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annuleringskosten ticket

Bijlage 1 GS dhr. C. Loggen Declaraties 3e kwartaal 2019
Objectomschni ving
Omschrijving van tegenrekenïng
Maand
augustus hotelovernachtiflg
111 GS Loggen
Totaal 111 GS Loggen
Eindtotaal

36J

Totaali
157,5j
193,53J

91T5j

t

Cardhouder: C.J. LOGGEN
ICS-klantriummer; 627.4336.0016
Bestedingslimiet 15.000,00
Vorig openstaand saldo
06 mei

07 mei

0,00
NOVOTEL METZCTR

METZ

14mei

16 mei

AERUNG 87F LOGGEN
LOGGEN CORNELIS
JOHANNES M
CFN DUB AMS

DUBLIN
06.07.2015

14 mei

16 mei

AERLING ZMW LOGGEN
LOGGEN CORNELIS
JOHANNES M
AMS DUB CFN

DUBLIN
0607.2013

21 mei

23 mei

AER LINGU2H2BJF

21 mei

23 mei

AER LINGU2MUZMW

O4jun

O4jun

OVERGEBOEKT NAAR BEDRIJF

Nieuw openstaand saldo

FRA

157,53 debet

IRL

236,98 debet

IRL

295,93 debet

DUBLIN

IRL

268,98 cre&t

DUBLIN

IRL

277,98 ctedt

2H2B7F LOGGENO

2MUZMW LOGGENO

193,53 ctedt
0,00

NOVOTEL
HOTOCS & P.ESORTS

METZ CENTRE

M. Wim Stooker
Rondostraat 2
1312SK Almere
France

FACTURE
Nom:
Personne(s):

M. Wim Stooker

Chambre:

139

Arrivée:

05-05-19

Départ:

06-05-19

Novotel Metz Centre, Ie 06 Mal 2019
Date

Facture Nu:

137992

Nb. de Page:

1/1
O589FASAK

Caissier Ne:

Prestations

Quantité

05-05-19 Taxe de séjour
05-05-19 Taxe additionnelle départementale
05-05-19 ChambreetPetitdéjeuner

1

06-05-19 Eurocard / Mastercard

1

P.U. HT

Total HI WA

PU. UC

Débit Eut Crédit Eur

1

2.30

2.30

C

2.30

2.30

1

0.23
140.91

0.23
140.91

C

0.23

0.23

G

155.00

155.00
157.53

‘hors champ dapplication de la 1VA, en vertu des dispositions de I’article 256 du CGI.

157.53

Total Euro
Solde de la facture Euro

C Non Taxable
G-WA 10%
-

Total

SAS SOCIETE O’INVESTISSEMENT MULTIMARQUES
Hôte
Cepital de 106 348 909 suras
5iêe social t 618 aje do bis Briard 91080 Cauu,nes
RCS Evty 402069710- Siret 402 069 710 00539
Code APE 5510Z TVA intra-communauleire FR 77402 069 710
N’ Haböilatten touhstique lMfl5llq000t
Garant: WHITE ROCK INSURANCE PCC Lim1ted Suite 913 Ouroport GX1 1 1AA GIBRALTAR
Assureur: ALUANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY 5E 1 ceuru Michelet CS 30051 Puteau,
92076- Fans Ie défer’.se France
-

-

.

-

0.00

Montant H.T.

Montant T.V.A

2.53
140.91

0.00
14.09

Montant T.T.C
253
155.00

143.44

14.09

157.53

Tél .33(0)387373839
Fax .3340)367361000
H0599acccr.corn

Novalel Metz Centre
Place des Paraiges. Centre Sainl Jacqdes
Meiz 57000 FR

157.53

Commenlare suite a in séjour t wbrique Contact’ nuvolei.com
accorhotels con

-

Prestatione pnx nets 0 % de5cornpte. Le rêglement d’ Ie présenle facture dart être etfectué â te date de
paiement menhionnée, A défaut des péralitès de relard seront doos des Ie lendemain dele date
d’échéance de Ie facture ao leus de 45% Pan, epptiqude air montani total UC de is factuts. Far artleuts,
one indemnrté forfatarre n’levant ô 40€ per creance vera exigible dés te lendemain dele date decliéance
dele facljre ir lequelle s’a(cutera une rderrlnlè complémeniane permebanl de ccuvnr Ie Iotatrié des frais
engagés en cas de receuvrernent contenfleux, Cello alention fl5 s’applique pas aus parbculiers.
Taxe de sejour non sujeOe a Ie WA-article 267-11-2 du 001

