
                                                   Commissie Reizen 
 
 

REISVOORWAARDEN 
 

De reisvoorwaarden zoals die door de “vereniging van ANVR-reisorganisaties” worden 

gehanteerd gelden. Daarnaast zijn de volgende aanvullende reisvoorwaarden en 

adviezen nog van toepassing op alle reizen georganiseerd door de CR Fryslân in 

samenwerking met en uitgevoerd door de bij de reis vermelde touroperator. 

 

 1. De deelneemster is lid van de Vrouwen van Nu, of wordt direct lid. 

 2. Deelneemster is pas ingeschreven na ontvangst van het volledig ingevulde en 

ondertekende inschrijfformulier. De datum van binnenkomst is bepalend. 

  Bij alle reizen een kopie van het paspoort of identiteitskaart meesturen. 

 3. De touroperator stuurt een boekingsbevestiging aan de deelneemster en 

de aanbetaling moet aan de touroperator worden voldaan. 

 4. Het resterende bedrag moet ook aan de touroperator voldaan worden. 

 5.      De deelneemster is zelf verantwoordelijk voor een geldig paspoort (incl. de termijn 

van geldigheid na terugkomst) en/of andere reispapieren en eventuele 

noodzakelijke inentingen. Als blijkt, dat een deelneemster niet in het bezit is van 

de voor de reis noodzakelijke documenten, is zij persoonlijk aansprakelijk voor 

alle gevolgen, welke hieruit voortvloeien. 

 6. Men is verplicht een reisverzekering af te sluiten. 

 Een annuleringsverzekering wordt dringend geadviseerd. Een WA-verzekering 

voor particulieren (AVP) is verplicht. 

 7. Indien de reis is volgeboekt, wordt een reservelijst aangelegd. Bij vrijkomende 

plaatsen geldt dan de volgorde op de reservelijst. 

 8. Uiterlijk 6 weken van te voren wordt besloten of de reis daadwerkelijk doorgaat. 

          De touroperator betaalt de al betaalde reissom direct terug als de reis niet door 

kan gaan.  

 9. Mocht een deelneemster genoodzaakt zijn de reis te annuleren, dan moet zij dit 

z.s.m. telefonisch aan de contactpersoon van de reiscommissie melden. Voor de 

annuleringsverzekering is een  doktersverklaring nodig.   

10. De deelneemster moet de kosten, voortvloeiend uit een annulering, aan 

de touroperator betalen. En de totale kosten daarna declareren bij de 

annuleringsverzekering. 

11. Wijzigingen in het programma geven geen recht op claims. 

12. Zij, die gebruik maken van een rollater of ander hulpmiddel, moeten helaas 

worden uitgesloten van deelname. 

 Is men op steun van anderen aangewezen, dan dient men zich bij opgave al van 

een hulpvaardige reisgenote te hebben verzekerd en dit bij opgave te vermelden. 

13. De deelneemster is verplicht alle aanwijzingen van de reisleiding te volgen, ter 

bevordering van een goed verloop en ter beperking van schade bij calamiteiten. 

14. De deelneemster dient de gegevens van haar ziektekostenverzekering 

(polisnummer en naam v.d. verzekering) , plus een kopie van de polis van de 

reisverzekering en het alarmnummer mee te nemen. 

15.  Bij medicijngebruik is bij de apotheek een z.g. medicijnpaspoort aan te vragen. 

Als het nodig is kan men dan in het buitenland zien welk medicijn gewenst is. 

Neem een gesloten envelop met uw naam erop, met daarin de namen van de 

medicijnen en/of andere belangrijke info ( b.v. hoe de reisleiding in noodgevallen 

moet handelen) mee. 

16. Deelneemster neemt deel aan de reis op eigen risico en verantwoording. 

17. De reiscommissie is niet aansprakelijk voor schade of ongerief. 

 

            Elke deelneemster accepteert door inschrijving en ondertekening deze  

            reisvoorwaarden en accepteert de stijl van reizen zoals van de Vrouwen    

            van Nu kan worden verwacht.            

 


