Algemene voorwaarden de Broedplaats
De Broedplaats organiseert deze studiereizen op bijzondere locaties waardoor de
aandacht voor die werkvragen optimaal tot zijn recht komt. Deze locaties liggen
aan zee, in de woestijn of in de bergen. Echter, de Broedplaats is geen reisbureau
en beschikt niet over verzekeringen zoals ANVR of SGR. Deze verzekeringen zijn
alleen toegankelijk voor de grotere reisbureaus met een jaarlijkse omzet vanaf 1,5
ton.
Omdat de Broedplaats slechts een aantal reizen per jaar organiseert, bestaande uit
zeer kleine groepen, zijn deze verzekeringen niet mogelijk. De Broedplaats
organiseert haar studiereizen met de grote bevlogenheid om zoveel mogelijk
mensen te laten delen van de kracht van de Broedplaats. Om onze- en uwfinanciële situatie veilig te stellen heeft de Broedplaats deze algemene voorwaarden
opgesteld. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Met het ontvangen van uw
aanmeldformulier geeft u aan deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en
hiermee akkoord te zijn.
-

Wanneer u het aanmeldformulier, volledig ingevuld en ondertekent, via e-mail of
post aan de Broedplaats heeft geretourneerd, geldt deze als bewijs voor uw
definitieve deelname aan de reis en bent u de volledige reissom aan de Broedplaats
verschuldigd.
Alle prijzen in de prijsopgave op de site of in de nieuwsbrief zijn per persoon in
euro’s, tenzij anders vermeld. Er geldt een uiterste inschrijfdatum, zie hiervoor de
datum vermeld op de site of in de nieuwsbrief. Mocht de offerte buiten deze termijn
worden omgezet in een boeking, dan kunnen eventuele buitentijdse wijzigingen in
prijzen en koersen worden doorberekend.

-

Het boekingsformulier dient vergezeld te zijn van een kopie van een geldig
paspoort of ID-bewijs.

-

(Aan)betalingsvoorwaarden:
In geval van een vliegbestemming (woestijn): daar de reis direct na ontvangst van
uw boekingsformulier geboekt zal worden, dient de aanbetaling, minimaal ter
hoogte van het vliegticket, per omgaande, en de resterende reissom uiterlijk 21
dagen voor vertrek voldaan te worden. Bij boeking binnen 21 dagen voor vertrek
dient de volledige reissom direct na ontvangst van de factuur te worden voldaan.
Bij een wijziging na boeking uwerzijds kunnen wij kosten in rekening brengen.
In geval van bestemming aan zee of in de bergen: uiterlijk 21 dagen voor vertrek
dient de volledige reissom voldaan te worden.

-

Mocht u, om wat voor reden dan ook, genoodzaakt zijn de reis te annuleren dan
staat dit geheel buiten verantwoordelijkheid van de Broedplaats en dient de
volledige reissom voldaan te worden. Eventueel kunt u een bekende of collega uw
plaats laten innemen, waarbij de arrangementsprijs overgedragen kan worden, de
kosten ten behoeve van vliegticket (op naam gesteld) echter niet, en kunnen
daarom niet worden geretourneerd.

-

Inbegrepen zijn de brandstoftoeslagen en algemene luchthavenkosten zoals bekend
tijdens het samenstellen van de offerte. Indien deze toeslagen wijzigen, zullen wij
het verschil aan u doorbelasten of terugstorten. Hetzelfde geldt voor eventuele
wijzigingen van lokale valuta ten behoeve van het lokale arrangement, na moment
van inschrijving groter dan 2%. Deze kunnen in dat geval worden doorbelast.
De reissom is een vanaf-prijs. Mochten de prijzen voor accommodatie enof hele
arrangement in de tijd tussen uw boeking en het ontvangen van uw aanbetaling
wijzigen, dan worden deze kosten aan u doorberekend.

