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Dit is een geautomatiseerd bericht, vandaar geen ondertekening! 

Zorgeloos genieten

Beste gast, 
 
Heeft u zelf geen annuleringsverzekering? En heeft u geen zin in een rompslomp hierover? 
 
Kies dan voor onze “Omboekservice”  
 
De Omboekservice houdt in dat als u door een van de volgende redenen uw reis niet kunt 
laten plaatsvinden, u deze kosteloos, zonder verdere rompslomp kunt omboeken naar een 
latere periode in het zelfde jaar als waar u uw huidige boeking in heeft geplaatst! 
 
De kosten voor onze “Omboekservice” worden als volgt berekend: 

• Omboek service voor 3 daags arrangement: €14,50 pp  
• Omboek service voor 4 daags arrangement: €17,00 pp  
• Omboek service voor 5 daags arrangement: €19,50 pp  

 
De redenen die de Omboekservice indekt: 

• Ziekte en of medische ingreep, met dokters attest. 
• Scheiding (Huwelijk) 
• Verhuizing. 
• Ontslag en of baanverlies. 
• Nieuwe baan. 
• Sterfgeval directe familie. 
•  

Tevens dekt deze service ook in bij: 
• Bij negatief reisadvies i.v.m. pandemie of epidemie en bij rood reisadvies behoudt u het 
recht om de reis om te boeken naar een andere datum in hetzelfde jaar. 
 
Indien u de service wenst, zien wij graag de betaling hiervan op aangegeven rekening 
nummer verschijnen. 
 
IBAN: DE 30 3244 0023 0818 9904 
00  

Ten name van:  
All IN HOTELS GmbH 

 

Graag bij betaling erbij vermelden: 

-Uw familie naam, 

-Uw aankomst datum en 
Boekingsnummer. 
 

Uw afschrift van bankbetaling is tevens uw polis in deze! U ontvangt geen apart schrijven 
hiervan. Deze dient binnen 10 dagen te zijn betaald/overgemaakt! 
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Dit is een geautomatiseerd bericht, vandaar geen ondertekening! 

Zorgeloos genieten

 
Annulerings richlijnen Allinhotels.nl 
 
Beste gast, 
Indien u geen “Omboekingsservice bent aangegaan bij de Allinhotels.nl bij plaatsing 
reservering, dan rekenen wij u de volgende kosten bij annuleren: 
 
 
Bij Annuleren: 
 

• Tot 39 dagen voor aankomst, reken wij u 40% van het arrangementsbedrag. 
• Vanaf de  39ste tot de 29ste  dag voor aankomst, reken wij u 60% van het 

arrangementsbedrag. 
• Vanaf de 29ste dag tot 2de dag van aankomst, reken wij u 90% van het 

arrangementsbedrag 
• Vanaf 2 dagen voor aankomst, reken wij u 100% van het arrangementsbedrag 

 
 
Voorkom hoge kosten bij annuleren of omboeken, en sluit de Omboekservice af en dek uw 
zelf voor onnodige kosten. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team All-in hotels. 
ALLINHOTELS.NL  


