nederlandse overheid zijn opgelegd, kan jullie geboekte zeilvakantie bij 

Sunny Sailing niet doorgaan. Daarom bieden wij jullie een Sunny Sailing voucher aan. Deze heeft de waarde van de 

tot nu toe gedane betalingen.   

Regel de omboeking vóór 1 september 2021
Met deze voucher kunnen jullie je zeilvakantie omboeken naar een later moment in 2021 of naar het seizoen 2022. 

Wij volgen de actuele ontwikkelingen met betrekking tot vluchten en maatregelen van de overheid en passen deze 

informatie ook op onze website aan.   

Aan de Sunny Sailing voucher zijn de volgende voorwaarden verbonden
•  Je zeilvakantie valt in een periode waarin het door annulering van vluchten niet mogelijk is om de heen- of 

 de terugreis naar Lefkas te maken. 

•  Je zeilvakantie valt in een periode waarin de maatregelen die door de Griekse, dan wel Nederlandse overheid 

 zijn opgelegd het onmogelijk maken je zeilvakantie te realiseren.

•  De voucher is tot 1 september 2021 geldig om je omboeking te realiseren. 

•  De omboekregeling geldt voor de door het Sunny Sailing boekingskantoor aangeboden zeilvakantie en kan 

 alleen worden uitgevoerd via het boekingskantoor van Sunny Sailing. 

•  Uitsluitend de hoofdboeker kan éénmalig een beroep doen op de omboekregeling. 

•  Omboeken kan éénmaal geschieden.

•  Omboeken naar een andere periode en/of andere boot kan leiden tot een huurprijsverschil met de oorspronkelijke 

boeking. Indien de huurprijs hoger uitvalt dan de oorspronkelijke boeking, dient het verschil te worden bijbetaald. 

Indien de nieuwe huurprijs lager uitvalt, zal het verschil door Sunny Sailing worden terugbetaald.   

•  Kosten ter plaatse, vallen niet onder de Sunny Sailing voucher. 

•  Wanneer je zelf besluit te annuleren, zijn de standaard voorwaarden van toepassing.

Blijf in goede gezondheid 
Met deze Sunny Sailing voucher hopen wij jullie een goede oplossing te hebben geboden in deze moeilijke tijd. 

Een goede gezondheid en een veilige vakantie zijn uiteraard prioriteit. Wij hopen jullie zo snel mogelijk weer te 

ontmoeten in het mooie Griekenland.   

Take care of each other!

Zonnige zeilvakanties in Griekenland


