
 

 

 

 

 

REISVOORWAARDEN Commissie Reizen Drenthe (2017) 

 
1 Deelneemster is lid van de Vrouwen van Nu, en woont in Nederland, niet leden mogen 1 x 
 mee. Wil men vaker mee dan moet men lid worden. 
2 Wanneer het volledig ingevulde inschrijfformulier ondertekend is ontvangen, bent u definitief 
 ingeschreven. 
3 De volgorde van binnenkomst van de inschrijfformulieren is bepalend voor deelname. De 
 reisorganisatie zal enkele weken voor aanvang van de reis, de deelneemster een factuur sturen van 
 de reis. Dit kan per reisorganisatie verschillend zijn. 
4 Een reisverzekering is verplicht en een annuleringsverzekering wordt geadviseerd. 
5 Het reisprogramma is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. 
6 De deelneemster regelt zelf de reis- en annuleringsverzekeringen. (Let op de hoogte van de polis 
 van het  verzekerd bedrag, met name voor de duurdere reizen). 
7 Indien er onvoldoende aanmeldingen zijn, gaat een reis niet door. 
8 Indien een reis is volgeboekt, wordt een reservelijst aangelegd, bij vrijkomende plaatsen geldt de 
 volgorde van binnenkomst van deze reservelijst. 
9 Onze reizen zijn op maat gemaakt exclusief voor de leden van de Vrouwen van Nu. 
10 De gepubliceerde reissom is per persoon en gebaseerd op verblijf van twee personen per  kamer. 
 Reist u alleen, dan kunt u ook  ingedeeld worden bij een andere deelneemster en tegen bijbetaling 
 kunt u een één persoonskamer reserveren. 
11 Indien indeling in een  2-persoonskamer niet gerealiseerd kan worden, is men de 
 meerkosten voor een één persoonskamer verschuldigd. De reissom is altijd onder  voorbehoud 
 van eventuele prijs- en/of koerswijzigingen. 
12 Men mag rekenen op nette accommodaties. In de meeste gevallen zal er een lift aanwezig zijn. 
 Mocht dit niet het geval zijn, dan dient u zelf voor uw bagage  te zorgen, tenzij er kofferservice 
 aanwezig is. (Niet altijd bij de prijs inbegrepen) 
13 Wijzigingen in het programma en niet meegaan met excursies, geven geen recht op claims. 
14 De deelneemster, die zodanig hinder of last kan opleveren dat een goede reisuitvoering in gevaar 
 komt, kan van deelname worden uitgesloten.  
15 De deelneemster dient er rekening mee te houden dat reizen vermoeiend kan zijn en van alle 
 deelneemsters is een goede conditie en gezondheid vereist. Mocht de deelneemster bv. bij het   
 koffer  dragen of anderszins telkens op steun van anderen zijn aangewezen, dan geldt als 
 voorwaarde dat de deelneemster zich tijdig voor de opgave verzekerd van een hulpvaardige 
 reisgenote.  
16 Een leeftijdslimiet is er niet, maar houdt er rekening mee, dat z.g. rondreizen (d.i. van hotel naar 
 hotel) zeer vermoeiend kan zijn! Wij willen u er ook op wijzen, dat bij de reizen deelneemsters 
 zodanig mobiel moeten zijn, dat de voortgang van de groep niet belemmerd wordt.  
17 De deelneemster is zelf verantwoordelijk voor het bij zich dragen van een geldig paspoort of een 
 ander geldig reisdocument (incl. de termijn van geldigheid na terugkomst) en eventueel 
 noodzakelijke inentingen. Als blijkt dat een deelneemster niet in het bezit is van de voor de reis 
 benodigde documenten, is zij aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende gevolgen.  
18 De deelneemster dient bij vliegreizen bij de aanmelding een kopie van de fotopagina van het 
 paspoort mee te sturen bij opgave. (Wij raden u aan het burgerservice nummer doorstrepen en 
 kopie  erover schrijven).  
19 Wanneer men op eigen gelegenheid naar het vliegveld gaat is er geen recht op terug gave kosten  
 busvervoer.  
20 De deelneemster dient gegevens van ziektekostenverzekering (d.i. ziekenfondspasje of polisnummer 
 (van de verzekering) + een kopie van de polis van de reisverzekering + het alarmnummer mee te 
 nemen.  
21 De deelneemster neemt aan een reis deel op eigen risico en verantwoording en dient 
 betaalmogelijkheden (pinpas en/of creditcard) bij zich te hebben voor onvoorziene uitgaven. 
22 De reiscommissie is niet aansprakelijk voor schade of ongerief. 
23 De deelneemster is verplicht alle aanwijzingen van de (vrijwillige) reisbegeleiding te volgen ter 
 bevordering van een goede uitvoering van de reis en ter beperking van schade bij calamiteiten. 
24 Eventuele klachten over de uitvoering van de reisovereenkomst dienen z.s.m. (binnen14 dagen) 
 schriftelijk en gemotiveerd bij de commissie te worden ingediend. 
25 De reisvoorwaarden van de ANVR zijn van toepassing. 

  
Elke deelneemster accepteert door inschrijving de voorwaarden en bepalingen zoals hierboven 
vermeld. 
 
            

 