L’hôIeI en tent qse resporsabie de iratercent tra te les dannées per5onnelles qua soos ioumsneo ir toccason de vatte sé,our aus flns de gesbon Commercials des iêuetvations
de respect des oblgalons
legales st not le fondement de I’interêt lègtrme, aus Ons dactivites marlreting ei I’amétioration de te quattè de vos sêour y compns les enquêtes de satrsfactron. Vous disposez regard
ir
de [hôl& en tent que
respansable de trailement des droits d’accés, de recbficatton. de portebilité cl d’effacement de ‘jos dannëes personnelles, ainsl que des drnit ti Ie restrtction du traitemeni
ei doppostian nu trailement, en
écrvant â Ie direcfion de ‘Mist. Vous avec également te droil de dêposer une réclamation auprés d’une auiodté de contrôle.
Pour plus 4 informetrons uur Ia pmlection des données pernonnelles ao seïn du groupe AccorHolels vous pauner consuIIr natte Charte

SUF

WWWaccorttotelsCom

Jong, mw. Y. (Yvonne) de
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Loggen, dhr. CJ. (Cees)
dinsdag 20 augustus 2019 14:29
Jong, mw. Y. (Yvonne) de
FW: Bevestigingsbericht voor PNR ref.: 2H2B7F

Dit is er een.
g ro e tj es
mw. AS. (Agnes) Bhiekharie
Bestuurssecretaresse van dhr. Loggen
Portefeuille Ruimtelijke Ordening, Wonen en Water T (023) 514 4108 Dreef 3 2012 HR Haarlem
Emailadres: secr.loggen@noord-holland.nl www.noord-holland.nI

-----Oorspronkelijk bericht
Van: bookingsnl@aerlingus.com <bookingsnl@aerlingus.com>
Verzonden: dinsdag 14 mei 2019 12:15
Aan: Secretariaat Loggen <secrJoggennoord-holland.nl>
Onderwerp: Bevestigingsbericht voor PNR ref.: 2H2B7F
Bedankt voor uw booking met Aer Lingus. Dit is uw reisschema en ontvangstbewijs
**

BELANGRIJK: U MOET UW BOEKINGSREFERENTIE BIJ U HEBBEN ALS U WILT INCHECKEN
Online inchecken Bespaar tijd op de luchthaven en check online in, gewoon thuis of op kantoor. Meld u aan bij
https://www.aerlingus.com en kijk op Reis beheren op de homepage om vooraf in te checken.
**GEBRUIK DE INCHECKSERVICE OM WACHTRIJEN TE VERMIJDEN**.
Ga naar https://www.aerlingus.com voor de beste aanbiedingen op het gebied van autoverhuur.
Aerlingus-hotels voor wereldwijde aanbiedingen tegen aantrekkelijke kortingen https://www.aerlingus.com
-

-

*

*
*

*
*
AER LINGUS
BOEKINGSREF.: 2H2B7F

*

*

*

DATUM: 14MAY19
Geachte DHR CORNELIS JOHANNES LOGGEN
Dit is een vlucht zonder ticket. Wanneer u incheckt, moet u de eerste pagina van deze e-mail tonen om uw
boardingkaart te ontvangen. Uw boekingsreferentie is hierboven vermeld.
Bij het inchecken voor uw vlucht hebt u ook de volgende documenten nodig:
-1- Internationale reizen: geldig paspoort en geldig visum (indien vereist).
Alle houders van een Europees paspoort die de Verenigde Staten bezoeken, moeten beschikken over een eigen,
machinaal leesbaar paspoort en toestemming van ESTA (www.cbp.gov/esta) uiterlijk 72 uur v66r hun reis om zich te
kunnen beroepen op het Visa Waiver-programma van de VS.

-2- Reizen tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk en binnen het Verenigd Koninkrijk: staatsburgers van Ierland en
het Verenigd Koninkrijk hebben geen paspoort nodig wanneer ze tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk reizen,
maar wel een identificatiebewijs met foto (zie hieronder voor meet informatie). Alleen de volgende documenten
worden geaccepteerd als identificatiebewijs met foto:
1. Paspoort 2. Rijbewijs met foto 3. Internationale studentenkaart 4. Nationale identiteitskaart 5. Buspas met foto 6.
Werk-id met foto.
Voor meet informatie https://www.aerlingus.com
-

Als u een document kaartje hebt, moet het bij check-in worden voorgesteld.
REISSCHEMA:

DHR CORNELIS JOHANNES LOGGEN
AER LINGUS
E13401 Z/ECONOMY CLASS FLEXI FARE BEVESTIGD
OPERATED BV STOBART AIR
VERT DONEGAL
VR 14JUN19 7.S5AM
AANK DUBLIN
VR 14JUN19 8.SOAM
DUB -TERMINAL2 -TERMINAL2
Stoelnummer(s) :02C
Met dit tarief hebt u toegang tot de AIRPORT LOUNGE op luchthavens waar deze faculteit wordt aangeboden. We
sturen u per e-mail een lounge-pas voordat u vertrekt.
DHR CORNELIS ]OHANNES LOGGEN 1BAG 20KG MAX
-

