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Voorwaarden bij deelname aan dagtochten en/of meerdaagse reizen 
Binnen  Seniorenvereniging Teylingen zijn er vier activiteitencommissies, een gezamenlijke en elke 

afdeling heeft een eigen activiteitencommissie (Acie). Elke Acie boekt bij door haar uitgekozen 

reisorganisaties reizen in de vorm van dagtochten. Daarnaast bemiddelt Acie bij meerdaagse 

reizen op basis van het door haar geselecteerde aanbod van de reisorganisaties. Acie is daarbij 

uitsluitend faciliterend. Acie is derhalve zelf géén reisorganisatie!! In onderhavige algemene 

bepalingen worden voornoemde dagtochten en meerdaagse reizen beide aangemerkt als ‘reis’.  

 

Voorwaarden 
1. Het programma van de reis wordt uitgevoerd in overeenstemming met de van toepassing 

zijnde algemene voorwaarden van de betreffende reisorganisatie.   

2. Deelnemer aan een reis is degene die zich heeft aangemeld voor de reis en welke aanmel-

ding door de Acie is geaccepteerd. 

3. Deelnemers die reizen met behulp van een rollator en die zelfstandig in en uit de bus kunnen 

stappen, mogen deelnemen.  

4. Een rolstoelgebruiker kan deelnemen, mits berging van de rolstoel mogelijk is en men in en 

uit kan stappen met behulp van de begeleid(st)er. 

5. Voor alle reizen geldt dat men moet beschikken over een goede mobiliteit en dat men niet 

tot last mag zijn van medereizigers.  

6. Als het aantal inschrijvingen na de sluitingsdatum de beschikbaarheid overtreft, dan zal 

allereerst worden onderzocht of het aantal beschikbare plaatsen kan worden uitgebreid 

zodat toch iedereen kan deelnemen. Lukt dit niet dan zal op basis van volgorde van 

inschrijven worden bepaald wie er wel/niet kan deelnemen. Personen die op basis van 

beschikbaarheid niet mee kunnen worden op een reservelijst  geplaatst. Zij kunnen bij 

evt. annulering gevraagd worden om mee te gaan. 

Deze personen krijgen een voorkeur bij een volgende reis. 
7. De deelnemer aan de reis is verplicht gedurende de reis een geldig legitimatiebewijs bij zich 

te dragen.  

8. Onder handhaving van de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de reisorganisatie 

kan ondersteuning worden verleend door één of meer aan de reis deelnemende leden van de 

Acie.  

9. De onder lid 4 omschreven ondersteuning vanuit de Acie betreft:  

- het verstrekken van informatie aan de deelnemer;  

- het inschrijven van de deelnemer en het bepalen van de volgorde van deelname aan 

bestanddelen van de reis;  

- het communiceren met de reisorganisatie;  

- de registratie van de deelnemer bij aanvang van de reis en het afstemmen/ beoordelen/ 

en eventueel aanwijzen van een zitplaats in de bus;  

- het helpen van de hulpbehoevende deelnemer, mits de hulp beperkt blijft tot incidentele 

momenten. De deelnemer, die tijdens de reis permanente hulp behoeft, dient zelf voor 

begeleiding zorg te dragen. Deze begeleider dient zich als ‘gewone’ deelnemer aan te 

melden en door de reiscommissie te worden erkend.   

10. De deelnemer is verplicht om gedurende de reis de aanwijzingen van de chauffeur, dan wel 

de ondersteuner op te volgen, wanneer deze aanwijzingen naar het oordeel van de hier ge-
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noemde personen noodzakelijk zijn om de goede uitvoering van de reis te kunnen waar-

borgen.   

11. Als een goede uitvoering van een reis in sterke mate wordt bemoeilijkt door toedoen van een 

deelnemer, die:  

-  fysieke of psychische gebreken vertoont;  

- zich aan wangedrag schuldig maakt;  

- op een andere wijze hinder of overlast veroorzaakt;  

kan de deelnemer van verdere deelneming aan de betreffende reis worden uitgesloten over-

eenkomstig de algemene voorwaarden van de reisorganisatie en de Acie.   

12. Mocht de deelnemer tijdens de reis in moeilijkheden komen, dan draagt de begeleider mede 

zorg voor de meest noodzakelijke hulp en assistentie, onverkort blijft de eigen verantwoor-

delijkheid van de reisorganisatie van kracht. Alle uit de hiergenoemde omstandigheden 

voortvloeiende kosten komen ten volle voor rekening van de deelnemer.  

13. De Acie beschikt over een lijst van deelnemers aan de reis met hun telefoonnummers, die op 
verzoek aan de reisorganisatie conform haar op de reis van toepassing zijnde algemene 
voorwaarden beschikbaar wordt gesteld.  

14. Deelnemers aan de reis zijn zelf verantwoordelijk in geval van het verloren gaan van - of schade 

aan - persoonlijke bezittingen of  de gevolgen van lichamelijk letsel.                                                                                        

Desgewenst kan de deelnemer bij eendaagse reis zelf een annuleringsverzekering afsluiten. 

De vereniging sluit hiervoor een collectieve reisverzekering af. Bij een meerdaagse reis is de 

deelnemer verplicht zelf een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. 

