
 

 

 

Reisvoorwaarden  

 

1. Nederlands recht  

Op onze verbintenissen is met uitsluiting van ieder ander rechtsstelsel het Nederlands recht van toepassing. 

De beslissing van alle geschillen is met uitsluiting van ieder andere rechter opgedragen aan de bevoegde rechter 

in Nederland.   

2. Persoonlijke gegevens  

Alle door u verstrekte persoonlijke gegevens, zoals bijvoorbeeld uw emailadres, worden door 

Wandelsportvereniging VWC Voetje voor Voetje vertrouwelijk en alleen voor de daartoe betreffende doeleinden 

gebruikt overeenkomstig de Wet op bescherming persoonsgegevens. Wel dienen wij sommige persoonlijke 

gegevens, zoals het nummer van uw paspoort soms beschikbaar te stellen aan onze partners, zoals aan 

luchtvaartmaatschappijen en/of accommodaties waar u zult verblijven. 

 

3. Aanmelding 

Het bestuur zal oproepen tot het inschrijven op deze reizen, met minimaal de volgende gegevens: 

 Uitgebreide informatie over de reis zelf; 

 Het totaal te betalen bedrag en het bedrag dat betaald moet worden als inschrijving; 

 Het maximale aantal deelnemers; 

 Of het gaat om een reis georganiseerd door Wandelsportvereniging VWC Voetje voor Voetje zelf dan 

wel om een reis georganiseerd door een door de vereniging gecontracteerde reisorganisatie. 

 Of ook niet leden in kunnen schrijven en tot welke datum leden daarbij voorrang hebben op niet leden. 

4. Betaling 

Het gestelde bedrag van inschrijving moet altijd overgemaakt worden op de bankrekening van 

Wandelsportvereniging VWC Voetje voor Voetje. De inschrijving is geldig als het gestelde bedrag van inschrijving 

op de bankrekening van de vereniging is ontvangen.  De datum waarop het bedrag van inschrijven wordt 

ontvangen op de bankrekening van de vereniging is daarbij bepalend voor de volgorde van inschrijving. 

Ontvangen inschrijvingen na het moment dat  het maximale aantal deelnemers is bereikt, worden op een 

‘reservelijst’ geplaatst. 

 Reizen georganiseerd door de vereniging zelf 

Het betaalde bedrag van inschrijving wordt gezien als aanbetaling en het restantbedrag moet ook 

overgemaakt worden op de bankrekening van de vereniging. 

 Reizen georganiseerd door een door de vereniging gecontracteerde reisorganisatie 

Het betaalde bedrag van inschrijving is geen aanbetaling op de reis. Met de betaling van het bedrag van 

inschrijven geeft men toestemming aan de vereniging om de inschrijfgegevens door te geven aan de 

betreffende reisorganisatie en daarmee namens inschrijvers de reis definitief te boeken. De reissom 

moet volledig en rechtstreeks betaald worden aan de door de vereniging gekozen reisorganisatie. Het 

betaalde bedrag van inschrijving zal tijdens de reis gebruikt worden voor activiteiten welke niet in de 

reissom zijn in begrepen.  

5. Annulering door Wandelsportvereniging VWC Voetje voor Voetje 

Wandelsportvereniging VWC Voetje voor Voetje behoudt zich het recht voor een reis bij onvoldoende deelname 

tot uiterlijk 28 dagen voor vertrek te annuleren. In dat geval heeft de reiziger recht op restitutie van alle reeds 

gedane betalingen. De vereniging is niet aansprakelijk voor door de deelnemer reeds gemaakte kosten ten 

gevolge van de annulering. 

 



6. Annulering door de deelnemer  

Alleen schriftelijke  annuleringen  worden geaccepteerd waarbij als basis de volgende procedure wordt 

gehanteerd: 

Indien de annulering een reis betreft welke is georganiseerd door een door de vereniging gecontracteerde 

reisorganisatie, worden – indien dat gunstiger is voor de betreffende deelnemer – de annuleringsregels van deze 

organisatie gehanteerd, met dien verstande dat het de vereniging geen geld mag kosten en het betaalde bedrag 

van inschrijving nooit wordt terugbetaald. Een “vervanger” bij deze reizen is ook alleen mogelijk voor zover de 

betreffende reisorganisatie daar geen bezwaar tegen heeft. Eventuele extra kosten bij vervanging, zijn voor 

rekening van degene die de reis annuleert. 



7. Verzekering 

Wij raden iedereen dringend aan een goede annulerings- en reisverzekering inclusief medische dekking af te 

sluiten. Het is uw eigen verantwoordelijkheid hier voor te zorgen en dit kan een hoop ellende en kosten besparen. 

8. Eigen vervoer 

Bij (Wandel)reizen met eigen vervoer heeft de vereniging geen enkele bemoeienis of verantwoordelijkheid met 

het vervoer van de ingeschreven personen. Op verzoek kan de vereniging wel bemiddelen bij de inzet van privé 

auto’s en de onderlinge afhandeling van de gemaakte reiskosten. 

9. Reisdocumenten 

De deelnemer dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van een geldig paspoort of een 

identiteitskaart. Indien de deelnemer de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) 

document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening. Het is de verantwoordelijkheid 

van de deelnemer dat hij of zij voldoet aan alle wettelijke vereisten die noodzakelijk zijn om de reis te maken 

zoals paspoort, identiteitskaart, etc. 

