
ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID: AMCA CONSULTANCY BV

Artikel 1, definities:
Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij Amca Consultancy (Amca) zich tegenover de wederpartij verbindt
tot het verschaffen van een door haar aangeboden cruise, cruisetour en eventueel aansluitende transfers en pre-
/post hotelovernachting(en). Als vertegenwoordiger van Royal Caribbean Int’l, Celebrity Cruises en Azamara Club
Cruises is Amca bemiddelaar voor alle gemaakte boekingen voor genoemde rederijen, welke worden
ondergebracht bij RCCL in de USA.
Reiziger: 1e onze wederpartij

2e degene te wiens behoeven de cruise is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of
3e degene aan wie in overeenstemming met het bepaalde artikel 506 van boek 7 van het
Burgerlijk Wetboek de rechtsverhouding tot ons, als bemiddelaar, is overgedragen

Artikel 2, algemene bepalingen:
1. Deze voorwaarden zijn toepasselijk op cruises die wij, in de uitoefening van ons bedrijf, op eigen naam

aan de consument of een groep consumenten aanbieden.
2. Indien voor een bepaalde cruise / cruisevormen afwijkende voorwaarden worden bedongen, hebben die,

daar waar zij afwijken, voorrang op deze voorwaarden.
3. Wat in een door Amca/de rederijen uitgegeven, algemeen verkrijgbare prospectus of andere publicatie

betreffende de overeengekomen cruise is opgenomen, maakt deel uit van de reisovereenkomst.
4. Kennelijke fouten en vergissingen in de publicaties binden ons niet.
5. Waar, in onze publicaties een reisduur in dagen is vermeld, gelden de dag van vertrek en de dag van

aankomst, ongeacht het uur van vertrek/aankomst, als hele dag.
6. Daar waar zij afwijken, hebben de voorwaarden en condities van genoemde rederijen voorrang op de

Amca voorwaarden. Deze voorwaarden zijn opvraagbaar bij Amca, alsmede te downloaden via
www.amca.nl.

Artikel 3, het tot stand komen van de reisovereenkomst:
1e. Deze reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger, dan wel diens

boekingskantoor namens hem, van het aanbod van AMCA Consultancy.
2e Dit aanbod is vrijblijvend en kan door ons worden herroepen, mits dit onverwijld na de aanvaarding

daarvan geschiedt.
3e Afwijkingen van of toevoegingen aan door ons aangeboden reizen gelden slechts als overeengekomen

indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door ons aanvaard zijn.
4e Wij hebben het recht de aan deze afwijkingen/toevoegingen verbonden kosten aan de reiziger in

rekening te brengen. De administratiekosten van een afwijking/toevoeging bedragen € 25,- per
reserveringsnummer vermeerderd met de terzake door ons gemaakte kosten.

5e (Non-refundable) Reserveringskosten: per boeking (= per id nummer) € 20,- of € 30,- per boeking indien
last minutes /vanaf 30 dagen voor vertrek wordt geboekt.

Artikel 4, de verplichtingen van partijen bij het tot stand komen van een overeenkomst:
1e De reiziger dient het voor het sluiten van de reisovereenkomst en de uitvoering daarvan benodigde

gegevens, zowel betreffende zichzelf, als betreffende eventuele andere reizigers aan het
boekingskantoor dan wel, in het geval het een rechtstreekse boeking betreft, aan ons te verschaffen.



2e Wij zullen er voor zorgdragen dat de reiziger informatie wordt verstrekt over de mogelijkheid tot het
afsluiten van een reis/ongevallenverzekering en een annuleringskostenverzekering.

3e Wij zullen er voor zorgdragen dat uiterlijk bij het tot stand komen van de reisovereenkomst door of
namens ons zo goed en volledig mogelijk algemene informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele
formaliteiten op het gebied van gezondheidsvoorschriften en deviezen aan de reiziger wordt verstrekt.

4e Wij kunnen niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de onder punt 3 genoemde informatie en
de reiziger is er zelf verantwoordelijk voor dat men de nodige aanvullende informatie inwint en tijdig
voor vertrek nagaat of de verkregen informatie niet is gewijzigd.

5e In geval van een reisovereenkomst die betrekking heeft op meerdere personen kunnen wij volstaan
met het verstrekken van de sub 2 en 3 bedoelde informatie aan die reiziger(s) die bij het afsluiten
daarvan als onze wederpartij optreedt/optreden.

