Algemene reisvoorwaarden
Skisafari Mittersill februari 2022
ARTIKEL 1.
Totstandkoming reisovereenkomst
1. Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op de door Alex Stoltenberg, hierna te
noemen “Organisator” overeengekomen skisafari nar Mittersill van 5 t/m 13 februari
2022, hierna te noemen de “Skisafari”, en vormen een onlosmakelijk onderdeel
daarvan.
2. Om een reisovereenkomst voor de skisafari naar Mittersill van 5 t/m 13 februari

2022, hierna te noemen de “Skisafari”, tot stand te laten komen, dient de
reiziger/ opdrachtgever, hierna te noemen ‘de Deelnemer’ zich in te schrijven.
Deze inschrijving kan op twee manieren plaatsvinden:
a. Middels het inschrijfformulier.
De reisovereenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen zodra het
inschrijfformulier voor de Skisafari ingevuld en door de Deelnemer ondertekend bij
de reisadministratie is ontvangen. De deelnemer ontvangt hiervan (via de mail)
een bericht.
b. Door middel van invulling en verzending van het inschrijfformulier via de
mail.
Aangezien hierbij bij de aanmelding geen handtekening wordt gebruikt, wordt de
reisovereenkomst geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat de
ontvangst van het inschrijfformulier door de reisadministratie via de mail is
bevestigd..
3. Geschiedt de aanmelding voor meerdere deelnemers, dan is de hoofddeelnemer voor
alle op het inschrijfformulier vermelde deelnemers aansprakelijk voor de nakoming van
alle verplichtingen die uit de aanmelding en de reisovereenkomst voortvloeien,
4. Minderjarige deelnemers dienen het inschrijfformulier te laten ondertekenen door één
van de ouders of verzorgers.
5. De reis vindt pas doorgang wanneer een van te voren vastgesteld minimum aantal
deelnemers, zoals vermeld in de reisbeschrijving, is bereikt, dan wel expliciet is
bevestigd dat de reis doorgang zal vinden.
ARTIKEL 2. Betaling van de reissom
1. Inschrijving vindt plaats door middel van het in ARTIKEL 1 lid 2 bedoelde
inschrijfformulier.
2. De aanbetaling, zoals vermeld in de reisbeschrijving dient door de Deelnemer direct bij
inschrijving te worden overgemaakt.
3. Het restant van de reissom dient na ontvangst van de factuur door de Deelnemer
binnen 8 werkdagen betaald te zijn.
4. Indien de Deelnemer niet betaald binnen de op de factuur genoemde termijn is de
Deelnemer zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist in verzuim.
5. Indien betaling ook na aanmaning uitblijft of indien niet voor aanvang van de reis is
betaald, heeft de Organisator het recht de Deelnemer uit te sluiten van deelname aan
de reis. De verplichting tot betaling blijft bestaan.
6. In plaats van de Deelnemer uit te sluiten van deelname kan de Organisator de
reisovereenkomst annuleren en de daarvoor verschuldigde annuleringskosten bij de
Deelnemer in rekening brengen. Het bepaalde in dit lid laat andere rechten van de
Organisator onverlet.
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Artikel 3. Reissom, reisduur en reisprogramma

1. De in de reisbeschrijving gepubliceerde reissom geldt per persoon. Bij deze
reissom zijn uitsluitend de diensten en voorzieningen inbegrepen zoals deze in
het reisprogramma zijn vermeld.

2. De in de reisbeschrijving gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, het
minimum aantal deelnemers en belastingen, zoals deze bekend waren op 1 juli
2021.

3. Eventuele belastingwijzigingen die na 1 juli 2021 bekend worden zullen worden
doorberekend aan de deelnemers.
.

4. De in het reisprogramma vermelde data voor een meerdaagse reis per bus zijn de
datum van vertrek respectievelijk thuiskomst.
ARTIKEL 4. Verzekeringen

1. Iedere Deelnemers dient zelf zorg te dragen voor een goede (reis)verzekering.
Denk hierbij ook aan de noodzakelijke wintersport dekking.

2. Iedere deelnemer wordt dringend aangeraden zelf een annuleringsverzekering
af te sluiten.
ARTIKEL 5. Documenten

1. Iedere deelnemer dient bij vertrek en gedurende de hele reis in het bezit te zijn
van de nodige documenten en deze bij zich te dragen, zoals een geldig paspoort
en zo nodig bewijzen van vaccinaties en/of testuitslagen.

