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Reisvoorwaarden Stippel reizen - Excursie Denemarken-Jutland met Aarhus september 2022
Artikel 1: Informatie en documenten
1.1 De voor het uitvoeren van de Overeenkomst benodigde gegevens betreffende uzelf -en eventuele andere reizigers- worden bij het sluiten van de
Overeenkomst door u aan Stippel reizen doorgegeven. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens heeft tot gevolg dat u jegens Stippel reizen
aansprakelijk bent voor alle schade die Stippel reizen dientengevolge mocht lijden.
1.2 Bij aanvang van de reis en gedurende de reis dient u in het bezit te zijn van een geldig paspoort of identiteitskaart. Indien u de reis niet (geheel)
kunt maken wegens het ontbreken van dit document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor uw rekening.
1.3 Wellicht dient u vanwege COVID19-regels in het bezit te zijn van aanvullende documenten, zoals een negatief testbewijs. Stippel reizen zal u hierover
tijdig informeren. Indien u de reis niet (geheel) kunt maken wegens het ontbreken van de vereiste documenten, komt zulks met alle daaraan verbonden
gevolgen voor uw rekening.
Artikel 2: Reis- en annuleringsverzekering
Een reis- en annuleringsverzekering zijn niet inbegrepen in de reissom. U wordt aanbevolen om deze verzekeringen zelf af te sluiten.
Artikel 3: Reissom
3.1 De gepubliceerde reissom geldt per persoon. In de reissom zijn begrepen de diensten en voorzieningen die in de informatieverstrekkende
documenten worden vermeld.
Artikel 4: Opzegging door de reiziger
5.1 Bij annulering van uw inschrijving vóór 21 augustus 2022 bedragen de annuleringskosten € 350,00. Het kan zijn dat u voor het vliegticket een
voucher kunt ontvangen van KLM; dit kan echter niet worden gegarandeerd.
5.2 Bij annulering van uw inschrijving na 20 augustus 2022 bent u in beginsel verplicht de gehele reissom, inclusief eventuele toeslagen, te voldoen.
Met ‘in beginsel’ wordt bedoeld, dat Stippel reizen na ontvangst van uw annulering zal onderzoeken of terugbetaling van hotelkosten mogelijk is en of u
voor het vliegticket een voucher kunt ontvangen van KLM; dit kan echter niet worden gegarandeerd.
5.4 Indien geen annulering plaatsvindt, maar u kiest voor indeplaatsstelling, is art.5 van toepassing.
Artikel 5: Indeplaatsstelling
6.1 Wanneer een deelnemer verhinderd is aan de reis deel te nemen, kan een ander onder de in de volgende leden vermelde voorwaarden in zijn plaats
gesteld worden.
6.2 Een mededeling betreffende indeplaatsstelling dient schriftelijk aan Stippel reizen te worden doorgegeven, en wel zo tijdig dat de benodigde
handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; dat laatste betekent: uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de reis. De indeplaatstelling is pas
akkoord na schriftelijke instemming van Stippel reizen.
6.3 Alle kosten die voortvloeien uit de indeplaatststelling komen voor uw rekening.
Artikel 6: Wijziging door reiziger
7.1 Indien u een gedeelte van de reis wenst te wijzigen of te annuleren, komen alle kosten die hieruit voortvloeien voor uw rekening. Stippel reizen geeft
u schriftelijk een opgave van deze kosten. Deze wijzigingen zullen alleen na uw schriftelijke instemming worden doorgevoerd.
Artikel 7: Opzegging door Stippel reizen
8.1 Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde, is Stippel reizen bevoegd een eenmaal tot stand gekomen Overeenkomst met onmiddellijke
ingang op te zeggen wegens onvoldoende deelname of wegens overmacht of andere gewichtige redenen. Van gewichtige omstandigheden is onder meer
– doch niet uitsluitend – sprake wanneer de begeleider, die voor de reis noodzakelijke kennis of capaciteiten bezit, verhinderd is en vervanging van deze
begeleider niet mogelijk is. De reden van de opzegging dient telkens onverwijld medegedeeld te worden.
8.2 In geval van opzegging door Sippel reizen heeft u recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom of, indien de Overeenkomst reeds ten dele is
uitgevoerd, een evenredig deel daarvan. In geval van annulering van de excursie wegens COVID19-regelgeving geldt artikel 8.
Artikel 8: Aansprakelijkheid en COVID19
9.1 Stippel reizen is nimmer aansprakelijk voor door u geleden schade, tenzij de schade voortvloeit uit handelen of nalaten van Stippel reizen zelf,
dat geschiedt met de opzet de schade te veroorzaken of dat roekeloos geschiedt en met de wetenschap dat de schade daaruit waarschijnlijk zou
voortvloeien, en voorts behoudens voor zover aansprakelijkheid volgens de wet niet kan worden uitgesloten.
9.2 Stippel reizen is niet aansprakelijk voor trein- en vluchtvertragingen of -annuleringen en de hieruit voortvloeiende consequenties.
9.3 Stippel reizen is niet aansprakelijk voor annulering van de excursie vanwege COVID19-maatregelen (onder meer een inreisverbod, quarantaineplicht
of verbod op groepsvorming) en de hieruit voorvloeiende consequenties. Alle gemaakte onkosten, voor zover deze niet door derden restitueerbaar zijn,
worden in rekening gebracht. Stippel reizen spant zich in om de (financiële) risico’s tot een minimum te reduceren, dit betekent onder andere:
• Stippel reizen zal voor 21 augustus 2022 op basis van de op dat moment geldende regelgeving bepalen of de excursie doorgang kan vinden.
• Stippel reizen brengt in geval van annulering standaard € 30 in rekening als administratiekosten.
Indien u genoodzaakt bent uw deelname aan de excursie te annuleren wegens COVID19-regelgeving - bijvoorbeeld vanwege een positieve testuitslag dan zijn artikel 4, 5 en 6 van toepassing.
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