Artikel 5, de reissom:
1e Tenzij schriftelijk anders aangegeven, geldt een gepubliceerde reissom per persoon.
2e Deze reissom omvat wat in de betreffende publicatie is vermeld.
3e De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, wisselkoersen, belastingen en heffingen, zoals die

ons ten tijde van het in druk geven van de betreffende publicatie bekend waren.
4e Behoudens in het hieronder sub 5 genoemd geval zullen wij de reissom gerekend vanaf zes weken voor

de dag van vertrek niet wijzigen indien de gehele reissom is betaald.
5e Tot twintig dagen voor de aanvang van de reis hebben wij het recht om de reissom te verhogen in

verband met wijzigingen in de vervoerskosten met inbegrip van brandstofkosten, havengelden, de
verschuldigde heffingen, en toepasselijke wisselkoersen. Wij zullen daarbij aangeven op welke wijze de
verhoging is berekend.

6e Indien wij van onze hierboven sub 5 bedoelde bevoegdheid gebruik maken, heeft de reiziger het recht
om de reisovereenkomst te annuleren, mits binnen vijf dagen na ontvangst van de betreffende
mededeling. De door hem verrichte (aan)betaling(en) wordt/worden in dat geval terugbetaald.

7e Indien gewenst kunnen de fooien reeds bij boeking worden voldaan. Dit fooienbedrag wordt
omgerekend van $ naar € en hiervoor wordt een vaste koers gehanteerd. De richtbedragen die correct
waren bij het ter perse gaan van deze voorwaarden bedragen:  Royal Caribbean Int’l: ca. € 12,50 p.p.p.
nacht voor binnen-, buiten-, balkonhutten;  ca. € 15 p.p.p. nacht voor suites. Celebrity Cruises: ca. € 14,50
p.p.p. nacht voor binnen-, buiten-, balkonhutten; ca. € 15,00 p.p.p. nacht voor Conciërge & Aqua Class
hutten en € 18,50 p.p.p. nacht voor suites.

Artikel 6, (aan)betaling:
Voor Alaska Cruisetours, Celebrity Xpedition en groepsreizen van zestien (16) personen of meer, gelden andere
boeking- en betalingsvoorwaarden. Deze worden bij aanvraag van een reservering en/of prijsopgaaf hiervoor
verstrekt.

1e Bij het tot stand komen van de reisovereenkomst binnen zeven weken (bij Kerst en Nieuwjaarsreizen
binnen negentig (90) dagen) of meer voor de dag van vertrek, dient een aanbetaling te worden gedaan,
die behoudens hieronder sub 2, 3 en 4 genoemde gevallen als volgt bedraagt. De aanbetaling dient
binnen zeven (7) dagen na factuurdatum te zijn ontvangen.

Bij cruise only reisovereenkomsten met Royal Caribbean International en/of Celebrity Cruises:
A t/m vijf (5) nachten €   80,- per persoon
B van zes (6) t/m acht (8) nachten € 200,- per persoon
C van negen (9) en meer nachten € 360,- per persoon

Bij cruise only reisovereenkomsten met Azamara Club Cruises:
Ongeacht de reisduur € 440,- per persoon



2e Voor reizen ten aanzien waarvan in de op die reis betrekking hebbende publicatie een hoger bedrag is
genoemd, bedraagt de aanbetaling het in die publicatie genoemde bedrag.

3e Indien de reisovereenkomst zeven weken (bij Kerst en Nieuwjaars reizen negentig dagen) of korter voor
de dag van vertrek tot stand komt dient de gehele reissom ineens per creditcard te worden betaald.

4e Het restant van de reissom dient uiterlijk zeven weken (bij Kerst en Nieuwjaars reizen negentig dagen)
voor de dag van vertrek door ons van u of uw boekingskantoor te zijn ontvangen.

5e In geval van niet tijdige betaling kan de reisovereenkomst, na sommatie en na het verstrijken van de in de
sommatie gestelde termijn, door of namens ons met onmiddellijke ingang worden opgezegd. Zulk een
opzegging heeft dezelfde gevolgen als een annulering door de reiziger (zie artikel 10) en al door de
reiziger verrichte aanbetalingen mogen door ons met de annuleringsgelden worden verrekend.

6e Degene die namens of ten behoeve van een ander een reisovereenkomst aangaat, is (naast degene te
wiens behoeve geboekt is) hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit die overeenkomst
voortvloeien.