AER LINGUS
El 608 0/ECONOMY CLASS FLEXI FARE BEVESTIGD
VERT DUBLIN
VR 143UN19 1.5OPM
DUB -TERMINAL2 -TERMINAL2
MNK AMSTERDAM
VR 14JUN19 4.35PM
Stoelnummer(s) :12C
Met dit tarief hebt u toegang tot de AIRPORT LOUNGE op luchthavens waar deze faciliteit wordt aangeboden. We
sturen u per e-mail een lounge-pas voordat u vertrekt.
DHR CORNELISJOHANNES LOGGEN 1BAG 20KG MAX
-

Alle tijden zijn lokaal
DE TOEWIJZING VAN STOELEN KAN OM OPERATIONELE REDENEN WORDEN GEWIJZIGD.
Opmerking: geboekte passagiers hoeven hun vluchten niet bij Aer Lingus te bevestigen. Wanneer een wijziging in uw
schema optreedt, wordt u hiervan pet e-mail op de hoogte gebracht.

ONTVANGSTBEWIJS:
Vluchtgegevens:
Categorie
Tarief
Belastingen,toeslagen,kosten Subtotaal
01 VOLWASSENE EUR98.98
EUR7O.00
EUR268.9$
Totale Kosten EUR18.00
TOTAAL

EUR286.98

OPGENOMEN IN TOTALE KOSTEN:
VERWERKINGSKOSTEN
EUR1$.00
2

CHECKED BAG 20KG MAX
STRETCH SEAT FEE
EXIT ROW SEAT FEE

EURO.00
EURO.00
EURO.00

Betaling
MASTERCARD
Beperkingen/erkenningen
NO RFND/CHG FEE APPLIES
CXL BY FLT DT OR NO VALUE
BIJ aanvragen voor 81W-teruggave worden administratiekosten in rekening gebracht. 1(11k op de koppeling voor
meer informatie https://www.aerlingus.com/support/cancellations-and-refunds/
-

BTW-nummer IE 9L40507W
naar https://www.aerlingus.com voor meer details over:
*Vooraf bepaalde passagiersgegevens voor reizen van/naar de VS, Portugal en Spanje *lnchecktijden op luchthaven
*Aanvraag van belastingrestitutie en toepasselijke koiten *Toegestane cabinebagage *Wijzigingen in uw boeking en
toepasselijke kosten *Toegesta ne bagage en toepasselijke kosten
KIjk http://www.aerlingus.com/travel-information/baggage-information/checked-baggage/
Bagagetarieven voor lange vluchten (naar/van VS/Canada)
Economy Class Saver-tarief
lngecheckte bagage is niet inbegrepen bij dit tarief. lngecheckte stukken bagage met een gewicht van 20 kg, 25 kg
en 30 kg worden in rekening gebracht zoals hieronder is aangegeven.
-

Economy Class Smart / Flex-tarieven
1 stuk bagage tot 23 kg wordt gratis vervoerd. Tweede en daaropvolgende stukken bagage met een gewicht van 20
kg, 25 kg of 30 kg worden in rekening gebracht zoals hieronder is aangegeven.
-

Maximumgrootte van bagage voor Economy Class Eerste stuk bagage i58 cm (lengte
verdere bagage 140 cm (lengte ÷ breedte + diepte)

+

breedte

+

diepte), alle

Business Class
3 stuks bagage met een totaalgewicht tot 69 kg worden gratis vervoerd.
Van toepassing op vluchten tussen Europa en VS/Canada (per stuk bagage per vlucht)
Trans-Atlantische kortere routes
20 kg: EUR 39,99 / GBP 39,99 / USD 49,99
25 kg: EUR 44,99 / GBP 44,99 / USD 54,99
30 kg: EUR 49,99 / GBP 49,99 / USD 59,99

/ CAD 64,99
/ CAD 69,99
/ CAD 74,99

Trans-Atlantische langere routes
20 kg: EUR 59,99 / GBP 59,99 / USD 69,99
25 kg: EUR 64,99 / GBP 64,99 / USD 74,99
30 kg: EUR 69,99 / GBP 69,99 / USD 79,99

/ CAD 89,99
/ CAD 94,99
/ CAD 99,99

Kosten voor overbagage met een gewicht van 24 kg tot maximaal 32 kg per stuk bagage EUR 75/GBP 65/USD
100/CAD 100

