Reis met ons mee naar uitwedstrijden van de UNIS Flyers
De Supporters Vereniging Friesland Flyers (SVFF) en Unis Flyers willen gezamelijk een aantal
busreizen gaan organiseren naar uitwedstrijden. De supporters zullen, net als de spelers, ook
vervoerd gaan worden door de bussen met uiterst kundige chauffeurs van Hielkema Reizen.
Het gezamenlijk afreizen naar een uitwedstrijd bevordert de saamhorigheid en het is bovenal ook
nog eens erg gezellig. Uiteraard hebben leden van de SVFF daarbij korting op deze busreizen.
De organisatie is altijd onder voorbehoud van genoeg animo en wanneer een bus niet gaat rijden,
ontvangt iedereen die zich heeft aangemeld hierover persoonlijk bericht. Dit kan zijn per mail,
telefoon of whatsapp.
Tijdens de busreis is ons busreglement van toepassing. Door aanmelding gaat u ook hiermee
akkoord.
Prijs
De prijs van de busreis is afhankelijk van de bestemming. Leden van de SVFF ontvangen
standaard € 5,- korting. Prijzen zijn altijd exclusief een entreebewijs voor de wedstrijd, tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld.
Hoe weet u dat er een busreis is georganiseerd
Dit zullen we bekendmaken op de volgende manieren;
- websites van Unis Flyers en SVFF;
- Facebook pagina SVFF;
- leden van de SVFF waarvan het e-mailadres bekend is, ontvangen persoonlijk bericht;
- aankondiging door de stadionspeaker bij voorafgaande thuiswedstrijden;
- affiche bij de merchandise kraam bij thuiswedstrijden.
Aanmelden en betalen
U kunt zich aanmelden op de volgende manieren;
- aanmeldformulier verkrijgbaar bij de merchandise kraam tijdens thuiswedstrijden;
- door het sturen van een email naar bus@svff.nl. U dient in deze email uw naam en
adresgegevens en telefoonnummer te vermelden en of u lid bent van de SVFF. Bent u lid dan bij
voorkeur ook uw lidmaatschapnummer vermelden. Wilt u meer mensen aanmelden, dan kan dit in
dezelfde email. Geeft u meerdere aanmeldingen door, dan gaat u er automatisch mee akkoord dat
u ook deze aanmeldingen betaalt.
Na aanmelding ontvangt u binnen één werkdag een bevestiging.
Wij reserveren op volgorde van binnenkomst Vol=Vol
Aanmelden en betalen voor een busreis kan tot 7 dagen voor vertrek. Busreizen gaan door bij
voldoende aanmeldingen (minimaal 45 deelnemers). Uiterlijk vijf dagen voor vertrek informeren we
u over het al dan niet doorgaan van de reis.
Let op: uw aanmelding is niet vrijblijvend. Annuleren kan tot de uiterste aanmelddatum. Daarna
blijft u de kosten verschuldigd aan de SVFF.
De reissom dien minimaal 7 dagen voor vertrek te zijn voldaan door;
- overmaken op NL93INGB0006502875 t.n.v. suporters vereniging;
- contante betaling bij merchandise kraam.
Mocht de busreis onverhoopt niet door gaan dan zal er restitutie plaatsvinden.
Opstapplaats
Op de dag van de wedstrijd verzamelen we minimaal een kwartier voor vertrek op de
parkeerplaats aan de achterzijde van Thialf. Dit is de enige mogelijkheid tot opstappen.
We vertrekken op de afgesproken tijd, dus te laat is echt te laat. De reistijd is gebaseerd op de
afstand en daarom houden we ons strikt aan de afgesproken vertrektijden.
We zien u graag bij één van onze uitwedstrijden!

Busreglement UNIS FLYERS en de SVFF
1. Met deelname aan de door de Supporters Vereniging Unis Flyers, hierna te noemen de SVFF,
en Unis Flyers georganiseerde busreizen, gaat u akkoord met dit busreglement.
2. Iedere supporter kan conform de richtlijnen van de bond (NIJB) worden gefouilleerd door
stewards op verboden zaken zoals drank, vuurwerk, (slag)wapens etc. Deze controle kan ook door
onze reisleiding plaatsvinden op zowel de heen- als terugreis.
3. Het is uitdrukkelijk verboden te roken in de bus. Indien de tijd het toelaat kan eventueel een
extra stop worden ingelast voor de rokers.
4. Supporters dienen op de terugreis in dezelfde bus en op dezelfde stoel te gaan zitten als op de
heenreis.
5. Bij het te laat arriveren bij het vertrekpunt van de bus(sen), zowel op de heen- als de terugreis
zal geen restitutie van betaalde reiskosten plaatsvinden. De vertrektijden worden tijdig en duidelijk
gecommuniceerd.
6. Supporters onder invloed van drugs en/of alcoholische drank of met een stadionverbod zal de
toegang tot de bus worden geweigerd. Indien een supporter bij aanvang van de terugreis
overduidelijk onder invloed is van drugs en/of alcohol, zal ook dan de toegang tot de bus
geweigerd worden en moet hij/zij zelf zorgen voor vervoer naar huis. In al deze situaties zal er
geen restitutie plaatsvinden. De reisleiding alsmede Unis Flyers en de SVFF zijn niet aansprakelijk
voor de financiële en andere consequenties die dat met zich meebrengt.
7. In geval van wangedrag tijdens de busreis zal verwijdering uit de bus volgen. Bij weigering de
bus te verlaten of de herhaalde richtlijnen van de reisleiding of buschauffeur op te volgen gaat de
bus naar dichtstbijzijnde politiepost ter assistentie. De reisleiding alsmede Unis Flyers en de SVFF
zijn niet aansprakelijk voor de financiële en andere consequenties die dat met zich meebrengt.
8. Op de heen- en terugreis word het in beperkte mate nuttigen van alcohol toegestaan, uiteraard
alleen aan personen van 18 jaar of ouder. Alcoholische dranken meenemen is alleen toegestaan in
blikvorm.
9. De supporters worden geacht zich te gedragen volgens de normaal geldende waarden en
normen en dienen te allen tijde de aanwijzingen van de stewards en/of busbegeleider op te volgen.
10. Een supporter is verplicht zich tijdens de busreis op verzoek van een steward te legitimeren.
11. Unis Flyers en of de SVFF kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele
diefstallen, vermissingen en schades opgelopen tijdens busreizen.
12. Bij diefstal, vernieling of enig ander misdrijf, in de zin van het Wetboek van Strafrecht, wordt
door de reisleiding de politie ingeschakeld en zal de busreis zonder de betrokken persoon of
personen worden voortgezet. De reisleiding, Unis Flyers en de SVFF zijn niet aansprakelijk voor
de financiële en andere gevolgen die dat met zich meebrengt.
13. Supporters die zich niet houden aan het busreglement kunnen in de toekomst voor andere
reizen worden uitgesloten. Eventuele verdere sancties zijn ter beoordeling aan het bestuur van
Unis Flyers en/of de SVFF.
14. Deelname aan busreizen is niet overdraagbaar. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor
uw aanmelding.
15. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur Unis Flyers en/of de
SVFF.

