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Grensverleggend…
Bent u op zoek naar een verrassende daguitstap voor uw vereniging, familie, schooluitstap,
… dan zal u in deze brochure alvast goede ideeën vinden voor een bezoek aan Menen.
Geschiedenis, cultuur, gastronomie, … Wij bieden voor elk wat wils! Neem een kijkje in
deze brochure en laat u verleiden om een dag zorgeloos te komen genieten in onze stad.
Onze dienstverlening staat garant voor persoonlijk advies op maat van de klant. Daarvoor
kan gerekend worden op de uitgebreide lokale kennis van onze medewerkers. Zo verloopt
uw bezoek in alle comfort en zonder zorgen.
Onze troeven:
- Persoonlijk contact en service
- Maatwerk en flexibiliteit
- Comfort en uitgebreide lokale kennis
Wij heten u alvast van harte welkom in Menen!
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Roubaix

ie

Kortrijk

Een stukje geschiedenis…
Menen telt met de deelgemeenten Lauwe en Rekkem,
33000 inwoners. De grensstad kent een rijke en bewogen geschiedenis. De stad is ontstaan aan de Leie, op de
weg Brugge-Rijsel. De oudste naamvermelding dateert
van 1087. Als grensstad werd Menen al vroeg versterkt.
Menen ontwikkelde zich in de 14de eeuw tot een
belangrijk lakencentrum. In de 16de eeuw was de stad
beroemd voor zijn bier (tussen 1520 en 1549 telde
Menen 104 meester-brouwers!).

Inhoud:
Tips voor trips
Een blik over de grens
Groen in Menen
Menen tijdens WO I
Op stap met de klas
Onze klassiekers
Eens iets anders
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Voorwaarden		
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De eerste omwallingen dateren uit 1578. Tussen 1579
en 1830 werd de stad 22 maal belegerd. In 1668
werd Menen Frans grondgebied. In 1678 werd Menen
versterkt door Vauban. De vestingen die nu te zien zijn
in het straatbeeld dateren echter uit de Hollandse periode. De aanleg er van begon op 1 mei 1817. Daarvoor
werd gebruik gemaakt van de bestaande funderingen
van Vauban.
De Leie, ook een natuurlijke grens met Frankrijk,
speelde een belangrijke rol in de stadsontwikkeling.
Nu vormen de Leieboorden een mooie groene long te
midden van de stad.
De nabijheid van de grens zorgde er voor dat Menen
een sterke groei in de bevolking kende eind 19e, begin
20e eeuw. Door de economische crisis in ons land
gingen velen werken in de textielfabrieken in Frankrijk.
Zo ontstond de wijk de Barakken.
Ook de Duitse bezetting tijdens de 1e Wereldoorlog
had een grote impact op de stad en zijn inwoners.
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La Piscine, Roubaix

Tips voor trips
Naast onze kant-en-klare daguitstappen, die u wat verderop in onze brochure zult aantreffen, bieden
wij u de mogelijkheid om zelf uw bezoek samen te stellen. Aan de hand van volgende tips kunt u zelf
bepalen hoe uw dagje Menen er uit ziet.

EEN BLIK OVER DE GRENS HEEN
Tip 1
Grenswandeling Menen – Halluin (2u) – Het ontstaan van
een grenswijk, grensarbeid, smokkel en couleur locale
prijs: € 60 - voor de gids (groep max. 25 pers.)
Tip 2 – NIEUW!
Halluin ontdekken (2u) – Tijdens deze wandeling maak je
kennis met het (minder) bekende industrieel en cultureel
erfgoed van onze Franse buurgemeente
prijs: 60€ voor de gids (groep max. 25 pers.)
Tip 3
Smokkel, straffe kost aan de Leie (4u) – fietstocht
prijs: €120 voor de gids (groep max. 15 pers.)
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Tip 4
Roubaix – laat je verrassen door het rijk cultuur-historisch
erfgoed onder leiding van een Nederlandstalige gids
Tip 5
Rijsel – ontdek deze gezellige oud-Vlaamse stad met
Nederlandstalige gids op een boogscheut van Menen
Tip 6
Bustocht “Aan en over de Schreve” (2u) - Je maakt een
verrassende en afwisselende bustocht langs en over de
Belgisch-Franse grens.
€60 per gids – De groep dient zelf een autocar te voorzien.

