Voorwaarden
1. Boeken en annuleren

Voor deelname aan deze reis doe je een aanbetaling van 20% van de reissom op IBAN NL65
KNAB 0408232934 t.n.v. Wanderworld. De reis is definitief geboekt wanneer je de volledige
reissom hebt betaald en deze zichtbaar bijgeschreven is op het rekeningnummer. De
volledige betaling dient uiterlijk 15 weken voor vertrek binnen te zijn. Boek je binnen 15
weken voor vertrek, dan betaal je de volledige reissom in één keer.
Na boeking heb je het recht de reis te annuleren. Per reiziger zijn hiervoor de volgende
kosten verschuldigd:
•
•

Annulering tot 60 dagen voor vertrek: 20% van de betaling;
Annulering van 59 tot 30 dagen voor vertrek: 50% van de betaling;
Annulering vanaf 29 dagen voor vertrek: volledige betaling;
Het is mogelijk je deelname kosteloos over te dragen iemand anders.

Deze voorwaarden hebben geen betrekking op persoonlijk gemaakte kosten. Het is
raadzaam voor vliegtickets en dergelijke een annuleringsverzekering af te sluiten. De
reisdata en het programma kunnen wijzigen. Wanneer wij de reis annuleren krijg je de
volledige reissom teruggestort. Kosten buiten onze diensten om zijn voor eigen rekening.
2. Aansprakelijkheid

Met de aanbetaling, bevestig je fysiek en mentaal in goede conditie te zijn. Wij zijn niet
aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook. Een goede reisverzekering inclusief
medische kosten en werelddekking is verplicht.
Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen, verlies van bagage of andere onvoorziene
omstandigheden. Verzekeringen zijn niet bij de reissom inbegrepen en deze dien je zelf af
te sluiten. Er wordt geen geld retour gegeven wanneer je de reis zelf onverwacht moet
afbreken.
Tijdens de reis maken we gebruik van gecertificeerde gidsen en yogadocenten. De
veiligheid van onze deelnemers staat voorop. Raadpleeg de plaatselijke GGD voor
eventuele vaccinaties. Een ongeluk zit in een klein hoekje en blessures of schade kan niet
volledig worden uitgesloten. Bij gezondheidsproblemen adviseren wij voor je eigen
veiligheid een arts te raadplegen en de instructies van de reisleiding ter plekke strikt op te
volgen.
De reis gaat door bij minimaal 3 personen. Uiterlijk 3 maanden voor vertrek hoor je of de
reis definitief doorgaat.
3. Privacy

Wij respecteren de privacy van de deelnemers. Gegevens worden uitsluitend verzameld
voor administratieve doeleinden voor de reis en noodzakelijk is voor de boeking. Deze
informatie delen wij niet met derden.
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