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Artikel 1 Inleidende bepalingen  

1. In deze boekingsvoorwaarden wordt verstaan onder:  

Reisorganisator: degene die in de uitoefening van zijn/haar bedrijf adviseert, informeert en 

bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten op het gebied van reizen en deze reizen 

begeleidt. In dit geval is dat Floor Smit. 

Dienstverlener: de vervoerder, accommodatieverschaffer en/of andere dienstverleners op het 

gebied van reizen, met wie de Reiziger een overeenkomst aangaat en die, met inachtneming van de 

toepasselijke voorwaarden, verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst. 

Reiziger: a. de opdrachtgever (aanmelder), of b. anderen dan de opdrachtgever namens wie de 

opdrachtgever een overeenkomst sluit en die deze overeenkomst aanvaardt. 

Opdracht: de overeenkomst tussen de Reiziger en de Reisorganisator, waarbij de Reisorganisator zich 

tegenover de Reiziger verbindt diensten te verlenen op het gebied van reizen.  

Boekingskosten: Het bedrag dat de Reisorganisator in rekening brengt voor zijn dienstverlening en 

de reis. Dit bedrag staat op je boekingsbevestiging. 

2. De Reisorganisator is een Dienstverlener op het gebied van reizen. Zij kan informeren, adviseren 

en reserveringen maken. De Reisorganisator verleent deze diensten in opdracht van de Reiziger. De 

Boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van dienstverlening van de Reisorganisator. 

Hierop zijn enkele uitzonderingen. 1. De Reisorganisator kan een reservering voor de Reiziger maken. 

Hij brengt dan een overeenkomst tot stand tussen de Reiziger en de door de Reiziger gekozen 

Dienstverlener. De Reisorganisator is zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst. Zij kan 

bijvoorbeeld reserveringen maken voor transport, spa behandelingen, ayurvedische massages, 

trekkingen en hotelkamers. 2. De Reiziger heeft geen herroepingsrecht met betrekking tot de in zijn 

Opdracht door de Reisorganisator gemaakte reserveringen waarop deze Boekingsvoorwaarden van 

toepassing zijn.  

3. De Reisorganisator is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via haar gereserveerde 

diensten. Hierop zijn de leveringsvoorwaarden van de betrokken Dienstverlener, bijvoorbeeld de 

ayurveda kliniek of hotelier, van toepassing. De Reisorganisator is uiteraard wel verantwoordelijk 

voor een zorgvuldige uitvoering van de door hem zelf verleende diensten, zoals voor juiste advisering 

en een correcte afhandeling van de reservering.  

4. De Reisorganisator kan, voor het verlenen van zijn diensten, een bedrag in rekening brengen mits 

de hoogte hiervan van tevoren aan de Reiziger bekend is gemaakt.  
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Artikel 2 De opdracht in het algemeen  

1. De inhoud van de opdracht kan onder meer bestaan uit het informeren en adviseren van de 

Reiziger, evenals het ten behoeve van de Reiziger reserveren van de door hem gewenste diensten.  

2. De opdrachtgever is ten opzichte van de Reisorganisator en Dienstverlener gebonden na het 

verstrekken van de opdracht, ongeacht of een bevestiging direct wordt meegegeven.  

3. De boekingsbevestiging zal via e-mail aan de Reiziger worden verstuurd, zodra de Reisorganisator 

weet dat er beschikbaarheid is op de door u geselecteerde reis in de door u gewenste periode, in 

welk geval deze bevestiging geldt als bewijs voor de in de bevestiging omschreven overeenkomst. 

 

Artikel 3 De reserveringsopdracht  

1. Informatieplicht opdrachtgever De Reiziger verstrekt tijdig voor het verstrekken van de Opdracht 

alle gegevens over zichzelf en de door hem aangemelde Reizigers die van belang kunnen zijn voor de 

uitvoering van de Opdracht. Daartoe behoren Naam, adres, geboortedatum, mobiele 

telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen). De Reiziger vermeldt tevens bijzonderheden over zijn eigen 

lichamelijke en geestelijke toestand evenals die van zijn medereizigers die van belang kunnen zijn 

voor de uitvoering van de diensten.  

2. De Reisorganisator kan de prijzen van de op verzoek van de Reiziger gereserveerde diensten niet 

garanderen. Deze prijzen kunnen conform de voorwaarden van de Dienstverlener worden gewijzigd. 

De Reisorganisator staat daar buiten en draagt hier geen verantwoordelijkheid voor. Deze 

wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven en doorberekend. Dit betreft de prijzen 

voor de optionele excursies.  

3. Eventuele annulering van de verstrekte Opdracht kan alleen op werkdagen en alleen op verzoek 

van de Reiziger plaatsvinden. Indien op verzoek van de Reiziger een annulering plaatsvindt, dan geldt 

onderstaande: 

Bij annulering voor 1 augustus 2018 wordt 40% van de reissom geretourneerd.  

Bij annulering na 1 augustus 2018 wordt 0% van de reissom geretourneerd 

Het bedrag van het vliegticket hoort niet bij de reissom en wordt dus ook niet door de 

Reisorganisator geretourneerd.  