GROEN IN MENEN
Onder leiding van een natuurgids kan je volgende
(verborgen) pareltjes ontdekken:
Tip 7
De Poel - Aan de achterkant van CC De Steiger vind je dit
natuurreservaatje. De Poel is enkel toegankelijk met een
natuurgids.
Tip 8
Geluwe-Reutelbeekpad - De groenstrook loopt dwars
door een woonwijk langs de Beekstraat.
Tip 9
Bramier, Lauwe - Dit natuurgebied ontstond op de bedrijventerreinen van de firma Novobloc NV, een voormalige
tegelfabriek. Dit bijzondere biotoop is enkel toegankelijk
met een natuurgids.
Tip 10
Preshoekbos, Lauwe - Dit jong, maar volwaardig wandelgebied vormt een landschappelijk geheel met de zuidelijke
flank van de Leievallei tussen Menen en Kortrijk.
Tip 11 - NIEUW!
Langs de boorden van de Leie, Groendomein Noordkaai en
Diefhondbos
Praktisch: De dienst toerisme biedt een waaier
begeleide natuurwandelingen en fietstochten aan.
Dit kost €60,00 voor de gids en duurt ongeveer
een 2-tal uren. Boekingen gebeuren via de dienst
toerisme Menen.
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MENEN TIJDENS DE 1STE WERELDOORLOG
Tip 12
Bustocht langsheen de Duitse frontlinies van WO1 (3u)
De groep dient zelf een autocar te voorzien - €90 voor de gids
Tip 13 – NIEUW!
Stadswandeling Menen bezet tijdens WO1(2u)
€ 60 voor de gids
Tip 14
Fietstocht WO I – NIEUW!
Deze fietstocht van +/- 20 km langs de as Menen-Roeselare geeft je een beeld van “Het einde van het front” en hoe de
frontlijn nog te herkennen is in het landschap en bebouwing (3u) – 90€ voor de gids
Tip 15
Duitse militaire begraafplaats “Menenwald” – 1914-1918 (1u)
Nieuw sinds 2017 – Vaste tentoonstelling in het ontvangstgebouw over de aanleg van de begraafplaats en over het leven
van enkele gesneuvelden die er begraven zijn. Dit is de grootste Duitse Militaire Begraafplaats van WO I in West-Europa
€60 per gids (max. 25 pers. Per gids)
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OP STAP MET DE KLAS
Zowel voor kleuters, lagere school als middelbaar onderwijs voorzien wij een programma
op maat.
Tip 16
Op stap met meneer Vauban (2u) - De kinderen helpen
meneer Vauban zijn weg terug te vinden.
leerjaar: 3de en 4de leerjaar - €60 voor de gids
Tip 17
Bio-boerderij “ ’t Goed ter Heule” in Lauwe  - In deze
bio-boerderij kan je zelf uw biologische groenten plukken.
Info: ’t Goed ter Heule – Dronckaertstraat 665 – 8930
Lauwe – www.tgoedterheule.be – Tel. 0486/70.80.56 –
Tel. 056/41.45.13
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ONZE KLASSIEKERS
Menen kende door zijn strategische ligging langs de Leie en vlakbij de grens met Frankrijk op de
handelsweg Brugge-Rijsel een rijk handelsverleden. Het werd ook verschillende keren belegerd. Menen werd een vestingstad.
Tip 18
Bezoek het belfort en het gerenoveerde stadhuis van Menen. Geniet van het zicht van op het belfort en laat u verrassen door het moderne interieur van het stadhuis.  (2u)
Tip 19
Stadsmuseum ’t Schippershof (1u)
‘t Schippershof is gevestigd in een 17de Eeuwse herberg in het centrum van Menen. Het museum beheert
o.a. een uitgebreide collectie beeldende kunst van o.a.
Meense kunstenaars zoals Yvonne Serruys, Georges
Dobbels en Johan Tahon.
Recent werd de vaste collectie weggehaald en lopen
er in de museale ruimtes diverse tijdelijke tentoonstellingen. Het museum is een plek in de stad voor tentoonstellingen en projecten die ofwel een link hebben met
de stedelijke context, ofwel ruimte bieden aan grotere
beeldende kunst projecten. Je kan het actuele aanbod
steeds raadplegen op www.tschippershof.be.
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Tip 20
Historische stadswandeling (2u)
Tip 21
Wandeling op en langs de vestingen (2u)
Tip 22
Kazematten (1u)
Tip 23
Molen “De Goede Hoop” (1u) = De molenaar leidt u
rond in de grote stenen stellingmolen – 30€/groep
Praktisch: Een groepsbezoek met gids kost
€ 60 voor max. 2 uren. (max. 25 pers.) Alle info
hieromtrent: Dienst voor Toerisme Menen.
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EENS IETS ANDERS
Tip 24
Vrouwenwandeling “Pittige vrouwen in Menen” (2u) Ontdek plaatsen en beeltenissen van ‘grote’ en ‘kleine’