2. Indien een deelnemer de reis niet of niet geheel kan maken wegens gemis van
één of meerdere van de noodzakelijke documenten, zijn alle daaraan verbonden
gevolgen voor zijn/haar rekening.
ARTIKEL 6. Reisbescheiden
1. De benodigde reisgegevens zullen de deelnemers uiterlijk één week
vóór vertrek elektronisch of schriftelijk worden toegezonden.
ARTIKEL 7. Annulering en wijziging deelnemerschap
1. Annuleringen dienen terstond aan de reisadministratie te worden
gemeld
2. Indien de Deelnemer bij annulering zelf voor vervanging kan zorgen,
mits hierover met de reisbegeleiding overeenstemming is bereikt, is
hij/zij de eventuele kosten die in verband met deze vervanging moeten
worden gemaakt verschuldigd.
3. In andere gevallen zal wijziging niet mogelijk zijn en zullen de
annuleringskosten worden doorberekend aan de betreffende
Deelnemer, onverlet of de annuleringsverzekering van de Deelnemer
deze kosten al dan niet dekt.
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ARTIKEL 8. Niet doorgaan/wijzigen van de reis
1. Indien wegens onvoldoende deelname op de sluitingsdatum van de inschrijving wordt
besloten dat de reis niet zal doorgaan zal de reeds gedane aanbetaling terstond
worden teruggestort .
2. Bij wijziging van de verblijfsaccommodatie:
De Deelnemer heeft geen recht van ontbinding van de reisovereenkomst mits de
vervangende accommodatie in hetzelfde wintersportgebied is gelegen en gelijkwaardig
is aan of beter is dan de eerst aangeboden voorziening is. Dit zonder verhoging van de
reissom, behoudens eventuele toeslagen voor meer comfort. De gelijkwaardigheid is te
beoordelen vanuit het standpunt van de gemiddelde reiziger naar bedoelde
bestemming.
3. Bij wijziging van de vervoersmaatschappij.
De Deelnemer heeft geen recht van ontbinding van de reisovereenkomst mits het
vervangende vervoer gelijkwaardig is aan of beter is dan de eerst aangeboden
voorziening
4. Indien zich omstandigheden voordoen als bedoeld in lid 2 en/of 3 en deze tot gevolg
hebben dat de vertrektijd wordt gewijzigd, heeft de Deelnemer geen recht van
ontbinding van de reisovereenkomst, noch op restitutie of vergoeding, ook niet
wanneer door de wijziging de reisduur wordt verkort; echter met een maximum van één
dag.
ARTIKEL 9. Algemeen voorbehoud
1. Overmacht ontheft de Organisator van al haar verplichtingen.
2. Mocht in een situatie van een pandemie, zoals Covid 19, er een negatief reisadvies
door de Nederlandse overheid worden afgegeven dan zijn de daaraan verbonden
annuleringskosten voor rekening van de Deelnemer.
3. Het in bovenstaande lid 2 is eveneens van toepassing op de situatie waarin het land
van bestemming en/of het doorreisland dusdanige beperkende maatregelen
voorschrijft, dat de reis geen doorgang kan vinden.
4. Indien de reis door onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld maatregelen in
het kader van een pandemie, voortijdig moet worden afgebroken vindt er geen
restitutie van de betaalde reissom plaats, tenzij de accommodatie, de busmaatschappij
en/of de liftmaatschappij een deel van de gemaakte kosten terugbetaald
5. De Deelnemer is gehouden zich te allen tijde aan de dan geldende overheidsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld het dragen van een mondkapje e.d., te houden.
ARTIKEL 10. Aansprakelijkheid en uitsluitingen
1. De Deelnemer heeft in geen geval recht op schadevergoeding voor de schade die de
Deelnemer oploopt en te wijten is aan:
a. De Deelnemer zelf
b. Onvoorziene en onvermijdbare of buitengewone omstandigheden.
2. De Organisator is niet aansprakelijk voor schade van de Deelnemer, die is gedekt door
verzekeringen, zoals zorg-, reis- of annuleringsverzekeringen.
3. De Organisator is niet aansprakelijk voor schade of letsel, berokkend aan de
Deelnemer, door welke oorzaak deze schade of dit letsel dan ook is ontstaan.
Evenmin is de reisorganisatie aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van
eigendommen, geld inbegrepen. Dit alles tast overigens niet de wettelijke
aansprakelijkheid aan van de vervoermaatschappij en de hoteliers.
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Artikel 11. Verplichtingen Deelnemer
1. De Deelnemer dient zich als een redelijk handelend deelnemer te gedragen en is
verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de Skisafari
van de Organisator en de reisdienstverleners op te volgen.
2. Bij niet naleven van de aanwijzingen of in het geval dat een Deelnemer overlast
veroorzaakt heeft de Organisator het recht de Deelnemer de verdere deelname aan de
Skisafari gedeeltelijk of geheel te ontzeggen. De Deelnemer heeft in een dergelijk
geval geen recht op restitutie van gelden. Verdere hierdoor ontstane kosten komen
voor rekening en risico van de Deelnemer.
3. Alvorens tot uitsluiting van deelname over te gaan wordt de Deelnemer eerst een
mondelinge of schriftelijke waarschuwing gegeven. Een waarschuwing is niet vereist
indien dit gegeven de omstandigheden van het geval niet van de Organisator gevergd
kan worden wanneer het gedrag van de Deelnemer dusdanig is dat het risico van
schade en/of veiligheid van de reizigers en anderen in het geding is.
4. De Deelnemer is zelf aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedrag, het niet
nakomen van de verplichtingen in dit artikel of schade die anderszins aan hem moet
worden toegerekend. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aanspraken van bij
de Skisafari betrokken reisdienstverleners en anderen voor zover de schade door de
Deelnemer is veroorzaakt.
5. De Deelnemer is verplicht tijdens de Skisafari bij het skiën en/of snowboarden een
helm te dragen.
Artikel 12. Bevoegde rechter
Nederlands recht is van toepassing op deze reisovereenkomst

Gorinchem,20 juni 2021
Postadres:
A.J.Stoltenberg
Concordieaweg 95
4206 BG Gorinchem
Email: aj.stoltenberg@planet.nl
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