
COVID19 FLEXIBLE PACKAGE 
 
 

De vooruitzichten voor 2021 zijn gunstig, wij verwachten dat het Oktoberfest gewoon doorgaat in 2021. Maar we 
kunnen niet in een glazen bol kijken en hebben daarom zo ruim en flexibel mogelijke voorwaarden opgesteld met voor 
iedereen zo min mogelijk kosten en risico’s. 

Om het voor iedereen zo eenvoudig en overzichtelijk mogelijk te houden hebben 1 totaalpakket gemaakt: het  
COVID19 FLEXIBLE PACKAGE. 
 

Wat zit er in dit pakket: 

● Boekingskosten 
Je hebt geen aparte boekingskosten meer à €35 per boeking. 
 

● Wijzigingsservice 
Je hebt geen aparte wijzigingskosten meer à €35/€70 per wijziging. Je kunt nu dus het gehele jaar door 
wijzigingen doorgeven zoals, naamswijzigingen, extra persoon toevoegen, extra boekingsitems afnemen, 
kamerindeling wijzigen, etc. Uiteraard indien mogelijk en beschikbaar. 
 

● Annuleringsservice 
Je wordt uitermate ruim gedekt door deze service: je kunt nu zelfs ONGEACHT DE REDEN én TOT 2 DAGEN 
VOOR AANVANG annuleren. Dus zelfs ook als je ziek, zwak of misselijk bent, of gewoon geen zin (meer) hebt!  
 
Zie pagina 2 voor de toelichting en uitvoering. 

 
Kosten: slechts €19 p.p. 

 

 

 

 

 
 
 



UITVOERING EN TOELICHTING 
 
 
* Beslismoment: het eerste moment waarop de burgemeester van de stad München bepaalt of Oktoberfest 2021 
doorgaat. Naar verwachting zal dit medio april zijn, mogelijk eerder. 
 

1) Tót het beslismoment 

● Boeken: boek je reis en betaal slechts 50% aan 
● Uitkomst beslissing: 

○ Het Oktoberfest gaat door: je betaalt de overige 50% 
○ Het Oktoberfest gaat niet door: kies uit de volgende 3 opties: 

i. Maak gebruik van plan B, het super leuke alternatieve Oktoberfest, en betaal de overige 50% 
ii. Kies voor een gratis retour van je gehele reissom 
iii. Zet je reis gratis door naar 2022 zodat we je plaats bezet houden 

2) Ná het beslismoment 

● Het Oktoberfest gaat door, maar .. 
 

○ Je wilt er alsnog niet heen 
Wil je alsnog van je reis afzien, dan kun je tegen minimale kosten annuleren: ONGEACHT DE REDEN! 
Dus zelfs als je ziek, zwak of misselijk bent, of gewoon geen zin hebt. En dat tot zelfs 2 dagen voor 
aanvang! Dit vind je echt nergens. 
 

○ Je kunt er alsnog niet heen 
Bijv. door een (inter)nationale codering of andere redenen. Dan delen we het risico tegen dezelfde 
minimale kosten. Waarom? Wij moeten alle leveranciers reeds in mei betalen, wij worden niet vergoed 
als jij niet komt, het Oktoberfest gaat immers gewoon door. Dat risico kunnen wij niet alléen dragen. 

Kosten Annuleren Je ontvangt retour Daarna 
Ticketpakket Tot 2 dagen voor aanvang 50% van je ticketpakketkosten 0% 
Accommodatie Zie annuleringstermijn van je accomm. 100% tot annuleringstermijn 0% 
Bus Tot 2 dagen voor vertrek 50% van je buskosten 0% 
Consumpties Tot 30 juni 100% van je consumptiekosten 0% 
COVID19 Package Tot 2 weken na het beslismoment 100% 0% 

Je bent zelf verantwoordelijk voor het up-to-date zijn van de COVID19 maatregelen die t.z.t. eventueel nog actief 
zijn. Je kunt ons voor die maatregelen of de gevolgen daarvan, vóór, tijdens, of ná je reis, niet aansprakelijk 
stellen, wel kun je dus zeer aantrekkelijk annuleren! 
 

● Het Oktoberfest gaat onverhoopt alsnog niet door  
Je krijgt je reissom 100% vergoed behalve: 

○ De kosten voor het COVID19 Flexible Package (€19 p.p.), én 
○ Je accommodatiekosten indien bij ons geboekt en de annuleringstermijn is verstreken. 


