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Reisvoorwaarden Stichting Leo Reizen 2023 TdF 
 
UW RESERVERING 
 
Graag voor elke passagier in uw reisgezelschap een boekingsformulier invullen. Na 
ontvangst van uw boeking sturen wij u een bevestiging met factuur en vragen wij om een 
aanbetaling van € 200,-- per persoon. Indien u korter dan 6 weken voor vertrek boek, geldt 
dat het gehele factuurbedrag direct betaald dient te worden. 
 
Het restantbedrag van uw factuur dient 6 weken voor vertrek te zijn voldaan. Wanneer uw 
reissom 6 weken voor vertrek niet voldaan is, behouden wij ons het recht voor om uw 
boeking als geannuleerd te beschouwen en gelden onderstaande annuleringsvoorwaarden. 
 
PRIJSWIJZIGINGEN 
 
Indien noodzakelijk kan de uiteindelijke reissom worden aangepast. Hierbij valt te denken 
aan veranderingen in de vervoerskosten door onverwacht hoge stijgingen van brandstof, 
verandering in de hotelkosten door onverwacht hoge stijging energie/inkoop tarieven, 
verhoging van de BTW-tarieven of andere door de overheid opgelegde maatregelen. 
 
ANNULERINGSVOORWAARDEN 
 
Annulering dient per e-mail te gebeuren. Het tijdstip voor vertrek waarop de schriftelijke 
annulering wordt ontvangen, bepaalt de hoogte van de annuleringskosten, zoals hieronder 
aangegeven in een percentage van de reissom: 
 

- Langer dan 6 weken voor vertrek:  de volledige aanbetaling 
- 15-42 dagen voor vertrek:  75% van de totale reissom 
- 14 dagen of korter voor vertrek: 100% van de totale reissom 

 
Identificatie 
Alle deelnemers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het bezitten van een geldig paspoort 
of ID kaart. 
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REISVERZEKERING 
 
Wij raden u aan om goed verzekerd op reis te gaan. In het bijzonder vragen wij uw aandacht 
voor adequate dekking in geval u uw reis op medische gronden dient te onderbreken en 
repatriëring met spoed noodzakelijk is. Ook het afsluiten van een annuleringsverzekering 
bevelen wij aan. Houdt u er rekening mee dat u ten alle tijden zelf aansprakelijk bent voor 
uw bagage en andere persoonlijke eigendommen.  
 
ANNULERING VAN DE REIS 
 
De prijs van deze reis is gebaseerd op een minimum aantal deelnemers. Als dit 
minimumaantal 6 weken voor vertrek nog niet is bereikt, zijn wij genoodzaakt om de reis te 
annuleren, waarna restitutie van de reeds betaalde bedragen zal volgen. Eventueel kan er in 
dat geval ook een voorstel worden gedaan om door het betalen van een toeslag de reis 
alsnog doorgang te laten vinden, afhankelijk van de wens van de deelnemers. 
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