Voor Aer Lingus reizen tussen Noord-Amerika en het Verenigd Koninkrijk of het vasteland van Europa, zal de lange
afstandsvluchten ingecheckte bagage vergoeding gelden voor alle vluchten binnen een enkele route of reservering,
3

tenzij er een tussenstop van meer dan 14 dagen in Ierland, vervolgens elke vlucht binnen de route zal over de
relevante shorthaul of lange bagage-beleid toegepast op dat deel van de reis. Relevante shorthaul of lange beleid
van toepassing op de routes geboekt als afzonderlijke reserveringen.
Voor Routes die reizen met onze codeshare-partner United Airlines en jetBlue zijn, kunnen extra bagage betaling.
Kijk op de link hieronder voor United Airiines bagage en vergoedingen.
http://www.united.com/page/middiepage/0,6823,1031,00.html?navsource=dropDown&IinkTftle=baggage
Kijk op de link hieronder voor jet8lue bagage en vergoedingen.
http:/fwww.jetbiue.com/travei/baggage/?intcmp=hd info
Cabinebagage:
Aer Lingus vluchten
Cabinebagage moet in totaal minder dan 10 kg in één stuk bagage per passagier wegen en moet klein genoeg zijn
om in een bagagevak of onder de stoel vöôr u te passen.
Aer Lingus Regional vluchten (Vlucht No5 El3000-E14000 die worden aangedreven door Stobart Air) Cabinebagage
moet in totaal minder dan 7 kg in één stuk bagage per passagier wegen en moet klein genoeg zijn om in een
bagagevak of onder de stoel vôôr u te passen.

**

HOTELS BOEKEN EN AUTO HUREN BI] AERLINGUS.COM Als passagier van Aer Lingus kunt u van speciale tarieven
profiteren wanneer u online een hotel boekt of een auto huurt. Kijk hiervoor op het auto- en hotellogo op onze
homepage op https://www.aeriingus.com.
**

REISVERZEKERING BOEKEN BI] AERLINGUS.COM Inwoners van Ierland kunnen nu online bij Aer Lingus een
reisverzekering.
U ontvangt deze e-maii alleen ter informatie en u kunt dit bericht niet beantwoorden.
**

Opmerking: kijk op de volgende koppeling voor de vervoersvoorwaarden in verband met uw ticket:
http://www.aeriingus.com/Services/email_conditionsofcontract_nl.htm
Vluchten van partners worden uitgevoerd onder het vervoerscontract van de betreffende partner.
BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID
Voor de door Aer Lingus uitgevoerde vlucht gelden de volgende aansprakeiijkheidslimieten:
1.Er zijn geen financi&eumi;le limieten met betrekking tot overlijden of lichamelijk letsel; 2.Met betrekking tot
vernietiging, verlies, beschadiging of vertraging van bagage: 1131 speciale trekkingsrechten per passagier.
Waarschuwing: als de waarde van uw bagage hoger is, dient u deze volledig te verzekeren voordat u de reis maakt
of dit te melden bij de incheckbalie van de luchtvaartmaatschappij. U kunt namelijk een speciale waarde aangeven
en de toepasselijke bijkomende kosten van de luchtvaartmaatschappij voldoen om te profiteren van een hogere
aansprakelijkheldslimiet; 3.Bij schade door vertraging tijdens uw reis: 4694 speciale trekkingsrechten per passagier.
Als bij uw reis ook vervoer door andere luchtvaartmaatschappijen is inbegrepen, moet u met hen contact opnemen
voor hun aansprakelijkheidslimieten.
Termijn voor rechtsvorderingen: elke rechtsvordering voor compensatie van schade moet worden ingediend binnen
twee jaar na de aankomstdatum van het vliegtuig of na de datum waarop het vliegtuig had moeten aankomen.
Bagageclaims: schriftelijke kennisgeving aan de vervoerder moeten in het geval van schade binnen 7 dagen na
ontvangst van de ingecheckte bagage worden ingediend. In het geval van vertraging geldt een termijn van 21 dagen
na de datum waarop de bagage is overhandigd aan de passagier.
****************t*$**********4******4*****************************

***4*********

4

Deze e-mail en alle hiermee verzonden bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor gebruik door de
persoon of entiteft aan wie deze zijn geadresseerd. Het inzien, verspreiden of anderszins gebruiken van of het
ondernemen van stappen naar aanleiding van deze informatie door andere personen of entiteiten dan de bedoelde
ontvanger, is verboden. Als u de e-mail hebt ontvangen terwijl deze niet voor u is bestemd, dient u de afzender
hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en het materiaal te verwijderen.
Kennisgeving inzake gegevensbescherming: Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenkomst met het
toepasselijke privacybeleid van het marketingbedrijf (de niet-exploiterende vervoerder) en de exploiterende
vervoerder en, als uw boeking wordt verricht via een aanbieder van een reserveringssysteem (‘GDS’), met het
privacybeleid hiervan. Deze zijn beschikbaar op http://www.iatatravelcenter.com/privacy of direct bij de vervoerder
of GOS. U wordt aangeraden deze documentatie, die betrekking heeft op uw boeking en waarin bijvoorbeeld wordt
beschreven hoe uw persoonsgegevens worden verzameld, opgeslagen, gebruikt, openbaar gemaakt en
overgebracht, door te lezen.

