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Voorwaarts Mars!  

 

 

Onze reisvoorwaarden 

 

Dit zijn de reisvoorwaarden voor de Storytel creatie reis naar Cornwall van 3 t/m 10 mei 

2020. We houden het graag simpel en overzichtelijk. Om die duidelijkheid te garanderen 

hebben we hieronder een aantal algemene reisvoorwaarden opgesteld. Teken je in voor deze 

groepsreis, dan vragen wij jou om hiermee akkoord te gaan. 

 

1. Deelname aan de reis 

Je boekt deze reis door het deelnameformulier volledig in te vullen. Eventuele 

opmerkingen en aanvullende wensen (bijvoorbeeld gewenst dieet) kun je aan het eind 

van het formulier kwijt. Wij nemen dan indien nodig contact met je op. Na ontvangst 

krijg je van ons via e-mail een officiële bevestiging (dit is de ‘reisovereenkomst’) en een 

factuur. 

 

2. Betaling 

We vragen je binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur een aanbetaling te doen van 

50% van de reissom. De overige 50% willen wij graag uiterlijk 3 weken voor vertrek 

ontvangen. Boek je binnen 3 weken voor vertrek dan willen wij graag de hele reissom 

binnen 7 dagen op onze rekening hebben staan (uiterlijk één dag voor vertrek de hele 

reissom). 

 

3. Wijzigen of annuleren 

Zodra je de reis geboekt hebt kun je niet meer kosteloos wijzigen of annuleren. Wij 

gaan namelijk verplichtingen voor jou aan op het gebied van vervoer en verblijf. We 

adviseren je een annuleringsverzekering af te sluiten. 

 

• Annuleer je tot 4 weken voor vertrek dan betaal je € 350 

• Annuleer je binnen 4 weken tot 1 week voor vertrek dan betaal je € 750 

• Annueleer je in de laatste week voor vertrek of op de vertrekdag zelf dan betaal je 

de volledige reissom 
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sAnnuleren doe je door een e-mail te sturen naar één van de organisatoren. Je 

annulering is pas geldig zodra je van ons een bevestigingsmail ontvangt. Ontvang je 

deze niet, trek dan aan de bel en neem telefonisch contact met ons op. 

Wil je iemand anders in jouw plaats laten gaan, dan is dit ter beoordeling van ons als 

organisatoren. Hierover is overleg mogelijk. 

 

Wij hebben een minimum aantal deelnemers nodig om de reis te laten doorgaan. Die 

beslissing nemen wij uiterlijk 4 weken voor vertrek. Indien wij de reis annuleren 

vanwege een tekort aan deelnemers, dan krijg je de volledige (aanbetaalde) reissom 

binnen 7 dagen na de annulering retour. 

 

4. Inclusief en exclusief 

In de reissom zijn de volgende uitgaven inbegrepen: 

• Alle vervoerskosten vanaf de opstapplaatsen tot de terugkeer in Zuid-Limburg 

(personenbus/auto, veerdienst en eventueel bus/taxivervoer) 

• Alle overnachtingen 

• Drie maaltijden per dag (ontbijt, lunch en diner) 

• Entrees & excursies 

• Koffie, thee, water & een sapje/fris tijdens het verblijf in huis 

 

Deze uitgaven zijn voor jouw eigen rekening: 

• Vervoerskosten van woonplaats naar opstapplaats en terug 

• Persoonlijke uitgaven / souvenirs 

• Verzekeringen  

• Consumpties tijdens excursies  

• Alcohol consumptie tijdens verblijf in huis 

 

5. Reisdocumenten 

Wij vragen jou om een geldig identiteitsbewijs mee te nemen: een paspoort, rijbewijs 

of identiteitskaart. Een verzekeringspasje van je ziektekostenverzekering is aan te 

bevelen. 
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6. Publiciteit 

Tijdens de reis zullen foto- en filmbeelden worden gemaakt. De organisatie zal deze 

gebruiken voor haar eigen sociale media kanalen en, indien gewenst, ook ter 

beschikking stellen aan de deelnemers (alleen met naamsvermelding van de fotograaf). 

Vanzelfsprekend houden we rekening met precaire situaties en persoonlijke momenten 

tijdens de reis. Indien je als deelnemer hier bezwaar tegen hebt vragen wij jou dat voor 

de reis aan ons kenbaar te maken zodat wij hier rekening mee kunnen houden. Het 

beeldmateriaal zal niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden van derden. 

 

7. Intentie 

Het spreekt voor zich dat wij vertrouwelijk en integer omgaan met jouw gegevens en 

ervaringen. Dat vragen wij ook van jou. Wij als organisatoren voeren de 

reisovereenkomst uit volgens de reisbeschrijving en onze informatie vooraf. Mochten 

wij niet aan jouw verwachtingen voldoen, dan stellen wij het zeer op prijs als je ons 

daarover zo vroeg mogelijk informeert. Dan kunnen wij hier op reageren en rekening 

mee houden. Jouw welzijn staat voor ons bovenaan.  

 

Wij doen ons uiterste best je een onvergetelijke ervaring te bieden! 

 

 

Mirtel Gommans   Marcel van Kasteren  Nicole Pol 

SwitchZin    Voorwaarts Mars   Sprookjesvrouw 