15. Acie is niet aansprakelijk voor mogelijke schades:  

- als gevolg van verlies, diefstal of beschadiging van bagage en/of reisdocumenten;  

- door fouten van derden, alsmede het niet nakomen door derden van hun verbintenissen 

zoals touroperators, hotels, restaurants e.d.;  

16. Eventuele klachten over de uitvoering van de reis moeten terstond op de plaats van bestem-

ming of op de plaats waar de klacht ontstond kenbaar gemaakt worden aan de reisorganisatie 

dan wel de begeleider. 

 

Specifieke bepalingen met betrekking tot Dagtochten  
17. Dagtochten en vakantiereizen worden aangekondigd in de maandelijkse nieuwsbrief van de 

afdeling. Bij de aankondigingen worden de kosten van deelname vermeld en tot welke datum 

aanmelding dient te geschieden en waar en hoe aanmelding kan geschieden.  

18. Aanmelding van deelname aan een dagtocht is alleen mogelijk voor leden van Senioren-

vereniging Teylingen en geschiedt telefonisch en/of per e-mail. De leden van de afdeling die 

de reis organiseert hebben voorrang. Ook niet-leden kunnen tegen betaling van een meerprijs 

van € 5,00 op de reissom deelnemen aan een reis mits er plaatsen over zijn. Bij aanmelding 

dient te worden opgegeven de naam van dagtocht, de naam en het mobiele telefoonnummer 

van de aanmelder/deelnemer ten behoeve van de bereikbaarheid tijdens de dagtocht en bij 

telefonische aanmelding zo mogelijk een e-mailadres van de deelnemer.  

19. Bij de aankondiging kunnen voorwaarden gesteld worden i.v.m.  de moeilijkheidsgraad van 

de dagtocht, b.v. niet geschikt voor rolstoel deelnemers. 

Maakt U gebruik van een rollator of rolstoel dan bent u verplicht deze bij aanmelding op te 

geven. Het kan voorkomen dat er een beperking is in het aantal deelnemers met een fysieke 

beperking / aantal rollator deelnemers. 
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20. Bij aanmelding voor een dagtocht dient de reissom zoals aangegeven in de Nieuwsbrief te 

worden overgemaakt. Betaalt u oók voor iemand anders, dan graag uw eigen naam én de 

namen van de personen voor wie u betaalt vermelden. 

21. De aanmelding is definitief als de verschuldigde reissom voor een dagtocht is ontvangen op 

bankrekeningnummer: NL06 RABO 0354591983 ten name van Seniorenvereniging Teylingen 

onder vermelding van de naam van de dagtocht en naam van de deelnemer. Betaling van de 

dagtocht dient binnen 5 dagen na aanmelding voor de dagtocht te zijn geschied. 

22. Bij niet-betaling binnen de genoemde termijn wordt éénmalig aangemaand. Indien na verloop 

van de daarbij aangegeven termijn op de uiterste betaaldatum niet is betaald, wordt de 

aanmelding als vervallen beschouwd, tenzij hierover tussen de Acie en deelnemer bijzondere 

afspraken zijn gemaakt.  

23. Seniorenvereniging Teylingen maakt bij het boeken van een dagtocht gebruik van de speciale 

collectieve reisverzekering van AON. Daarbij worden alle deelnemers aan de reis verzekerd op 

één polis.  

24. Deelnemers aan dagtochten zijn verplicht een telefoonnummer bij zich te dragen waarmee in 

noodgeval een contactpersoon kan worden bereikt. 

25. In geval van annulering van deelname aan een dagtocht tot vijf dagen, vóórafgaande aan de 

datum van de dagtocht vindt géén terugbetaling plaats. Bij een annulering in de periode van 

5 dagen voor de dagtocht wordt GEEN terugbetaling gegeven.  

26. In geval van annulering van de dagtocht door de Acie dan wel door de reisorganisatie, draagt 

de Acie zorg voor terugbetaling van de volledige reissom. 

27. Indien voor de dagtocht entreetickets worden ingekocht (zoals musicals en concerten) door 

de reisorganisatie, is annulering niet meer mogelijk vanaf de datum, waarop de optie voor 

inkoop entreetickets door de reisorganisator geldt. Vanaf die datum vindt overeenkomstig de 

afspraak met de reisorganisatie géén terugbetaling van de entreeticketkosten plaats.  

 

Specifieke bepalingen met betrekking tot Meerdaagse reizen  
28. Bij aanmelding voor de meerdaagse reis en acceptatie daarvan door de Acie ontvangt de 

deelnemer een bevestigingsbrief met een aantal benodigde vragen voor de reis, alsmede het 

verzoek binnen 14 dagen na aanmelding de aanbetaling van de reis over te maken. Zes weken 

voor vertrek dient u vervolgens het resterende bedrag te betalen. 

De deelnemers zijn verplicht zelf een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.  

  Bij annulering van meerdaagse reizen én bij het niet op tijd verschijnen bij de opgegeven 

vertrekplaats kunnen wij u niets meer terugbetalen, het hotel/restaurant zijn gereserveerd en 

betaald. Voor terugbetaling dient u zelf een beroep te doen op uw eigen annulerings-

verzekering. 

 

Onderhavige algemene voorwaarden treden in werking vanaf 1 januari 2023. Hiermede komen 

de voorgaande voorwaarden te vervallen. 

Seniorenvereniging Teylingen 

  