7e De reiziger die niet tijdig aan een financiële verplichting uit de reisovereenkomst voldoet is een rente
verschuldigd van 2% per maand te rekenen vanaf de dag dat aan die betalingsverplichting voldaan had
moeten zijn. Een gedeelte van de maand geldt als een maand. Daarnaast is hij buitengerechtelijke
incassokosten verschuldigd in overeenstemming met het incassotarief van de Nederlandse Orde van
Advocaten indien wij de vordering ter incasso uit handen hebben gegeven.

Artikel 7, de reisdocumenten en reisbescheiden:
1e De reiziger is er verantwoordelijk voor dat hij bij vertrek en gedurende de hele reis in het bezit is van de

nodige documenten zoals een geldig paspoort (of waar toegestaan een identiteitskaart), visa, bewijzen
van inentingen en/of vaccinatie, verzekeringsbewijzen evenals de nodige financiële middelen. Let op:
voor Azamara Club Cruises is te allen tijde een paspoort vereist).
Ouders/voogden die een kind vergezellen met een andere familienaam dan de ouders/voogden, moeten
een officieel, Engelstalig, gelegaliseerd bewijs kunnen overleggen om aan te tonen dat zij de
ouders/voogden van het desbetreffende kind zijn. Volwassenen die geen ouder/voogd van het
desbetreffende kind zijn, moeten diens geldige paspoort en vereiste visa (of een gewaarmerkt afschrift
van de geboorteakte van het kind) voorleggen, samen met een originele, wettelijke of notarieel
bekrachtigde brief, ondertekend door de ouders/voogden van het kind. De brief moet de volwassene het
recht geven om de minderjarige(n) op desbetreffende cruise mee te nemen en te begeleiden, hem/haar
in staat stellen schriftelijke toestemming te geven voor sportactiviteiten en medische behandelingen
goed te keuren die het kind naar oordeel van de behandelende arts onverwijld moet ondergaan.

2e Als een reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig document of
onvoldoende middelen komt dat voor zijn rekening, evenals alle gevolgen daarvan, behoudens in het
geval dat wij hebben toegezegd voor het betreffende document te zullen zorgdragen en het ontbreken
daarvan aan ons kan worden toegerekend.

3e De door ons te verschaffen reisbescheiden zullen uiterlijk veertien dagen voor vertrek in het bezit van de
reiziger worden gesteld, tenzij deze termijn om gerechtvaardigde redenen niet haalbaar is. Dit laatste zal
onder meer het geval zijn indien de volledige betaling van de reissom nog niet heeft plaatsgevonden. De
reisbescheiden worden digitaal aangeleverd.

4e Vertrek- en aankomsttijden zullen in de reisbescheiden worden vermeld. De door ons vóór het vertrek
door te voeren/doorgevoerde wijzigingen in deze tijden zullen wij aan de reiziger doorgeven op het door
hem daartoe aan ons bekendgemaakte emailadres, mits wij door de rederij op de hoogte zijn gesteld van
deze wijziging. Wijzigingen na vertrek zullen wij, indien wij door de rederij op de hoogte zijn gesteld van
deze wijziging, doorgeven aan het emailadres dat bij ons bekend is, maar uitsluitend in die gevallen dat
dit door de reiziger aan ons bekend is gemaakt.



Artikel 8, overdracht van de reis aan een ander door de reiziger:
1e Indien één van de aangemelde reizigers verhinderd is om aan een reis deel te nemen kan deze reiziger

desgewenst onder de hieronder genoemde voorwaarden worden vervangen door een andere persoon:
2e Deze voorwaarden zijn:

a. de andere persoon voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden;
b. de overdracht wordt schriftelijk en zo tijdig dat alle benodigde handelingen en formaliteiten nog

kunnen worden verricht, doch uiterlijk veertien (14) dagen voor de dag van vertrek, door de
hoofdboeker aan ons mede gedeeld.

c. de voorwaarden van de bij de uitvoering van de reisovereenkomst betrokken derden staan
vervanging toe.

3e De overdragende reiziger en degene aan wie de overdracht plaats vindt is jegens ons hoofdelijk
aansprakelijk voor de reissom, de kosten van overdracht bedragen € 100.00 exclusief eventuele kosten
van de overdracht waaronder begrepen eventuele telefoon-, administratie- en/of andere
communicatiemiddelen, alsmede eventuele annuleringskosten.

