	
  

VOORWAARDEN EXPEDITIE JANSØN
IJslandreis 13 t/m 20 januari 2018

Expeditie Jansøn organiseert deze bijzondere reis in samenwerking met
Buro Scanbrit welke is aangesloten bij de ANVR, SGR en
Calamiteitenfonds. De voorwaarden van deze brancheorganisaties zullen
op deze reis van toepassing zijn.

De Expeditie naar IJsland wordt aangeboden voor een prijs per persoon,
in beginsel op basis van een tweepersoons (kamer)bezetting, inclusief
luchthavenbelasting en de bijdrage van € 2,50 aan het
Calamiteitenfonds.

De informatie van deze expeditie is met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid samengesteld. Expeditie Jansøn behoudt het recht voor
om de vermelde tarieven en informatie met of zonder voorafgaande
kennisgeving te wijzigen. Kennelijke fouten en vergissingen binden ons
niet, noch is Expeditie Jansøn verantwoordelijk voor de gevolgen die
hieruit kunnen voortvloeien.
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Aansprakelijkheid algemeen
Degene die de reis boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die
hij/zij bij boeking aanmeldt. Ten aanzien van minderjarige reizigers moet
worden aangetoond dat ouders of voogden toestemming hebben
verleend.

Het is raadzaam om ten aanzien van uw beoogde reis indien u naar het
buitenland gaat een verzekering af te sluiten met een dekking voor
personenbijstand en de vergoeding van medische kosten,
ongevallenverzekering, dekking voor repatriëring, bagageverzekering,
annuleringsverzekering en dekking voor juridische aansprakelijkheid.
Een aanvullende reisverzekering bijvoorbeeld waar o.a. ook het rijden
met een sneeuwscooter onder valt. Onder de noemer Gevaarlijke
wintersporten. Het is uw verantwoordelijkheid om uw
verzekeringsdekking te controleren en indien noodzakelijk, een
verzekering af te sluiten bij uw verzekeraar.

Expeditie Jansøn kan niet aansprakelijk gehouden worden voor het
volgende:
•

Verlies van of schade aan persoonlijke bezittingen, veroorzaakt
door vergeetachtigheid of anderszins;

•

Diefstal van of schade aan persoonlijke bezittingen die
plaatsvindt in hotels;

•

Schadelijke gevolgen van een overmacht situatie (ongunstige
weersomstandigheden, natuurrampen, politieke instabiliteit,
staking of soortgelijke omstandigheden);
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•

Schade als gevolg van het handelen van andere passagiers of
reizigers;

•

Gevolgen van vertraging, belemmeringen of annulering van
vliegreizen;

•

Gevolgen van wijzigingen in tijdschema's of luchthavens;

•

Gevolgen van vertraging of belemmeringen bij vervoer over
land;

•

Het niet volgen van tijdschema's door uw eigen handelen of
nalaten.

Betalingsvoorwaarden
De totale reissom bedraagt € 4.750,00 per persoon inclusief BTW.
De aanbetaling 50% van de totale reissom = € 2.375,00 zal binnen 7
dagen na boeking door de contactpersoon worden overgemaakt op
bankrekening IBAN NL55ABNA0248654608 t.n.v. Expeditie Jansøn B.V.
o.v.v. Expeditie IJsland 2018.
Het restant bedrag dient voor 1 oktober 2017 te zijn overgemaakt.

Annulering
Bij annulering dient u rekening te houden dat de eerste aanbetaling van
50% niet wordt terugbetaald.

Een boeking via het inschrijfformulier op de site wordt als definitief
beschouwd, hierop volgt een betalingsverplichting. Het resterende
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bedrag dient uiterlijk (na facturatie) voor 1 oktober 2017 te zijn betaald.
Mocht u na deze datum de expeditie willen annuleren dan bent u de
volledige reissom verschuldigd.

Extra kosten
Eenpersoonskamer
Expeditie Jansøn gaat er standaard vanuit dat een boeking uit twee
personen bestaat. Wij zullen in dit geval een tweepersoonskamer voor je
reserveren. Indien je alleen boekt, zal er een eenpersoonkamer-toeslag
worden gerekend a € 795,- per persoon.

Vervoer gedurende de reis
Brandstofkosten tijdens het gebruik van de huurjeeps (auto's worden met
volle tank afgeleverd maar moeten ook weer met volle tank ingeleverd
worden) octaan 95 is ongeveer € 1,69 pl. (190.30 ISK, Diesel is € 1,57
pl. (176.80 ISK)

Reserveringskosten
Per boeking berekenen wij € 20 reserveringskosten. Bij annulering van
de reis komen reserveringskosten niet voor restitutie in aanmerking.

Reisdocumenten
U dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort/identiteitskaart. Sinds
26 juni 2012 dienen kinderen een eigen identiteitsbewijs te hebben.
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Reizigers die de Nederlandse nationaliteit niet bezitten, dienen zelf bij
hun ambassade of consulaat te informeren naar de benodigde
grensdocumenten. U dient er zelf voor te zorgen om bij vertrek en tijdens
de reis in het bezit te zijn van de benodigde reisdocumenten.
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Wijzigingen
Aangezien wij zullen vliegen met een Lijndienst van IcelandAir is het niet
mogelijk om het ticket op een andere naam te zetten omdat het een
persoonsgebonden document betreft. Indien een naamswijziging moet
plaatsvinden zijn daar kosten aan verbonden. Zorg ervoor dat de
opgegeven namen exact overeenkomen zoals dit ook in het paspoort
staat vermeld.

Omstandigheden
Deze expeditie in het IJsland betekent andere mensen en gewoonten,
een andere cultuur, ander eten en anders dan thuis. Wij vragen u deze
vanzelfsprekend te respecteren. Daarnaast zullen de
weersomstandigheden anders zijn dan dat u gewend bent in Nederland.
Zorg daarom voor de juiste en geschikte kledij.
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