KI.ANT BETREFT
Mocht u vragen of opmerkingen met betrekking tot uw vlucht kunt u terecht op
https://www.aerlingus.com/support/contact-us/
of schrijf naar Aer Lingus Customer Care Unit, Aer Lingus Head Office, Dublin Airport, Ireland of Aer Lingus Customer
Care Unit, 300 Jericho Quadrangle, Suite 130, Jericho, NV 11753, USA.

Aer Lingus Limited. Geregistreerd in Ierland. Bedrijfsnummer 9215. Geregistreerde vestiging te Dublin Airport,
Dublin, Ierland.

Jong, mw. Y. (Yvonne) de
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Loggen, dhr. C.J. (Cees)
dinsdag 20 augustus 2019 15:06
Jong, mw. Y. (Yvonne) de
FW: Bevestigingsbericht voor PNR ref.: 2MUZMW

Yvonne,
Bedoel je dit?
Groetjes
mw. AS. (Agnes) Bhiekharie
Bestuurssecretaresse van dhr. Loggen
Portefeuille Ruimtelijke Ordening, Wonen en Water T (023) 514 4108 Dreef 3 2012 HR Haarlem
Emailadres: secr.Ioggen@noord-holland.nl www.noord-holland.nl

Oorspronkelijk bericht
Van: bookingsnl@aerlingus.com <bookingsnl@aerlingus.com>
Verzonden: dinsdag 14 mei 2019 12:10
Aan: Secretariaat Loggen <secrioggen@noord-holiand.nl>
Onderwerp: Bevestigingsbericht voor PNR ref.: 2MUZMW
Bedankt voor uw booking met Aer Lingus. Dit is uw reisschema en ontvangstbewijs
**

BELANGRIJK: U MOET UW BOEKINGSREFERENTIE BIJ U HEBBEN ALS U WILT INCHECKEN
Online inchecken Bespaar tijd op de luchthaven en check online in, gewoon thuis of op kantoor. Meld u aan bij
https://www.aerlingus.com en kijk op Reis beheren op de homepage om vooraf in te checken.
**GEBRUIK DE INCHECKSERVICE OM WACHTRIJEN TEVERMIJDEN**.
Ga naar https://www.aerlingus.com voor de beste aanbiedingen op het gebied van autoverhuur.
Aerlingus-hotels voor wereldwijde aanbiedingen tegen aantrekkelijke kortingen https://www.aerlingus.com
**

-

-

**

* * * ** ** ** ****** *** *** ** ****** **

*

*
*

*
*
AERLINGUS
BOEKINGSREF.: 2MUZMW

*

*

*

DATUM: 14MAY19
Geachte DHR CORNELIS JOHANNES LOGGEN
Dit is een vlucht zonder ticket. Wanneer u incheckt, moet u de eerste pagina van deze e-mail tonen om uw
boardingkaart te ontvangen. Uw boekingsreferentie is hierboven vermeld.
Bij het inchecken voor uw vlucht hebt u ook de volgende documenten nodig:
-1- Internationale reizen: geldig paspoort en geldig visum (indien vereist).

Alle houders van een Europees paspoort die de Verenigde Staten bezoeken, moeten beschikken over een eigen,
machinaal leesbaar paspoort en toestemming van ESTA (www.cbp.govJesta) uiterlijk 72 uur véör hun reis om zich te
kunnen beroepen op het Visa Waiver-programma van de VS.
-2- Reizen tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk en binnen het Verenigd Koninkrijk: staatsburgers van Ierland en
het Verenigd Koninkrijk hebben geen paspoort nodig wanneer ze tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk reizen,
maat wei een identificatiebewijs met foto (zie hieronder voor meet informatie). Alleen de volgende documenten
worden geaccepteerd als identificatiebewijs met foto:
1. Paspoort 2. Rijbewijs met foto 3. Internationale studentenkaart 4. Nationale identiteitskaart 5. Buspas met foto 6.
Werk-id met foto.
Voor meer informatie https://www.aerlingus.com
-

Als u een document kaartje hebt, moet het bij check-in worden voorgesteld.
REISSCHEMA:

DHR CORNELIS JOHANNES LOGGEN
AER LINGUS
El 603 0/ECONOMY CLASS FLEXI FARE BEVESTIGD
VERT AMSTERDAM
WO 12]UN19 9.35AM
AANK DUBLIN
WO 12JUN19 10.2OAM
DUB -TERMINAL2 -TERM1NAL2
Stoelnummer(s) :13C
Met dit tarief hebt u toegang tot de AIRPORT LOUNGE op luchthavens waar deze faciliteit wordt aangeboden. We
sturen u per e-mail een lounge-pas voordat u vertrekt.
DHR CORNELISJOHANNES LOGGEN

-

1BAG 20KG MAX

AER LINGUS
E134O2 Z/ECONOMY CLASS FLEXI FARE BEVESTIGD
OPERATED BV STOBART AIR
VERT DUBLIN
WO 12JUN19 1.15PM
DUB -TERMINAL 2 -TERMINAL 2
AANK DONEGAL
WO 12JUN19 2.2OPM
Stoelnummer(s) :02C
Met dit tarief hebt u toegang tot de AIRPORT LOUNGE op luchthavens waar deze faciliteit wordt aangeboden. We
sturen u per e-mail een lounge-pas voordat u vertrekt.
DHR CORNELIS JOHANNES LOGGEN

-

1BAG 20KG MAX

Alle tijden zijn lokaal
DE TOEWIJZING VAN STOELEN KAN OM OPERATIONELE REDENEN WORDEN GEWIJZIGD.
Opmerking: geboekte passagiers hoeven hun vluchten niet bij Aer Lingus te bevestigen. Wanneer een wijziging in uw
schema optreedt, wordt u hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.

ONWANGSTBE WIJS:
Vluchtgegevens:
Categorie
Tarief
Belastingen,toeslagen,kosten Subtotaal
01 VOLWASSENE EUR9S.98
EUR79.00
EUR277.98
Totale Kosten EUR18.00
2

TOTAAL

EUR295.98

OPGENOMEN IN TOTALE KOSTEN:
VERWERKINGSKOSTEN
EUR1S.00
CHECKED BAG 20KG MAX
EURO.00
EXIT ROW SEAT FEE
EURO.00
STREICH SEAT FEE
EURO.00
Betaling
MASTERCARD
Beperkingen/erke nningen
NO RFND/CHG FEE APPLIES
CXL BY FIT Dl OR NO VALUE
Bij aanvragen voor BTW-teruggave worden administratiekosten in rekening gebracht. KIjk op de koppeling voor
meet informatie https://www.aerlingus.com/support/cance Hations-and-refunds/
-

BTW-nummer IE 9L40507W
naar https:J/www.aerlingus.com voor meer details over:
*Vooraf bepaalde passagiersgegevens voor reizen van/naar de VS, Portugal en Spanje *lnchecktijden op luchthaven
*Aanvraag van belastingrestitutie en toepasselijke kosten *Toegestane cabinebagage *Wijzigingen in uw boeking en
toepasselijke kosten *Toegestane bagage en toepasselijke kosten
Kijk http://www.aerlingus.com/travel-information/baggage-information/checked-baggage/
Bagagetarieven voor lange vluchten (naar/van VS/Canada)
Economy Class Saver-tarief
lngecheckte bagage is niet inbegrepen bij dit tarief. lngecheckte stukken bagage met een gewicht van 20 kg, 25 kg
en 30 kg worden in rekening gebracht zoals hieronder is aangegeven.
-

Economy Class Smart / Flex-tarieven
1 stuk bagage tot 23 kg wordt gratis vervoerd. Tweede en daaropvolgende stukken bagage met een gewicht van 20
kg, 25 kg of 30 kg worden in rekening gebracht zoals hieronder is aangegeven.
-

Maximumgrootte van bagage voor Economy Class Eerste stuk bagage 158 cm (lengte
verdere bagage 140 cm (lengte + breedte + diepte)

+

breedte

+

diepte), alle

Business Class
3 stuks bagage met een totaalgewicht tot 69 kg worden gratis vervoerd.
Van toepassing op vluchten tussen Europa en VS/Canada (per stuk bagage per vlucht)
Trans-Atlantische kortere routes
20 kg: EUR 39,99 / GBP 39,99 / USO 49,99
25 kg: EUR 44,99 / GBP 44,99 / USD 54,99
30 kg: EUR 49,99 / GB!’ 49,99 / USD 59,99

/ CAO 64,99
/ CAO 69,99
/ CAD 74,99

Trans-Atlantische langere routes
20 kg: EUR 59,99 / GB!’ 59,99 / USD 69,99
25 kg: EUR 64,99 / GBP 64,99 / USD 74,99
30 kg: EUR 69,99 / GB!’ 69,99 / USD 79,99