Artikel 9, wijzigingen door de reiziger:
1e Tot en met negentig (90) dagen voor de dag van aanvang van de cruise kan de reiziger wijzigingen in de

reisovereenkomst vragen. Hieraan wordt zo mogelijk voldaan.
2e Met betrekking tot de gewijzigde reissom is artikel 6 van overeenkomstige toepassing. Reeds betaalde

bedragen mogen door ons worden verrekend.
3e De kosten van wijziging bedragen tot en met negentig (90) dagen voor vertrek € 25, - per

reserveringsnummer, vermeerderd met telefoon-, administratie- en/of andere communicatiemiddelen
zijn boven de reissom door de reizigers verschuldigd. Kosten binnen negentig (90) dagen vertrek: zie
annuleren.

4e Kan een verzoek tot wijziging niet worden ingewilligd, dan wordt zulks onder opgaaf van redenen aan de
verzoekende reiziger medegedeeld.

5e Wordt een afgewezen wijzigingsverzoek toch gehandhaafd, wordt dit als een annulering van de
reisovereenkomst door de reiziger wegens een hem toe te rekenen omstandigheid aangemerkt.

6e Wijzigingsverzoek van de reisovereenkomst door de reiziger vanwege een tariefsverlaging is niet
mogelijk. Wel kan tegen de van toepassing zijnde kosten worden geannuleerd en een nieuwe
reisovereenkomst worden afgesloten.

7e Wijzigingen die betrekking hebben op het veranderen van de afvaart (schip en/of vertrekdatum) worden
tot 90 dagen voor aanvang van de cruise doorbelast met € 60.00 wijzigingskosten per persoon
vermeerderd danwel verminderd met de kosten van de nieuw gekozen afvaart.

Artikel 10, opzegging door de reiziger:
Voor Alaska Cruisetours, Celebrity Xpedition en voor groepen van zestien (16) personen of meer gelden andere
annuleringsvoorwaarden.
1e De reiziger kan de reisovereenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang opzeggen ( annuleren).
2e Indien de reiziger opzegt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid dient hij, de door ons ten

gevolge daarvan te lijden schade, te vergoeden.
3e Deze schade wordt, in die gevallen dat geen afwijkende annuleringsbepalingen gelden, naast de

verschuldigde administratiekosten van € 25,- per boeking, op de volgende bedragen gesteld:



Bij cruise only reisovereenkomsten met Royal Caribbean Int’l en / of Celebrity Cruises:

Voor cruises t/m 5 nachten:
Annulering t/m 90 dagen voor afvaart € 25 p.p.
Annulering 89-60 dagen voor afvaart € 50 p.p.
Annulering 59-30 dagen voor afvaart Aanbetalingsbedrag
Annulering 29-08 dagen voor afvaart 50% kosten
Annulering vanaf 07 dagen voor afvaart 100% kosten

Voor cruises 6+ nachten:
Annulering t/m 90 dagen voor afvaart € 50 p.p.
Annulering 89-60 dagen voor afvaart € 75 p.p.
Annulering 59-45 dagen voor afvaart Aanbetalingsbedrag
Annulering 44-30 dagen voor afvaart 25% kosten
Annulering 29-08 dagen voor afvaart 50% kosten
Annulering 07 dagen of minder 100% kosten

Voor cruises Kerst & Nieuwjaar en (Joods) Pasen t/m 5 nachten:
Annulering t/m 90 dagen voor afvaart € 50 p.p.
Annulering 89-60 dagen voor afvaart Aanbetalingsbedrag
Annulering 59-45 dagen voor afvaart 25% kosten
Annulering 44-30 dagen voor afvaart 50% kosten
Annulering 29-15 dagen voor afvaart 75% kosten
Annulering 14 dagen of minder 100% kosten

Voor cruises Kerst & Nieuwjaar en (Joods) Pasen voor 6+ nachten:
Annulering t/m 90 dagen voor afvaart € 50 p.p.
Annulering 89-60 dagen voor afvaart Aanbetalingsbedrag
Annulering 59-30 dagen voor afvaart 50% kosten
Annulering 29-15 dagen voor afvaart 75% kosten
Annulering 14 dagen of minder 100% kosten

Bij cruise only reisovereenkomsten met Azamara Club Cruises - ongeacht de lengte van de cruise:
Annulering t/m 121 dagen voor afvaart € 50 p.p.
Annulering 120-91 dagen voor afvaart 25% kosten
Annulering 90-61 dagen voor afvaart 50% kosten
Annulering 60-31 dagen voor afvaart 75% kosten
Annulering vanaf 30 dagen voor afvaart 100% kosten

Kostenpercentages zijn inclusief havengelden, lokale belasting, fooien, transfers, hotelovernachtingen etc.
Het hoogste bedrag van de kosten is altijd van toepassing, dus bijvoorbeeld; 25% kosten is nooit minder dan het
aanbetalingsbedrag.