vrouwen die in hun tijd van belang geweest zijn.
Tip 25
Beeldenwandeling (2u) – Yvonne Serruys, Johan Tahon,
Stephan Balkenhol, Dirk Braeckman en Willem Vermandere. Ontdek hun kunstwerken in het openbaar domein
van de stad.
Tip 26
Frivole gevels, Art deco en Art Nouveau (2u)
Tip 27
Psychiatrisch Centrum Menen – NIEUW!
Het Psychiatrisch Centrum O.L.Vrouw van de Vrede
Menen vierde in 2012 zijn 300-jarig bestaan. De Zusters
Benedictinessen startten in 1712 met de opvang van
geesteszieke en zwakzinnige vrouwen.
Tijdens dit bezoek maak je kennis met het rijke erfgoed.
De kapel, de orangerie en de werkmanshuisjes getuigen
van hun rijke verleden.
Tip 28
D-Dreams Garden in Lauwe – NIEUW!
Deze romantische cottagetuin is te bezoeken tijdens
de maanden mei, juni, juli en augustus. Laat je verrassen
door de rust en de schoonheid die de verschillende
kamers en zithoeken je te bieden hebben. Op aanvraag
worden er ook voordrachten gegeven. Kostprijs: 2€/
pers.
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Tip 29
De Conciergerie Menen – NIEUW!
In het centrum van Menen gaat achter de gevel van een
voormalige conciërgewoning in de Oude Leielaan een
historische landschapstuin schuil. De tuin bevat eigen
kazematten, is aangelegd op de oude vestingen en kijkt
uit over de oude Leiearm langs de Sluizenkaai.
Tip 30
Stadswandeling: “Menen, grensstad met toekomst” –
NIEUW!
Dat water in een stad heel bepalend is in het stadsbeeld is ook in Menen niet anders. De Leie lag mee aan
de basis van het vlasverhaal en heeft bijgedragen aan
de handel.Vervoer over het water wint ook vandaag
steeds meer aan belang. Het Europees Project SeineSchelde heeft tot gevolg dat de Leie in Menen voor
de 3e keer zal verlegd worden. De rivier moet breder
gemaakt worden, bruggen moeten verhoogd worden.
Deze werken zullen ingrijpende gevolgen hebben voor
het stadsbeeld. Het Masterplan Menen probeert de vele
uitdagingen op een positieve manier te benaderen. Een
mobiele, leefbare, commercieel aantrekkelijke stad en
een herwaardering van het vestingtracée in het stadsbeeld vormen hierin dan ook de leidraad.
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VOOR FIJNPROEVERS EN ZOETEKAUWEN
Tip 31
Maîtresse, Rekkem – NIEUW!
“Maîtresse” is een Meens bier dat recentelijk geproduceerd werd volgens een persoonlijk recept van Dhr.
Dobbels. Brouwerij Eutropius uit Menen staat in voor het
brouwproces. De etiketten werden ontworpen door de
Rekkemse kunstenares Lilivandel. In de degustatieruimte
met winkel maak je kennis met de passie van Dhr. Dobbels en het verhaal van dit biertje. Ondertussen proef
je van de 3 soorten met een aangepaste knabbel die de
degustatie af maakt.
Tip 32
Sneukelwandeling Menen (3u)
Tussen de €10 à €15 per persoon – gids €90 (max. 25
pers.)
Tip 33
Grootmoeders koffie (1,5u à 2,5u) - Geleid bezoek aan
Grootmoeders Koffie in Gullegem + bezoek aan het
koffiemuseum.
Verschillende arrangementen mogelijk
Tip 34
Brouwerij “Gulden Spoor” in Gullegem – De brouwer
neemt je mee in de moderne brouwerij en maakt je
wegwijs in het ambacht van het bier maken, over traditie
en smaak. Achteraf kan er geproefd worden.
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Tip 35
Kaasmakerij “De Kazerij” te Wervik - Hoe een kaasgroothandel uit 1934 uitgroeide tot een van onze succesvolste kaasproducenten. Hun “Flandrienkaas” viel al
meermaals internationaal in de prijzen.
Tip 36
Wijndomein ‘Ravenstein’ Kruiseke– NIEUW!
Deze 2,5 ha grote wijngaard op de zuidelijke hellingen
van de ‘Amerikaberg’ wordt puur ecologisch beheerd.
Op het programma staan een boeiende rondleiding, een
bedrijfsfilm en een degustatie.
Tip 37
Brouwerij “De Ranke” in Dottignies – NIEUW!
De brouwerij werd opgestart in 1996. Met hun bieren
gaat men tegen de tendens in van de verzoeting van de
bieren. In 2005 vestigden ze zich in een oude textielfabriek in Dottignies, een deelgemeente van Moeskroen.
In hun degustatiezaal kan ook een broodmaaltijd genuttigd worden met enkele lokale topproducten
Kostprijs op aanvraag, afhankelijk van arrangement.

