ALGEMENE VOORWAARDEN WANDELLOCATIE EN GASTERIJE HUIS EN HAARD HONGARIJE
(HIERNA TE NOEMEN: HHH).
(Versie oktober 2019)

1. Vrijblijvend aanbod.
Het aanbod van HHH is vrijblijvend en kan zo nodig worden herroepen. Dit kan bijvoorbeeld
gebeuren indien op het moment dat de deelnemer wenst te reserveren de reis en/of het verblijf
inmiddels is volgeboekt. De deelnemer zal dan een alternatief aangeboden krijgen.
2. (Reis)overeenkomst.
De (reis)overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van HHH door
de deelnemer. Op de (reis)overeenkomst zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
In geval van online aanmelding geldt de dag waarop de persoonsgegevens worden doorgegeven
aan HHH als de dag van totstandkoming van de (reis)overeenkomst.
3. Logies.
Logies is gebaseerd op het verblijf in een twee (maximaal drie) persoons kamer, een twee
(maximaal vier)persoons kamer of een drie (maximaal vijf)persoons kamer. Het boeken van een
kamer voor één persoon is zeer beperkt mogelijk en afhankelijk van de andere boekingen voor
die betreffende periode. Het is mogelijk dat u dan tegen meerprijs in een nabijgelegen zomerhuis
wordt ondergebracht.
4. Herroeping.
Het aanbod van HHH op internet is vrijblijvend en kan zo nodig door HHH worden herroepen.
Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is
toegestaan. Dit dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen, te geschieden
onder opgaaf van redenen.
5. Reisduur en reissom van de wandelvakantie.
De reisduur omvat standaard zeven dagen. De dagen van aankomst en vertrek zijn hierbij
inbegrepen en gelden als hele dagen.
Onder de reissom wordt verstaan het totale bedrag wat u betaald heeft voor de boeking en
reservering van het verblijf.
De reissom is in Euro’s en geldt per persoon.
6. Aansprakelijkheid.
Degene die de reis boekt (de aanmelder) is aansprakelijk voor alle deelnemers voor deze
boeking.
7. Speciale wensen.
Speciale wensen kunnen tegelijk met de boeking opgegeven worden. Dit wordt ten alle tijden als
een voorkeur opgevat. Uitvoering daarvan kan nooit gegarandeerd worden.
8. Verzekeringen.
De deelnemer wordt aanbevolen zelf een reisverzekering en/of een annuleringsverzekering af te
sluiten.
9. Wijzigingen.
Tot zes weken vóór vertrek kan de deelnemer een verzoek tot wijziging van de
(reis)overeenkomst indienen, bijvoorbeeld het aantal deelnemers.
Een verzoek om de reis en/of het verblijf te verschuiven naar een andere datum kan
gehonoreerd worden onder voorbehoud dat er in de betreffende periode plaats is. Mochten
hieraan kosten verbonden zijn dan worden die geheel doorberekend onder afgifte van een
specificatie. Mocht er geen mogelijkheid zijn een andere week te vinden dan heeft het verzoek
het karakter van een annulering.

10. Annulering door de deelnemer.
Annuleringskosten zijn verschuldigd indien een boeking door de deelnemer wordt geannuleerd:
tot zes weken vóór de aanvang van de reis en/of het verblijf is 50% van de prijs verschuldigd. Van
zes weken vóór de aanvang tot de datum van de aanvang is de reiziger de volledige prijs
verschuldigd.
Heeft HHH op verzoek van de reiziger een of meerdere vliegtickets geboekt dan zijn ten alle tijde
ook de volledige kosten van deze tickets verschuldigd.
De annuleringskosten kunnen nooit de totale prijs (inclusief eventuele tickets) overschrijden.
Een annulering dient schriftelijk bij HHH te worden ingediend onder opgave van redenen.
11. Verlenging van het verblijf.
De boeking van een wandelvakantie kan verlengd worden. Voor de mogelijkheden en prijzen
verwijzen wij u graag naar de “Gasterij”. Een en ander op basis van beschikbaarheid.
12. Annulering door HHH.
HHH heeft het recht de overeenkomst op te zeggen zonder aansprakelijk te kunnen worden
gehouden voor enige schade in geval van overmacht ( zie ook artikel 13).
Onder overmacht wordt in deze verstaan: abnormale en onvoorziene omstandigheden, die
onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks
alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
Voorbeelden zijn annuleringen en schemawijzigingen door de luchtvaartmaatschappij, politieke
onrust, natuurrampen, stakingen, etc.
13. Minimum aantal deelnemers.
Er is voor dit vakantie arrangement geen minimum. HHH streeft echter naar een minimum van vier
deelnemers per boekingsperiode. HHH behoudt zich derhalve het recht voor een boeking te
annuleren als het minimum niet wordt gehaald.
14. Persoonlijke gegevens.
HHH heeft de persoonlijke gegevens van de deelnemer nodig voor een goede uitvoering van de
reis.
Met name indien door HHH een vliegticket voor de deelnemer wordt geboekt is het van het
grootste belang dat de deelnemer al bij het boeken van het arrangement de juiste naam
doorgeeft, zoals deze staat vermeld in zijn/haar paspoort.
Indien de naam op het vliegticket niet overeenkomt met de naam op het paspoort of
identiteitsbewijs heeft de luchtvaartmaatschappij het recht de deelnemer te weigeren. HHH kan
in deze niet verantwoordelijk gehouden worden voor de kosten die voortvloeien uit het opnieuw
moet uitschrijven van een ticket. Raadpleeg uw paspoort voordat u boekt.
15. Vliegticket .
Indien gewenst kan HHH een vliegticket voor u en uw medereiziger(s) boeken. Bij de
wandelvakantie is de ticket in de prijs inbegrepen.
Boeking van de vliegticket zal plaatsvinden als 50% van de reissom is ontvangen. Het restant zal
uiterlijk zes weken voor de aanvang van de reis moeten zijn voldaan. Voor alle (deel)betalingen
ontvangt de reiziger een factuur.
16. Transfer.
Bij de wandelvakantie is de prijs van de transfer in de reissom inbegrepen.
Transfer van en naar het vliegveld kan indien gewenst door HHH met eigen vervoer geregeld
worden. De kosten bedragen € 48,00 per persoon (retour). HHH behoudt zich het recht voor de
transfer van en/of naar het vliegveld door een ander te laten uitvoeren.

