Richtlijnen Vrouwen van Nu reizen
(Herziene versie augustus 2018)
Naast de reisvoorwaarden, zoals die door het Algemeen Nederlands Verbond van
Reisondernemingen (ANVR) worden gehanteerd, zijn de onderstaande richtlijnen
van toepassing.

1. De deelneemster is lid van Vrouwen van Nu en woont in Nederland.
2. De deelneemster is pas ingeschreven na ontvangst van het volledig ingevulde en
ondertekende aanmeldingsformulier.

3. De volgorde van binnenkomst van de inschrijfformulieren is bepalend voor deelname.
4. De aanbetaling en het restantbedrag van de reissom dienen uiterlijk vóór de aangegeven
datum aan de touroperator betaald te zijn.

5. De deelneemster is zelf verantwoordelijk voor een geldig paspoort of een ander geldig
reisdocument (inclusief de termijn van geldigheid na terugkomst) en/of andere
reispapieren 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.

6. Indien een reis is volgeboekt, wordt een reservelijst aangelegd. Bij vrijkomende plaatsen
geldt de volgorde op de reservelijst.

7. Indien er onvoldoende aanmeldingen zijn, gaat een reis niet door.
8. Mocht de deelneemster genoodzaakt zijn de reis te annuleren, dan moet zij dit zo spoedig
mogelijk telefonisch melden en dit daarna schriftelijk bevestigen bij de Touroperator.

9. Een reisverzekering is verplicht. Een annuleringsverzekering wordt aangeraden. De
deelneemster regelt zelf de reis- en annuleringsverzekeringen.

10. De deelneemster dient tijdens de reis gegevens van de ziektekostenverzekering
(polisnummer) + een kopie van de polis van de reisverzekering met het alarmnummer bij
zich te hebben.

11. De deelneemster die zodanig hinder of last kan opleveren dat een goede reisuitvoering in
gevaar komt, kan van deelname worden uitgesloten.

12. De deelneemster is verplicht alle aanwijzingen van de (vrijwillige) reisleiding op te volgen
ter bevordering van een goed verloop en ter beperking van schade bij calamiteiten.

13. De deelneemster dient er rekening mee te houden dat rondreizen vermoeiend zijn. Mocht
de deelneemster bij het kofferdragen of anderszins telkens op steun van anderen zijn
aangewezen, dan geldt als voorwaarde dat de deelneemster zich tijdig voor de opgave van
een hulpvaardige reisgenote verzekert. De mobiliteit van de deelneemster moet zodanig
zijn dat de voortgang van de groep niet wordt belemmerd.

14. Bij de apotheek kan een medicijnpaspoort worden aangevraagd, zodat men indien nodig
in het buitenland weet welk medicijn gewenst is. Bij aanvang van de reis kan de
deelneemster een brief met vermelding van medicijnen (Latijnse benamingen) en/of
belangrijke informatie (bij voorbeeld hoe de reisleiding moet handelen) in gesloten
envelop, voorzien van naam, aan de reisleiding overhandigen. Indien nodig zal deze
envelop worden geopend.

15. De deelneemster neemt aan de reis deel op eigen risico en dient betaalmogelijkheden
(pinpas en/of creditcard) bij zich te hebben voor onvoorziene kosten.

16. De deelneemster dient eventuele klachten over de uitvoering van de reisovereenkomst
nog tijdens de reis te melden zodat er iets aan gedaan kan worden. Is dat niet gelukt dan
moet zij deze zo spoedig mogelijk (binnen 14 dagen) schriftelijk en gemotiveerd bij de
reiscommissie indienen.

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

18. Het reisprogramma is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. Wijzigingen in
het programma en niet meegaan met excursies, geven geen recht op claims.

19. De deelneemster die er voor kiest om op eigen gelegenheid naar het vliegveld te gaan,
heeft geen recht op teruggave van de vervoerskosten.

20. De reissom is per persoon en gebaseerd op verblijf in een tweepersoonskamer. Reist u
alleen, dan kunt u ingedeeld worden bij een andere deelneemster. Tegen bijbetaling kan
een éénpersoonskamer worden gereserveerd.

21. De reisvoorwaarden van de ANVR en de Touroperator zijn van toepassing.
De deelneemster verklaart hierbij kennis te hebben genomen van de bovenstaande
richtlijnen en zal deze opvolgen. Alle gevolgen die voortkomen van het niet
opvolgen van de richtlijnen zijn voor rekening van de deelneemster.