Dagarrangementen: suggesties
OORLOG, HEROPBOUW EN HEDENDAAGSE ARCHITECTUUR
Deze dagtrip vol afwisseling neemt je mee doorheen de jongste 100 jaar.Van het uitbreken van de
“Grote Oorlog” in 1914, de gouden jaren 50’ en ’60 tot de jaren 2000. Een bewogen eeuw, nog steeds
in evolutie, nauwelijks bij te houden.
Programma:
09u30: Onthaal met koffie en boterkoek
10u00: Frivole gevels, art déco en art nouveau
12u00: Middagmaal in een gezellig restaurant
Optie 1:
14u00-17u00 Bustocht langsheen de Duitse frontlinies in
de regio Menen-Wervik- Wevelgem
Optie 2:
14u00-16u00: Stadswandeling waarbij de gids je meeneemt naar Menen tijdens de 1e WO.
Hoe beleefde de man in de straat de 4 jaar durende Duitse bezetting en welke impact had dit in het straatbeeld?
16u00-17u00: Bezoek aan het gerenoveerde stadhuis. Een
voorbeeld van hoe klassiek en design hand in hand kunnen gaan.

Praktisch:
Richtprijs € 40-per persoon: deze prijs is geldig
voor groepen vanaf 20 personen. Kiest men optie
2 komt er € 90 bij voor een 2e gids tijdens de wandeling en het bezoek aan het stadhuis.
Inbegrepen: koffie met boterkoek, middagmaal,
inkomgelden, gidsbeurten en “ne goen” met
portie kaas.
Niet inbegrepen: drank bij de maaltijd(en).