17. Boekingsbevestiging.
Na boeking ontvangt de reiziger een email ter bevestiging van ontvangst van de boeking.
Binnen enkele dagen daarna ontvangt de reiziger de eerste factuur voor de aanbetaling. Deze
factuur is tevens de bevestiging van de boeking. HHH verzoekt de reiziger dringend alle gegevens
op de factuur goed te controleren en binnen twee dagen van de bevestiging te melden indien één
of meerdere zaken onjuist zijn.
18. Betaling.
Bij het tot stand komen van de (reis)overeenkomst dient een aanbetaling van 50% van de totale
reissom te worden gedaan; eventueel verhoogd met een aanbetaling van de vliegticket (zie 16).
Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de aanvangsdatum van de reis worden
voldaan. Indien de overeenkomst binnen zes weken vóór de dag van aanvang tot stand komt,
moet de gehele reissom in één termijn worden voldaan.
Niet tijdige betaling kan, na herinnering, leiden tot opzegging van de overeenkomst. In dat geval
zullen de bepalingen van annulering van kracht zijn(zie 11).
19. Grensdocumenten.
De reiziger dient bij vertrek en tijdens de vakantie in het bezit te zijn van de benodigde, geldige
documenten, zoals paspoort, identiteitsbewijs, zorgpas, ed.
20. Klachten.
Indien een deelnemer een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst dient de klacht
direct schriftelijk bij HHH te worden gemeld; uiterlijk binnen vier weken na de geboekte reis.
HHH zal binnen vier weken de deelnemer informeren over de afhandeling van de klacht. Deze
periode kan verlengd worden als de leiding zich in het buitenland bevindt.
21. Aansprakelijkheid.
HHH is niet aansprakelijk voor de schade die wordt geleden wegens het niet of niet voldoende
nakomen van enigerlei verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeit, tenzij de schade te
wijten is aan opzet of grove schuld.
Iedere aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook is ten alle tijde beperkt tot het factuurbedrag
betrekking hebbende op de overeenkomst ter zake waarvan HHH aansprakelijk wordt gesteld.
De aansprakelijkheid van HHH kan nimmer verder gaan dan het bedrag waarvoor onze
assuradeur dekking verleent. Indien HHH derden inschakelt voor het uitvoeren van haar diensten
is de aansprakelijkheid beperkt tot de dekking van de ingeschakelde derde.
Door deelname aan de reis aanvaarden de deelnemers het zelf te dragen risico. De deelnemers
zijn voorts gehouden zich te allen tijden te houden aan de hen gegeven instructies. Indien de
deelnemers zich niet of niet voldoende (ter beoordeling van de reisleiding) aan de instructies
houden kan HHH nimmer aansprakelijk gehouden worden voor welke schade dan ook.
22. Overige bepalingen.
Indien een of meer van de voorgaande bepalingen (gedeeltelijk) nietig zijn, blijven de overige
artikelen volledig van kracht.
HHH is ten alle tijde gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De versie die op
de website staat op het moment dat u boekt is geldend voor beide partijen.
Op alle handelingen is het Nederlands recht van toepassing.
Kennelijke fouten en vergissingen op de internetsite of andere publicaties binden ons niet.
Eventuele zet- en/of drukfouten voorbehouden.
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