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BOEK EN BEZOEK VEILIG DE F1 PADDOCK CLUB™ IN 2021 & 2022 

 
 
EEN VEILIG PADDOCK CLUB-WEEKEND 
Je mag er van uit gaan dat voor de Paddock Club het welzijn en de veiligheid van onze gasten 
en ons team altijd de hoogste prioriteit heeft gehad en ook zal houden. Met een uitgebreide 
set hygiëne- en veiligheidsmaatregelen zal de gastenervaring er nu net iets anders uitzien en 
aanvoelen. Je kunt erop vertrouwen dat ons toegewijde team je een warm welkom en 
service van wereldklasse zal bieden, waardoor de herinneringen je lang bij zullen blijven. 
 
Om de veiligheid van de F1-teams te garanderen, zijn sommige van de gebruikelijke 
activiteiten niet beschikbaar, maar nieuwe spannende ervaringen zijn in voorbereiding. 
 
BOEK MET VERTROUWEN 
We begrijpen dat onze Paddock Club-gasten in deze onzekere periode extra flexibiliteit nodig 
hebben om te boeken met vertrouwen. Nu de wereld weer opengaat, hebben we nieuwe 
annuleringsvoorwaarden opgesteld, zodat u veilig kunt plannen en boeken. 
Het beleid voor flexibel boeken met vertrouwen geldt voor alle evenementen in 2021 tot en 
met de Grote Prijs van Hongarije. 
 
TERUGBETALING GEGARANDEERD BIJ ANNULERING TOT 42 DAGEN 
U kunt tot 42 dagen voor de vrijdag van het geboekte F1 Paddock Club Event annuleren en 
het volledige bedrag van het ticket wordt terugbetaald. 
 
ENGAGEMENT I.V.M COVID-19 
Als u, of uw reisplannen, impact ondervinden van Covid, geeft de organisatie een creditnota 
voor de waarde van uw Paddock Club-ticket. U kunt deze dan inruilen voor andere 
evenementen tijdens de kampioenschappen van 2021 en 2022. 
 
BESCHERMING IN GEVAL VAN ANNULERING VAN EVENEMENT 
Als het evenement dat u geboekt hebt, geannuleerd of achter gesloten deuren gehouden 
wordt, kunt u kiezen voor ofwel een volledige terugbetaling of een vervangingsticket van 
gelijke waarde, waarmee u toegang hebt tot de F1 Paddock Club op een andere wedstrijd 
tijdens de kampioenschappen van 2021 en 2022. 
 
Informatie verstrekt en ter verantwoordelijkheid F1 Hospitality & F1 Paddock Club™ 
 
Grand Prix Travel BV is afhankelijk van de afhandeling en regelgeving van de F1 organisatie 
en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor beslissingen gemaakt door derden. 
 
 


