www.AIRPORTSERVICEPATRICK.be
Koninksemstraat 37
GSM: 0032-(0)474-747474 (ma-vr 9.00u – 18.00u)

3700 Tongeren
NOODNUMMER 0032-(0)474-520876 (24/24)

MAIL: info@airportservicepatrick.be

PRIJZEN

alle tarieven zijn

RESERVEREN

= enkele rit

afrekenen

= aan de chauffeur per enkele rit

meerdere adressen ophalen

= vanaf 3e adres is + €10 per extra adres

fietskoffer – opklapbare rolstoel

= + €20 extra/rit

extra veel bagage

= + €20 extra/rit

binnen 48 uur reserveren (last minute)

= + €40 extra/rit

SHUTTLE

MOGELIJK GECOMBINEERD VERVOER

MINI-VIP

ALTIJD RECHTSTREEKS

= + €20 extra/rit

LUXE-VIP

RECHTSTREEKS + ALLEEN IN DE WAGEN

= + €40 extra/rit

24 + 25 + 31 DECEMBER

+ €25

1 JANUARI

+ €25

via mail

info@airportservicepatrick.be

via GSM

0032-(0)474-747474

NOODNUMMER (24/24)

0032-(0)474-520876

minimum 48 uur op voorhand reserveren

Beste klant, bij een annulering van een rit op minder dan 24u vooraf dient de volledige rit betaald te worden. Bij de luchthavens rekenen wij vanaf 1u na landing een wachttarief
aan van €8 / begonnen kwartier.
Indien we nog geen vervoersovereenkomst hebben van jullie zal onze chauffeur bij het ophalen vragen om een document te ondertekenen.
Voor jullie heeft dit geen enkel belang maar voor ons is dit wettelijk verplicht als boorddocument omdat we enkel op reservatie rijden en vooraf een duidelijke prijs afspreken. Wij
mogen geen klanten oppikken zonder reservatie.

AIRPORT-SERVICE PATRICK
•
•
•
•

heeft het recht meerdere personen te combineren
is niet aansprakelijk voor schade aan bagage
kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor vertraging gevolge van overmacht, die tot gevolg heeft dat u het vliegtuig mist of dat u laten dan overeengekomen wordt
opgehaald bij aankomst. U kunt er echter zeker van zijn dat wij alles zullen doen om dit te voorkomen.
Wij hebben het recht om de ophaaltijd te wijzigen in verband met o.a. wegwerkzaamheden, filevorming, combinatie met andere klanten, …

Door het boeken bij ons, verklaart de passagier zich akkoord met deze voorwaarden.
INFO: 0032-(0)474-747474

Groetjes Carine, Robby, Kenny