17u30:  Afsluit met “ne goen” en een portie kaas in Bistro
’t Badhuis. Het zwembad met jacuzzi’s en stoomhutten
was oorspronkelijk een open zwembad. Het prachtige
gebouw in Art Deco kreeg binnenin een volledige transformatie met huidig resultaat.
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TYPISCH MENEN
Tijdens deze uitstap maak je kennis met de stad in al haar facetten. (geschiedenis, ontspanning, eten
en drinken…)
Programma:
09u00: De dag wordt ingezet met een kopje koffie en
een heerlijk stuk Meense Wieltjestaart
09u45: Bezoek aan het belfort en het gerenoveerde stadhuis. Een must voor architectuurliefhebbers!
11u30: Het aperitief wordt genomen in Brasserie ’t
Badhuis
12u30: Aankomst in een gezellig restaurant
Namiddagprogramma:
14u30: Bezoek aan stadsmuseum ’t Schippershof of bustocht “Aan en over de schreve”
Optie 1:
16u00: Grenswandeling (2 uren)
De wijk met de vele shops en horecazaken is de reden
voor een gezellig dagje stappen voor onze
Franse buren. Deze wijk, van oorsprong ontstaan door
de grensarbeid, geeft je een mooi beeld van het leven
van de werkende man eind 19e begin 20e eeuw. Onder
leiding van een gids verken je deze wijk aan beide kanten
van de grens.

Optie 2:
16u00: vestingwandeling
Onder begeleiding van een gids kom je alles te weten
over de vestingen en breng je een bezoek aan de
kazematten.
Praktisch:
Richtprijs € 44 per persoon: deze prijs is geldig
voor groepen vanaf 20 personen.
Er wordt een meerprijs van € 60 per gids
gerekend voor iedere wandeling en het bezoek
aan het stadhuis als de groep groter is dan 25
personen.
Inbegrepen: koffie met taart, aperitief,
middagmaal, inkomgelden, gidsbeurten. Niet
inbegrepen: drank bij de maaltijd.
Info en inlichtingen:
- Dienst Toerisme Menen, Grote Markt 1 - 8930 Menen
- Tel. 056/ 529 417 – toerisme@menen.be
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KLAVERTJE DRIE IN DE GRENSLEIE
Een unieke dagtrip in drie gemeenten in het uiterste zuiden van de West-Vlaamse Leiestreek. In het
gevarieerde programma maak je kennis met de geschiedenis van de tabaksnijverheid, kan je een boeiende vestingwandeling of een bustocht ‘Aan en over de schreve’ maken en brengt u een bezoek aan
een heuse basiliek.
Programma:
09u30: Start in Wervik, het centrum van de Belgische
tabak. Afspraak in de retroherberg van het Tabaksmuseum voor een kopje koffie met een tabakstaartje.
10u00: Geleid bezoek aan het Tabaksmuseum (gesloten
op maandag).
11u30:Vertrek met eigen bus, zonder gids, richting
Menen.
12u00: Aankomst in een gezellig restaurant in Menen
voor het middagmaal.
14u00: Onder leiding van een Meense gids kan ofwel
een bustocht ofwel een vestingwandeling gemaakt
worden.
16u00:  Vertrek met eigen bus, zonder gids, richting
Dadizele.
16u15: Bij aankomst in Dadizele worden we in de brasserie “De Pompeschitter” verwelkomd en kunnen we
rustig genieten van een lokaal biertje. (Dinsdag gesloten).
16u45: Geleid bezoek aan de kunstschatten van de
basiliek en aan het Rosarium of het Rozenkranspark.
Daarna kom je in het gemeentelijk domein ’t Torreke
waar de beroemde Pompeschitter in vol ornaat zijn
‘ding’ zit te doen.
18u15:  Vertrek huiswaarts of afsluit met een licht
avondmaal in een plaatselijke brasserie.
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Praktisch:
Richtprijs € 48 per persoon: deze prijs is geldig
voor groepen vanaf 20 personen. Er wordt een
meerprijs van € 120 gerekend op het totaal als
de groep groter is dan 25 personen voor een
tweede gids tijdens de vestingwandeling en het
bezoek in Dadizele.
Inbegrepen: koffie met tabakstaart, middagmaal,
inkomgelden, gidsbeurten, Pompeschittersbier.
Niet inbegrepen: drank bij de maaltijd(en),
avondmaal.
Info en inlichtingen:
- Dienst Toerisme Menen, Grote Markt 1 - 8930 Menen
- Tel. 056/ 529 417 – toerisme@menen.be
- Dienst Toerisme Wervik, Koestraat 63 – 8940 Wervik –
Tel. 056/952 425 – toerisme@wervik.be
- Dienst Toerisme Moorslede, Plaats 6 – 8890 Dadizele –
Tel. 056/509 100 – toerisme@moorslede.be
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MENEN, WERVIK, EEN GRENSGEVAL
Programma:
09u30: Afspraak aan CC De Steiger. Je wordt er
verwelkomd door een Meense gids en krijgt een kopje
koffie met koffiekoek aangeboden.
10u00: Historische wandeling of Grenswandeling MenenHalluin
12u00: Aankomst in een gezellig restaurant in Menen
voor het middagmaal.
14u30: Bustocht “Aan en over de schreve”
16u30:  Aankomst in Wervik. Bezoek aan het Nationaal
Tabaksmuseum (gesloten op maandag) met een gids.
17u45: Je vertrekt huiswaarts of geniet nog na met een
belegde boterham in de retroherberg van het Nationaal
Tabaksmuseum, waar een Moriaentje zich best laat
smaken.