4. Alle mededelingen van de Reisorganisator zullen uitsluitend worden gericht aan de opdrachtgever. 

5. Indien, bij reizen waarbij vervoer is inbegrepen, de reis- en verblijfsduur in de publicatie is vermeld 

in dagen, worden de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht de vertrek- en aankomsttijd, als 

gehele dagen meegeteld. Dit kan er in sommige gevallen toe leiden dat het feitelijk verblijf op de 

bestemming minder dagen telt dan in de publicatie vermeld.  

5. Bij Nepal reizen geldt een minimum van 4 deelnemers. Zodra Reisorganisator aan de Reiziger laat 

weten dat het vliegticket geboekt kan worden, dan gaat de reis sowieso door.  

6. U boekt zelf u vliegticket en bent zelf verantwoordelijk voor een annuleringsverzekering. 

Het is aan u of u die af wilt sluiten of niet.  

7. Lokale omstandigheden in Nepal, kunnen meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in 

het reisprogramma moeten worden aangebracht. Veranderingen in het reisschema ten gevolge van 

aanhoudende slechte weersomstandigheden behoren ook tot de mogelijke aanpassingen. Bedoelde 

aanpassingen in het reisprogramma kunnen tot gevolg hebben dat routes, excursies, accommodaties 

en plaatselijk vervoer afwijken van wat in het programma is aangegeven. De Reisorganisator zal in 

dat geval alternatieven bieden die zoveel mogelijk het karakter van de reis in stand laten. De Reiziger 

kan de wijziging slechts afwijzen indien er geen redelijk alternatief voorhanden is en indien de 

wijziging hem tot een nadeel van meer dan geringe betekenis strekt. Genoemde wijzigingen zullen 



geen gevolgen hebben voor de reissom, tenzij anders overeengekomen, noch zal de Reiziger op die 

gronden een vordering tot schadevergoeding ten opzichte van de Reisorganisator hebben.  

8. Het afsluiten van een reisverzekering met dekking in Nepal is verplicht. 

Artikel 4 Betalingen  

1. Het verschuldigde bedrag dient binnen de in de Boekingsbevestiging aangegeven termijn aan de 

Reisorganisator te zijn voldaan. Het rekeningnummer staat in de Boekingsbevestiging. 

2. Indien de betaling niet of niet tijdig geschiedt, is de Reiziger in verzuim en kan de Reisorganisator 

deelname van de Reiziger aan de Nepalreis annuleren.  

3. Eventuele restituties geschieden uitsluitend aan de opdrachtgever.  

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid  

1. De Reisorganisator zal bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht 

nemen.  

2. De Reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade m.b.t. personen of goederen. Nogmaals, voor 

uw eigen veiligheid is het voor deze reis verplicht een reisverzekering af te sluiten.  

3. De Reisorganisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de 

betrokken Dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze Dienstverlener(s) verstrekte 

informatie. De Reisorganisator draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders, advertenties, 

websites en andere informatiedragers voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld 

of uitgegeven.  

3. Voor zover de Reisorganisator zelf toerekenbaar te kort schiet en de Reiziger daardoor schade lijdt 

(daaronder begrepen schade wegens verloren reisgenot), is de aansprakelijkheid van de 

Reisorganisator beperkt tot maximaal 10% van de door de Reisorganisator gefactureerde diensten.  

4. De aansprakelijkheid voor schade waartegen de Reiziger is verzekerd (bijvoorbeeld door middel 

van het sluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering) 

en voor schade die de Reiziger lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf 

(daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen en/of het niet tijdig op de plaats van 

bestemming aankomen), wordt uitgesloten.  

5. Aansprakelijkheid voor gevolgschade en vertragingsschade wordt uitgesloten.  

6. De Reisorganisator is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van derden, waarbij op 

kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de 

verantwoordelijke Dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk 

worden bevestigd.  

7. Op uw reisbestemmingen worden (optionele) excursies aangeboden waaraan u vrijblijvend kunt 

deelnemen. Deelname is geheel voor eigen verantwoordelijkheid en de Reisorganisator kan nimmer 

aansprakelijk worden gesteld voor eventueel hieruit voortvloeiende schade, verlies en/of letsel.  

 

Artikel 6 Documenten  

1. De Reiziger dient ervoor zorg te dragen dat hij bij vertrek in het bezit is van de benodigde 

documenten, zoals een geldig paspoort (minimaal een half jaar na de visa verstrekking), het visa 

formulier (zie de link in de boekingsbevestiging) + 2 pasfoto’s en bewijzen van vaccinaties.  

2. De Reiziger zal zelf bij de betrokken autoriteiten de benodigde aanvullende informatie inwinnen en 

tevens tijdig vóór vertrek nagaan of de eerdere informatie nog correct is. Reiziger is zélf 

verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en 



tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.  

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

document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening. 

 

Artikel 7 Klachten 

1. Indien de Reiziger klachten heeft, geeft de Reiziger dat zo snel mogelijk aan bij de Reisorganisator. 

De Reisorganisator doet haar best om deze klachten op te lossen. 

 

Artikel 8 Evaluatie 

1. De Reisorganisator vindt het van groot belang dat iedereen een fijne tijd heeft. Tijdens de reis zal 

er dan ook even met u geëvalueerd worden.  

 

  