4e De annuleringskosten/ schadevergoeding zullen/zal de reissom niet overschrijden.
5e Het annuleren van een reisovereenkomst door één of meer reizigers die gezamenlijk voor een verblijf in

één accommodatie hebben geboekt, geldt als een annulering van alle reisovereenkomsten en brengt
mee dat alle reizigers naar redelijkheid en billijkheid de hierboven bedoelde bedragen verschuldigd zijn.
Indien de overblijvende reizigers dat wensen en hun groepsgrootte in de prijstabel voor deze
accommodatie voorkomt, blijven de reisovereenkomsten met hen in stand. Zij zullen dan de reissom
moeten betalen, zoals die voor het overblijvende deel van de groep in de prijstabel staat vermeld.
Indien de overblijvende reizigers een nieuwe reisovereenkomst voor hetzelfde tijdvak en dezelfde
accommodatie aangaan, worden de voor hen ontvangen/verschuldigde annuleringsgelden in mindering
gebracht op de nieuwe reissommen. Het totaalbedrag van annuleringsgeld en verhoogde reissommen zal
het totaal van de reissommen voor de oorspronkelijke reizigers niet te boven gaan.



Artikel 11, wijziging door ons:
1e Wij mogen de reisovereenkomst op een wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, aan de reiziger

onverwijld medegedeelde omstandigheden. De reiziger kan zulk een wijziging afwijzen.
2e Wij mogen de reisovereenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, aan de

reiziger onverwijld medegedeelde omstandigheden. Een dergelijke wijziging kan de reiziger slechts
afwijzen indien zij hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

3e Wil een reiziger van zijn in de leden 1 en 2 van dit artikel genoemde bevoegdheid gebruik maken, moet
hij dat binnen achtenveertig (48) uur, na ontvangst van het wijzigingsbericht aan ons kenbaar maken of,
als deze termijn op een zondag of algemeen erkende feestdag eindigt, vóór 14.00 uur op de
eerstvolgende werkdag.

4e Wijzigingen als hierboven bedoeld die plaatsvinden vóór aanvang van de reis worden aangemerkt als
annulering door ons en geven de reiziger recht op teruggave van wat door hem al betaald dan wel, indien
hij dat verkiest en wij aan dat verlangen kunnen voldoen, recht op een andere, tenminste gelijkwaardige
reis.

5e Blijkt na aanvang van de reis dat een belangrijk deel van de overeengekomen diensten door ons niet
verleend wordt of kan worden, dan rust op ons de verplichting voor (een) passend(e)
alternatief/alternatieven zorg te dragen.

6e Slagen wij daar niet in of accepteert de reiziger dit/deze alternatief/alternatieven om deugdelijke
redenen niet, dan wordt de reis beëindigd en rust op ons de verplichting de reiziger de gelegenheid te
stellen naar zijn plaats van vertrek terug te keren. Hij heeft in dat geval recht op teruggave van een
evenredig deel van de reissom.

7e Indien het aan ons kan worden toegerekend dat een wijziging in de reis noodzakelijk wordt en bovendien
de reiziger door die wijziging schade lijdt, dan zijn wij gehouden die schade te vergoeden. Artikel 14 is van
toepassing.

8e Indien de oorzaak van en wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, dan komen de kosten
daarvan voor zijn rekening.

9e Hoewel een hutnummer bij boeking kan worden gekozen, mag de rederij te allen tijde dit hutnummer
wijzigen, zolang het nieuw toegewezen hutnummer in dezelfde categorie (of hoger) valt, als de origineel
geboekte categorie.

Artikel 12, opzegging door ons:
1e Wij kunnen de reisovereenkomst slechts opzeggen wegens gewichtige onverwijld aan de reiziger

meegedeelde redenen. Als gewichtige reden wordt aangemerkt omstandigheden van dien aard dat in
redelijkheid en billijkheid niet van ons kan worden gevergd dat wij (verder) aan de reisovereenkomst
gebonden zijn. De opzegging geschiedt schriftelijk.