Praktisch:
Richtprijs € 38 per persoon:
Deze prijs is geldig voor groepen vanaf 20
personen. Er wordt een meerprijs van € 120
gerekend op het totaal als de groep groter is
dan 25 personen voor een tweede gids tijdens de
wandeling door Menen en het bezoek aan het
Tabaksmuseum.
Inbegrepen: koffie met koffiekoek, middagmaal,
inkomgelden, gidsbeurten.
Niet inbegrepen: drank bij de maaltijd(en),
avondmaal.
De groep dient zelf busvervoer te voorzien. Het
Nationaal Tabaksmuseum is niet toegankelijk op
maandag.
Info en inlichtingen:
- Dienst Toerisme Menen, Grote Markt 1 - 8930 Menen
- Tel. 056/ 529 417 – toerisme@menen.be
- Dienst Toerisme Wervik, Koestraat 63 – 8940 Wervik –
Tel. 056/952 425 – toerisme@wervik.be
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GENIETEN IN DE LEIESTREEK, EEN MIX VAN NATUUR, CULTUUR EN
CULINAIR GENOT.
Programma:
09u30: Start in Wevelgem waar je wordt verwelkomd
door de gids. Er wordt een kopje koffie met een
boterkoek aangeboden.
10u00:Vertrek naar het Provinciedomein Bergelen,
waar je samen met een natuurgids een natuurwandeling
maakt. Het Domein Bergelen is gelegen aan de rand van
de Heulebeekvallei en bevat veel kleine, interessante
landschapselementen.
12u00:Vertrek met eigen vervoer (zonder gids) naar een
gezellig restaurant in Wevelgem, waar je kan genieten
van het aperitief.
13u00: Streekmenu in een gezellig restaurant te
Wevelgem.
15u00:Vertrek met eigen vervoer richting Menen
(zonder gids).
15u30: Bedrijfsbezoek aan een producent van een
streekproduct uit de Leiestreek.
17u00: Einde dagtrip.

MEER INFORMATIE?
Dienst Toerisme Menen
stadhuis Menen
Grote Markt 1
8930 Menen
056/529417
toerisme@menen.be
www.menen.be
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Prijs op aanvraag: op zondag wordt een toeslag
van € 6 p.p. aangerekend.
Deze prijzen zijn geldig voor groepen vanaf 20
personen.
Gelieve ten laatste 3 weken voor de uitstap
schriftelijk te reserveren bij de Dienst Toerisme
van Menen of Toerisme Wevelgem
Info en inlichtingen:
- Dienst Toerisme Menen, Grote Markt 1 - 8930 Menen
- Tel. 056/ 529 417 – toerisme@menen.be
- Dienst Toerisme Wevelgem,Vanackerestraat 12 – 8560
Wevelgem – Tel. 056/433 400 – toerisme@wevelgem.be

ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Groepen
De opgegeven prijzen worden berekend op basis van groepen van
ten minste 20 personen. Bij kleinere groepen wordt een toeslag verrekend door de Dienst Toerisme Menen. Het vervoer wordt door de
groep zelf verzorgd.
2. Prijzen
a. De prijzen gelden per persoon, tenzij anders bepaald.
b. De gepubliceerde prijzen zijn geldig gedurende de hele periode
waarin het arrangement wordt aangeboden.
c. De organiserende toeristische dienst behoudt zich het recht de
prijzen, berekend op de datum van het in druk geven van onderhavige
brochure, te wijzigen indien daartoe aanleiding bestaat, ingevolge
tariefwijzigingen of prijsaanpassingen van prestaties te leveren door
derden.
d. Hetzij anders vermeld, zijn in de prijzen voor maaltijden, de dranken
e.a. extra’s niet inbegrepen.
e. Alle prijzen bevatten bediening, BTW, enz.
3. Aanmelding en betaling
a. Boekingen worden slechts genoteerd, wanneer die ten minste 10
kalenderdagen voor de datum van de prestatie (tocht, bezoek, enz.) in
het bezit zijn van de organiserende toeristische dienst.
b. De boeking wordt slechts bindend voor de bemiddelende toeristische dienst, wanneer deze ten minste 10 dagen voor de geplande
tocht of bezoek in het bezit is van een aanbetaling.
c. Het bedrag van dit voorschot wordt bepaald op 25% (min. 125€)
van de totale som van de gewenste prestatie(s) en dient overgeschreven te worden op de bankrekening vermeld op de voorschotfactuur.
d. Bij de niet tijdige storting van het voorschot, is de toeristische dienst
gerechtigd de prestaties te annuleren.
e. Een restsaldofactuur wordt 7 dagen voor het bezoek toegestuurd.
Het saldo dient ten laatste de dag zelf overgeschreven te worden op
de rekening vermeld op de factuur.

4. Annuleringen en wijzigingen
a. De aanvrager, die de vereiste betaling heeft gedaan, kan de bestelde
prestatie schriftelijk annuleren mits de DVT daarvan ten laatste 10 dagen voor de datum van de prestatie is bericht.  Een gehele afbestelling
geeft aanleiding tot volgende kosten:
- Tot 10 kalenderdagen vóór de datum van de prestatie: € 50,00 – voor
administratie- en organisatiekosten.
- Tussen 10 en 3 kalenderdagen vóór de datum van de prestatie: het
bedrag van het voorschot wordt aangerekend.
- Minder dan 3 kalenderdagen vóór de datum van de prestatie: 100%
van het voorziene bedrag wordt aangerekend.
b. Wijzigingen van het aantal deelnemers:  Elke wijziging van het voorziene aantal deelnemers moet uiterlijk 5 dagen vóór de datum van de
te leveren prestaties aan de toeristische dienst worden gemeld.
5. Klachten en aansprakelijkheid
a. De organiserende toeristische dienst besteedt alle mogelijke
zorg aan de samenstelling en de afloop van de arrangementen.  De
toeristische dienst kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden, noch
voor beschadiging of letsels die aan de deelnemers of hun bezittingen
mochten berokkend worden, noch voor prestaties door derden vervat
in de arrangementen.
b. Mocht er, in weerwil van zorgen door de toeristische dienst besteed,
toch aanleiding zijn tot een gerechtvaardigde klacht, dan dient de
aanvrager deze schriftelijk bij de organiserende toeristische dienst in
te dienen, uiterlijk 8 dagen na datum van het arrangement.
c. De grootste zorg werd besteed aan de nauwkeurigheid en actualiteit
van de in deze gids gepubliceerde gegevens. De uitgevers kunnen
evenwel geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele
onnauwkeurigheden, tussentijdse veranderingen of prijsaanpassingen.
Dienst Toerisme Menen, Stadhuis, Grote Markt 1, 8930 Menen – Tel.
056/529 417 – email: toerisme@menen.be
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