-

-

U bent verplicht om goed verzekerd op reis te gaan: de Broedplaats verwacht van
uw een dekkende reis- en ongevallenverzekering, waarbij ook eventuele
opsporings-/transportkosten zijn gedekt. U bepaalt zelf of u een

-

annuleringsverzekering afsluit. De Broedplaats ontvangt voor vertrek ook graag
van u de contactgegevens en polisnummer van uw reisverzekering.
Mocht het voor de Broedplaats, om wat voor reden dan ook, onmogelijk zijn de reis
te begeleiden c.q. uit te voeren, dan zal de Broedplaats uw aanbetaling of volledige
reissom 100% aan u terug betalen.

-

In geval het vervoer en reisbegeleiding ter plaatse in de reis is inbegrepen, zal dit
te allen tijde worden verzorgd door een lokaal bevoegde/gecertificeerde chauffeur
of gids.

-

Mocht er voor de reis lokaal een auto gehuurd worden, en het verhuurbedrijf blijkt
buiten machte de auto te leveren, bijvoorbeeld in geval van faillissement, dan valt
dat buiten verantwoordelijkheid van de Broedplaats en zal er, in overleg met de
reizigers, naar een oplossing gezocht worden. De Broedplaats huurt alleen bij
gerenommeerde verhuurbedrijven en reist uitsluitend met gecertificeerde
gidsen/chauffeurs en een uitgebreide schadeverzekering.

-

Mocht een vlucht, door bijvoorbeeld overboeking van de luchtvaartmaatschappij,
personeelsstakingen, vulkaanuitbarstingen of faillissement, geannuleerd worden
dan valt dat buiten verantwoordelijkheid van de Broedplaats en zal er, in overleg
met de reizigers, naar een oplossing gezocht worden. De Broedplaats is hiervoor op
geen enkele wijze aansprakelijk en dit valt voor eigen verantwoording van de
individuele reiziger en zijn of haar afgesloten reis/annuleringsverzekering.

-

Checkt u alstublieft goed de tenaamstelling op het boekingsformulier met die in uw
paspoort. Alleen wanneer wij de vluchten met uw correcte naam hebben ingeboekt
kunnen wij uw vluchtoptie en het tarief garanderen.

-

De programma’s zijn globaal weergegeven. Mogelijk zijn er factoren die invloed
hebben op de uitvoering, zoals - onder meer maar niet uitsluitend -gewijzigde
dienstregelingen, kapotte wegen, slecht weer, materiaalpech, natuurrampen of
terrorisme. Als bepaalde omstandigheden daartoe aanleiding geven, behouden wij
ons het recht om – vooraf of ter plaatse – wijzigingen in route, dagindeling,
overnachtingen of vervoer aan te brengen. U kunt er in zo’n geval natuurlijk van op
aan dat wij onze uiterste best doen om de kwaliteit en het karakter van de reis
zoveel mogelijk te handhaven. Eventuele extra reis- en verblijfkosten die als gevolg
van overmacht situaties gemaakt worden, kunnen voor rekening van de
deelnemers komen. Mocht één van de aangeboden accommodaties onverwachts
niet akkoord komen, dan reserveren wij voor u een gelijkwaardige, alternatieve
accommodatie. De offertes zijn gebaseerd op de lokale belastingen en heffingen
zoals die op dit moment gelden.

-

De Broedplaats draagt zorg voor het inchecken van de reizigers indien de
vluchtmaatschappij dit toelaat. Zij verzorgt de reisbescheiden, vouchers en tickets.
Deze worden aan u uitgereikt op het vliegveld op de dag van vertrek.

-

Een ieder is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen veiligheid en apparatuur. De
Broedplaats is niet verantwoordelijk voor enig tijdens de reis opgelopen letsel,
schade of diefstal.

Doorlopende reis- en/of annuleringsverzekering
Een annuleringsverzekering raden wij ten zeerste aan.
Mocht u nog geen reis- en/of annuleringsverzekering hebben dan is het in de meeste
gevallen het voordeligst om een doorlopende reis- en/of annuleringsverzekering af te
sluiten. Denkt u daarbij aan dekking van eventuele opsporings- en transportkosten voor
het te bezoeken land.
De premie voor de kortlopende reis- en/of annuleringsverzekering is over het algemeen
hoger dan voor een doorlopende verzekering. Een doorlopende verzekering heeft als
bijkomend voordeel dat u direct een heel jaar verzekerd bent.
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