2e Indien wij opzeggen wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, dienen wij de reiziger
een andere reis van gelijke of betere kwaliteit aan te bieden.

3e Of een vervangende reis van gelijkwaardige of betere kwaliteit is, dient te worden beoordeeld naar
objectieve maatstaven. Daarbij dient tevens rekening te worden gehouden met wat ons bij het aangaan
van de reisovereenkomst uitdrukkelijk over zijn persoon, het gezelschap waarvan hij deel uit maakt en als
van wezenlijk belang voor hem door de reiziger is verteld en door ons als zodanig schriftelijk is bevestigd.
Bij het doen van ons vervangend aanbod dienen wij de omstandigheden aan de reiziger kenbaar te
maken waaruit de gelijkwaardigheid of betere kwaliteit blijkt.

4e Indien de reiziger ons vervangend aanbod niet aanvaardt dan heeft hij recht op teruggave of
kwijtschelding van de reissom zoals deze bij AMCA is ondergebracht. Of indien de cruise al ten dele
genoten is, een evenredig deel daarvan.

5e Wij hebben het recht om de overeenkomst op te zeggen omdat het aantal aanmeldingen kleiner is dan
het vereiste minimumaantal, mits wij de reiziger daarvan schriftelijk binnen de in de reisovereenkomst
aangegeven termijn op de hoogte stellen. In dat geval heeft de reiziger geen aanspraak op
schadevergoeding.



6e Eveneens hebben wij het recht om de reisovereenkomst zonder dat de reiziger aanspraak kan maken op
schadevergoeding op te zeggen in geval van overmacht, waaronder worden verstaan abnormale en
onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van degene die zich er op beroept en waarvan de
gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

7e Overboeking levert geen overmacht op voor ons.
8e Indien de opzegging ons kan worden toegerekend vergoeden wij aan de reiziger de door hem geleden

vermogensschade en een bedrag voor het derven van reisgenot. Artikel 14 is van toepassing.

Artikel 13, hulp en bijstand:
1e Wij zijn naar gelang van omstandigheden verplicht om de reiziger hulp en bijstand te verlenen indien de

reis niet verloopt in overeenstemming met de verwachtingen die deze op grond van de
reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

2e Indien de oorzaak daarvan aan de reiziger kan worden toegerekend, dan rust deze verplichting slechts op
ons voor zover dat redelijkerwijs van ons kan worden gevergd. De kosten van verleende hulp en bijstand
komen in dat geval voor rekening van de reiziger.

3e De kosten van verleende hulp en bijstand komen eveneens voor rekening van de reiziger in geval van een
tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst die niet was te voorzien of niet kon worden
opgeheven en is toe te rekenen aan een derde die niet bij de levering van de in de reis inbegrepen
diensten is betrokken, dan wel een gevolg is van overmacht of een gebeurtenis die wij of degene(n) van
wiens/wier hulp wij bij de uitvoering van de reisovereenkomst gebruik makken met inachtneming van
alle mogelijke zorgvuldigheid niet konden voorzien of helpen.

4e Bedoelde kosten komen voor onze rekening indien de oorzaak een gevolg is van een tekortkoming in de
nakoming van de reisovereenkomst die aan ons toe te rekenen is dan wel aan een persoon van wiens
hulp wij bij de uitvoering van de reisovereenkomst gebruik maken.

Artikel 14, onze aansprakelijkheid, de beperking en de uitsluiting daarvan:
1e Wij zijn met inachtneming van de beperkingen van deze voorwaarden tegenover de reiziger aansprakelijk

voor de goede uitvoering van onze uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of
wij deze zelf uitvoeren dan wel deze door anderen, van wier hulp wij bij de uitvoering ervan gebruik
maken, doen uitvoeren.

2e Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet, niet volledig of niet behoorlijk uitvoeren van de
reisovereenkomst voor zover de tekortkomingen niet te wijten zijn aan onze schuld- waaronder
inbegrepen de schuld van personen wier hulp wij ons bij de uitvoering van de reisovereenkomst
bedienen-, dan wel deze krachtens de Nederlandse wet of Nederlandse verkeersopvattingen niet voor
onze rekening komen.

3e In geen geval zijn wij aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst die
aan de reiziger toe te rekenen zijn.