10. Verplichtingen van de reiziger 

Van de deelnemers wordt een goede lichamelijke en psychische conditie verwacht. Van de deelnemer wordt 

verwacht dat hij informatie verschaft die van invloed kan zijn op de goede uitvoering van de reisovereenkomst. 

Hierbij kan gedacht worden aan gebruik van alcohol, drugs of medicijnen, die tot gevaar kunnen leiden aan 

derden. De overeenkomst kan met onmiddellijke ingang worden opgezegd wanneer deze informatie niet is 

verstrekt. Wanneer er sprake is van een beperkte mobiliteit, dient dit ook vermeld te worden. 

De deelnemer draagt (wandel)schoenen met een goed profiel, zorgt voor goede kleding, eventueel stokken en 

neemt maatregelen tegen (zon)verbranding en/of dorst. 

11. Wijzigingsclausule 

Wandelsportvereniging VWC Voetje voor Voetje behoudt zich het recht voor om, op grond van veranderende 

omstandigheden, éénzijdige wijzigingen in de reisvoorwaarden aan te brengen. Deze eventuele wijzigingen zullen 

pas ingaan nadat de deelnemer hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte is gebracht.  

 

12. Aansprakelijkheid  

De informatie in onze website/brochures zijn vrij gedetailleerd weergegeven om u een zo goed mogelijk beeld te 

geven van wat wij aanbieden. Wandelen is in principe een gezonde en veilige sport. Realiseert u zich echter wel 

dat –met name in bergachtig gebied – wandelen ook erg avontuurlijk kan zijn. Noch de lokale gids, noch 

Wandelsportvereniging VWC Voetje voor Voetje kunnen verantwoordelijk of aansprakelijk gehouden worden voor 

enig letsel of incident tijdens een wandeling.  

Wandelsportvereniging VWC Voetje voor Voetje  behoudt  zich het recht voor om op elk ogenblik een ieder die 

deelneemt aan een (wandel)reis te weigeren of uit te sluiten wanneer een houding en/of gedrag mentaal of fysiek, 

van een deelnemer/ster dusdanig is dat hij/zij zichzelf of anderen in gevaar brengt. Wandelsportvereniging VWC 

Voetje voor Voetje noch de lokale gids zijn aansprakelijk voor enige schade of kosten gemaakt door een 

dergelijke gebeurtenis.  

Wandelsportvereniging VWC Voetje voor Voetje of de lokale gidsen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor 

schade door ongevallen, diefstal of schade/verlies van eigendommen. Alsmede niet aansprakelijk voor de 

kosten/schade voor het niet verschijnen, te laat komen of vertraging van een transfer waardoor de reis 

geannuleerd of gewijzigd moet worden. Indien lokale omstandigheden het noodzakelijk maken, behouden 

Wandelsportvereniging VWC Voetje voor Voetje en/of de lokale gids het recht voor om een gehele tour of een 

gedeelte ervan te laten vervallen of het reisschema te wijzigen. Uiteraard doen wij ons uiterste best om eventuele 

perikelen te voorkomen. Mocht u ter plaatse klachten of aanmerkingen hebben dan raden wij u aan deze eerst ter 

plekke kenbaar te maken, op schrift te zetten en te laten ondertekenen en vervolgens met ons contact op te 

nemen. Pas dan kunnen wij uw klacht in behandeling nemen. Wandelsportvereniging VWC Voetje voor Voetje 

heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten welke valt onder de Nederlandse wetgeving. 

 

 

 



13. Lid Garantiefonds GGTO  

Wandelsportvereniging VWC Voetje voor Voetje is aangesloten bij de 

Stichting Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators: GGTO. De 

Stichting GGTO staat er voor garant dat u het reeds betaalde deel van uw 

reissom terug krijgt indien Wandelsportvereniging VWC Voetje voor Voetje in 

financieel onvermogen komt. Dit kan zijn vóór uw vertrek maar ook tijdens uw 

verblijf op locatie. Bovendien garandeert de Stichting GGTO tijdens uw verblijf uw terugreis indien 

Wandelsportvereniging VWC Voetje voor Voetje, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan 

zorgdragen. U kunt dus met een gerust hart op reis bij een boeking bij Wandelsportvereniging VWC Voetje voor 

Voetje! Voor deze garantiestelling wordt – los van de afgesproken reissom - een vast bedrag van € 15,00 per 

boeking in rekening gebracht . Het garantiefonds geldt ook voor consumenten uit Luxemburg en België. Mocht u 

bepaalde onderdelen van de reis zelf rechtstreeks boeken, vallen deze uiteraard niet onder de Nederlandse 

garantievoorwaarden.  

 

12. Lid Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties   

Wandelsportvereniging VWC Voetje voor Voetje is aangesloten bij de 

Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties: VvKR. Deze vereniging komt 

op voor de belangen van kleine, vaak specialistische reisorganisaties. Via de 

VvKR bundelen we onze krachten en delen we onze expertise om zowel 

voor de reisorganisatie als de consument tot een zo groot mogelijke 

zekerheid en tevredenheid te komen. 

  

 

http://www.stichting-ggto.nl/html/Aangesloten.asp