/ CAO 89,99
/ CAO 94,99
/ CAO 99,99

Kosten voor overbagage met een gewicht van 24 kg tot maximaal 32 kg per stuk bagage EUR 75/GB!’ 651USD
100/CAO 100
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Voor Aer Lingus reizen tussen Noord-Amerika en het Verenigd Koninkrijk of het vasteland van Europa, zal de lange
afstandsvluchten ingecheckte bagage vergoeding gelden voor alle vluchten binnen een enkele route of reservering,
tenzij er een tussenstop van meer dan 14 dagen in Ierland, vervolgens elke vlucht binnen de route zal over de
relevante shorthaul of lange bagage-beleid toegepast op dat deel van de reis. Relevante shorthaul of lange beleid
van toepassing op de routes geboekt als afzonderlijke reserveringen.
Voor Routes die reizen met onze codeshare-partner United Airlines en jet8lue zijn, kunnen extra bagage betaling.
Klik op de link hieronder voor United Airiines bagage en vergoedingen.
http://www.unitedcom/page/middlepage/0,6823,;o31,00.html?nav5ourcedropDown&linkTftIe=baggage
Kijk op de link hieronder vDorjetBlue bagage en vergoedingen.
http;//www.jetblue .com/travel/baggage/?intcmp=hd info
Cabinebagage:
Aer Lingus vluchten
Cabinebagage moet in totaal minder dan 10 kg in één 5tuk bagage per passagier wegen en moet klein genoeg zijn
om in een bagagevak of onder de stoel vôér u te passen.
Aer Lingus Regional vluchten (Vlucht Nos E13000-El4000 die worden aangedreven door Stobart Air) Cabinebagage
moet in totaal minder dan 7 kg in één stuk bagage per passagier wegen en moet klein genoeg zijn om in een
bagagevak of onder de stoel v56r u te passen.

**

HOTELS BOEKEN EN AUTO HUREN BIJ AERLINGUS.COM Als passagier van Aer Lingus kunt u van speciale tarieven
profiteren wanneer u online een hotel boekt of een auto huurt. Klik hiervoor op het auto- en hotetlogo op onze
homepage op https://www.aerlingus.com.
**

REISVERZEKERING BOEKEN BIJ AERLINGUS.COM Inwoners van Ierland kunnen nu online bij Aer Lingus een
reisverzeke ring.
U ontvangt deze e-mail alleen ter informatie en u kunt dit bericht niet beantwoorden.
**

Opmerking: klik op de volgende koppeling voor de vervoersvoorwaarden in verband met uw ticket:
http://www.aerlingus.com/Services/email_conditionsofcontract_nl.htm
Vluchten van partners worden uitgevoerd onder het vervoerscontract van de betreffende partner.
BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID
Voor de door Aer Lingus uitgevoerde vlucht gelden de volgende aansprakelijkheidslimieten:
1.Er zijn geen financi&euml;le limieten met betrekking tot overlijden of lichamelijk letsel; 2.Met betrekking tot
vernietiging, verlies, beschadiging of vertraging van bagage: 1131 speciale trekkingsrechten per passagier.
Waarschuwing: als de waarde van uw bagage hoger is, dient u deze volledig te verzekeren voordat u de reis maakt
of dit te melden bij de incheckbalie van de luchtvaartmaatschappij. U kunt namelijk een speciale waarde aangeven
en de toepasselijke bijkomende kosten van de luchtvaartmaatschappij voldoen om te profiteren van een hogere
aansprakelijkheidstimiet; 3.Bîj schade door vertraging tijdens uw reis: 4694 speciale trekkingsrechten per passagier.
Als bij uw reis ook vervoer door andere luchtvaartmaatschappijen is inbegrepen, moet u met hen contact opnemen
voor hun aansprakelijkheidslimieten.
Termijn voor rechtsvorderingen: elke rechtsvordering voor compensatie van schade moet worden ingediend binnen
twee jaar na de aankomstdatum van het vliegtuig of na de datum waarop het vliegtuig had moeten aankomen.
Bagageclaims: schriftelijke kennisgeving aan de vervoerder moeten in het geval van schade binnen 7 dagen na
4

ontvangst van de ingecheckte bagage worden ingediend. In het geval van vertraging geldt een termijn van 21 dage
na de datum waarop de bagage is overhandigd aan de passagier.
******************************************************************
***********

