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ALGEMENE VOORWAARDEN

reservering kan geannuleerd worden als de betaling niet op tijd 

Annulatie en terugbetaling: Voor alle cruises, Oceaan 
Overtochten uitgesloten, kan er pas tot volledige terugbetaling 
worden overgegaan indien de annulering ons schriftelijk uiterlijk 

van een hut gelden de volgende annuleringskosten:

Terugbetaling wordt gedaan naar de partij die de boeking heeft 

leveranciers, dan zullen deze afgetrokken worden van het terug 

die niet inschepen of die hun trip annuleren na de start van de 

Voorbehouden rechten en verantwoordelijkheid:
Het vervoer van de passagiers en de bagage valt onder de 
voorwaarden uitgeschreven in het Contract of Carriage dat de 

van zijn reisdocumenten en het inschepen aan boord, aanvaardt 
de passagier de voorwaarden en informatie zoals uitgeschreven 

elk moment het recht om naar eigen inschatting en dat van de 
kapitein en zonder voorafgaande waarschuwing, wijzigingen aan 
te brengen in de geplande reisroute, te annuleren, een bepaalde 
aanlegplaats eerder of later aan te doen of af te wijken van de 

om het schip door een ander te vervangen, of een andere 
aanleghaven te kiezen; ze kan niet verantwoordelijk gesteld 
worden voor het verlies, van welke aard ook, dat de passagiers 
treft door een dergelijke annulering, vervroeging, uitstel, 

reden elke cruise annuleren op elk ogenblik voor het vertrek 
van het schip, inbegrepen indien er een charter is van het ganse 

De aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van Star Clippers 
reikt niet verder dan het schip; alle regelingen voor of door 
de passagiers voor de periode dat ze niet aan boord zijn (vóór 

Clippers bezit of controleert geen luchtvaartmaatschappijen, 

kan Star Clippers wel tickets verkopen voor excursies aan land 
of diensten die door andere, onafhankelijke ondernemers 
worden uitgebaat, maar Star Clippers kan op geen enkele 
manier verantwoordelijk gesteld worden voor schade, verlies, 
kwetsuren of overlijden die eventueel zouden optreden bij 

Elke Star Clippers boeking wordt gemaakt onder deze algemene 

 De passagier is zelf verantwoordelijk voor 
de reisdocumenten (paspoort geldig 6 maanden na het eind 

terugbetaling plaats wanneer de passagiers het in- of ontschepen 

Bagage: Alle bagage moet goed verpakt zijn met een duidelijk 
vermelding van de volledige naam van de passagier, naam 

raden aan om de reisdocumenten, waardevolle en breekbare 

Star Clippers is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor 
verlies, diefstal, gedeeltelijke diefstal van of schade aan de 

geval zal aansprakelijkheid voor verlies of schade aan bagage of 
persoonlijke bezittingen beperkt blijven tot voorwaarden zoals 

 Bij de inscheping dient elke passagier zijn 
cruisedocumenten, geldig paspoort en visum (indien nodig) 

Medisch: Passagiers met een fysieke handicap die hulp nodig 
hebben, moeten de rederij daar op het moment van de 
reservering over inlichten en moeten tijdens de cruise vergezeld 

behoudt zich het recht om deelname te weigeren of in te trekken 
voor personen die volgens haar fysiek of mentaal niet geschikt 
zijn om te reizen of die zorg en aandacht nodig hebben die Star 

te houden dat onze schepen niet uitgerust zijn met liften of 
hellende opritten en dat het aan land gaan vaak met tenders 

een zwangerschap als een risico en behoudt zich het recht om 

is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verwikkelingen 
die zich tijdens een zwangerschap voordoen op een bepaald 

Cruise tarieven: Alle tarieven zijn vermeld in Euro en zijn per 

Niet inbegrepen zijn: Vluchten, havengelden, bagage handling, 
reisverzekering, transfers, optionele excursies aan wal, huur van 

fooien, medische diensten, telefoons, cadeau ’s in de sloop shop, 
en andere items die hierboven niet uitdrukkelijk staan vermeld 

Voorschot en betaling: Bij reservering voor alle cruises (Oceaan 
Overtochten uitgesloten) wordt een voorschot van 600 Euro per 
persoon gevraagd (voor Eigenaarsuite, Deluxe Suite en Categorie 
1 hut) of een voorschot van 500 Euro per persoon voor categorie 

Oceaan Overtochten wordt een voorschot van 10% van het 

kunnen gemaakt worden met cheque, Visa, Matercard of 

OCEAAN OVERTOCHTEN:

tot 120 dagen voor afvaart: verlies van voorschot

119 tot 90 dagen voor afvaart = 25%

89 tot 75 dagen voor afvaart = 50%

74 dagen of minder voor afvaart = geen terugbetaling

90 tot 60 dagen voor afvaart = verlies van voorschot

59 tot 30 dagen voor afvaart = 50%

29 dagen of minder voor afvaart = geen terugbetaling