4e In het geval dat wij aansprakelijk zijn voor de door reiziger geleden of te lijden schade zal onze
aansprakelijkheid, behoudens verdergaande uitsluiting of beperking in deze voorwaarden, zo ver
uitgesloten c.q. beperkt zijn als terzake geldende internationale verdragen ons dat mogelijk maken.

5e Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor dekking bestaat onder een reis/ongevallen
– of annuleringsverzekering.

6e Onze aansprakelijkheid voor derving van reisgenot en voor schade die de reiziger in de uitoefening van
zijn beroep of bedrijf lijdt, bedraagt ten hoogste éénmaal de reissom.

7e Onze aansprakelijkheid voor andere schade dan dood of letsel en de in het vorige lid bedoelde schade,
bedraagt ten hoogste driemaal de reissom.

8e De aansprakelijkheid van onze werknemers, degenen van wier hulp wij ons bij de uitvoering van onze
verplichtingen uit de reisovereenkomst bedienen en van het boekingskantoor strekt zich, behoudens
volgens dwingend recht anders zins bepaald, niet verder dan onze eigen aansprakelijkheid.



Artikel 15, verplichtingen van de reiziger:
1e De reiziger(s) is/ zijn verplicht onze aanwijzigen met betrekking tot de reis op te volgen. Hij/zij/men is/zijn

aansprakelijk voor de gevolgen van het niet opvolgen daarvan, evenals voor schade die een gevolg is van
een naar verkeersopvattingen een reiziger niet betamend gedrag, nalaten daaronder begrepen.

2e Wij kunnen een reiziger die zich zodanig gedraagt dat een goede uitvoering van de reis daardoor
aanmerkelijk wordt bemoeilijkt van (verdere) deelname aan de reis uitsluiten indien van ons in
redelijkheid en billijkheid niet kan worden gevergd hem daaraan (verder) te laten deelnemen. Dit wordt
aangemerkt als een betreffende reiziger toe te rekenen omstandigheid. Alle kosten dientengevolge
komen voor rekening van de reiziger. Hij heeft geen aanspraak op restitutie/kwijtschelding van de
reissom of een deel daarvan.

Artikel 16, klachten:
1e Indien de reiziger tijdens de reis van oordeel is dat er onzerzijds (waaronder begrepen degenen van wier

hulp wij bij het uitvoeren van deze overeenkomst gebruik maken) sprake is van een tekortkoming in de
uitvoering van de reisovereenkomst, dan is hij gehouden dat zo spoedig mogelijk schriftelijk aan ons, c.q.
ons en de bevoegde betrokkene mede te delen. Als wij ter plaatse waar de tekortkoming geconstateerd
wordt een vertegenwoordiging hebben, dient de melding bij die vertegenwoordiger te geschieden.

2e Indien de klacht niet bevredigend ter plaatse wordt opgelost, dan moet daarvan uiterlijk binnen
achtentwintig (28) dagen na afloop van de reis schriftelijk aan ons kennis worden gegeven.

3e In geval een reis geen doorgang vindt en de reiziger zich daarover wenst te beklagen, dient hij dat
schriftelijk bij ons te doen binnen één maand na de beoogde vertrekdatum, c.q. de boekingsdatum.

4e Indien een klacht naar het oordeel van de reiziger niet naar tevredenheid wordt opgelost, dan is er
sprake van een geschil. De reiziger kan desgewenst tot uiterlijk drie maanden na datum van terugkeer,
c.q. de beoogde vertrekdatum als een reis niet is doorgegaan, dit geschil voorleggen aan de Stichting
Geschillencommissies voor Consumentenzaken, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (bezoekadres:
Bordewijklaan 46, Den Haag), die onder de voorwaarden vastgelegd in het desbetreffende reglement
uitspraak zal doen in de vorm van een voor partijen bindend advies.

5e De vergoeding die voor de behandeling van het geschil door de reiziger is verschuldigd, komt voor zijn
rekening.

6e Indien de reiziger geen gebruik wenst te maken van de diensten van de Stichting Geschillencommissies
voor Consumentenzaken kan hij de zaak desgewenst aan de bevoegde rechter te ‘’s-Gravenhage
voorleggen. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

7e Elk vorderingsrecht uit deze overeenkomst jegens ons en onze werknemers vervalt een jaar na afloop
van de reis, c.q., indien de reis geen doorgang heeft gevonden, na de oorspronkelijke vertrekdatum.

Den Haag, 01 januari 2017
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