**

Deze e-mail en alle hiermee verzonden bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor gebruik door de
persoon of entiteit aan wie deze zijn geadresseerd. Het inzien, verspreiden of anderszins gebruiken van of het
ondernemen van stappen naar aanleiding van deze informatie door andere personen of entiteiten dan de bedoelde
ontvanger, is verboden. Als u de e-mail hebt ontvangen terwijl deze niet voor u is bestemd, dient u de afzender
hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en het materiaal te verwijderen.
Kennisgeving inzake gegevensbescherming: Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenkomst met het
toepasseIije privacybeleid van het marketingbedrijf (de niet-exploiterende vervoerder) en de exploiterende
vervoerder en, als uw boeking wordt verricht via een aanbieder van een reserveringssysteem (GDS), met het
privacybaleid hiervan. Deze zijn beschikbaar op http://www.iatatravelc€nter.com/privacy of direct bij de vervoerder
of GDS. U wordt aangeraden deze documentatie, die betrekking heeft op UW boeking en waarin bijvoorbeeld wordt
beschreven hoe uw persoonsgegevens worden verzameld, opgeslagen, gebruikt, openbaar gemaakt en
overgebracht, door te lezen.
****** *******************************************************
***********

*******

KLANT BETREFT
Mocht u vragen of opmerkingen met betrekking tot uw vlucht kunt u terecht op
https://www.aerllngus.com/support/contact-us/
of schrijf naar Aer Lingus Customer Care Unit, Aer Lingus Head Office, Dublin Airport, Ireland of Aer Lingus Customer
Care Unit, 300 Jericho Quadrangle, Suite 130, Jericho, NV 11753, USA.

Aer Lingus Limited. Geregistreerd in Ierland. Bedrijfsnummer 9215. Geregistreerde vestiging te Dublin Airport,
Dublin, Ierland.
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Jong, mw. Y. (Yvonne) de
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Loggen, dhr. CJ. (Cees)
dinsdag 20augustus2019 14:15
Jong, mw. Y. (Yvonne) de
FW: Your Aer Ungus Case Reference: 3787571

Yvonne,
Dit isi annulering. Volgende volgt.
groetjes

mw. A.S. (Agnes) Ehiekharie
Bestuurssecretaresse van dhr. Loggen
Portefeuille Ruimtelijke Ordening, Wonen en Water
T (023)5144108
Dreef 3 2012 HR Haarlem
Emailadres: secr.loggen@noord-holland.nl

www.noord-holland.nl

Provincie
Noord-Holtand
Van: guestrefunds@aerlingus.com <guestrefundsaerlingus.com>
Verzonden: dinsdag 21 mei 2019 15:10
Aan: Secretariaat Loggen <secr.loggen@noord-hoHand.nl>
Onderwerp: Your Aer Ungus Case Reference: 3787571

Aer Linus
Dear Mr. Loggen,
In accordancë with the terms and conditions of the face purchased, we have
processed a refund for your reservation (Booking Reference: 2H2B7F). Please aflow
time for your financial institution to report the credit on your statement.
The total amount refunded to your original form of payment is EUR268.98.
Kind regards,
Jonalyn
Guest Service Team
Your Case Reference is 3787571. 1f you wish to follow-up on this case, reply to this
email. Please do not change the Subject Line and your case will be automatically
updated. 1f your enquiry is urgent or time-sensitive and related to a flight departing in
the next 72 hours, please telephone your local Guest Services Reservations Center,
the contact details for which can be found at www.aerlinqus.com/supportlcontact-

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Loggen, dhr. Ci. (Cees)
dinsdag 20 augustus 2019 14:17
Jong, mw. Y. (Yvonne) de
FW: Your Aet Lingus Case Reference: 3787600

mw. A.S. (Agnes) Bhiekharie
Bestuutssecretaresse van dhr. Loggen
Portefeuille Ruimtelijke Ordening, Wonen en Water
T (023) 514 UO8
Dreef 3 2012 HR HeerJem
Emailadres secr.Iggen @noord-holland ni

www.noord-holland.nl

Provincte
4J Noord-Holland
Van: guestrefunds@aerlingus.com <guestrefundsaerlingus.com>
Verzonden: dinsdag 21 mei 2019 15:16
Aan: Secretariaat Loggen <secr.loggen@ noord-holland nl>
Onderwerp: Your Aer Lingus Case Reference: 3787600

AerLinus
Dear Mr. Loggen,
In accordance with the terms and conditions of the fare purchased, we have
processed a refund for your reservation (Booking Reference: 2MUZMW). Please
aHow time for your financial institution to report the credit on your statement.
The total amount refunded to your original form of payment is EUR277.98.
Kind regards,
Marieta
Guest Services Team
Your Case Reference is 3787600. 1f you wish to follow-up on this case, reply to this
email, Please do not change the Subject Line and your case will be automaticafly
updated. 1f your enquiry is urgent ortime-sensitive and related to a flight departing in
the next 72 hours, please telephone your local Guest Services Reservations Center,
the contact details for which can be found at www.aerlingus.com/supportlcontact
us/
Aer Lingus Limited is registered in Ireland Company Number 5215

