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Artikel 1. Reserveren 

Alle reissommen zijn per persoon.  Elke (hoofd)deelnemer - de organisator van de reservering - ontvangt 

van ons een reisbevestiging tezamen met betalingsgegevens. Degene die de reservering opgeeft 

beschouwen wij als de opdrachtgever en deze is verantwoordelijk voor de betaling. Ook voor de betaling 

van zijn/haar medereiziger(s). Voor al uw reserveringen geldt dat u ons toestemming geeft om gebruik 

te maken van uw lidmaatschapgegevens zoals bekend bij de NBB t.b.v. de uitslag van de bridgedrives. 

Artikel 2. Betaling 

Voor een reis dient u het bedrag uiterlijk 6 weken voor het vertrek voldaan te hebben. D.w.z. het  

bedrag dient uiterlijk 6 weken voor vertrek op één van onze bank- of girorekeningen bijgeschreven te 

zijn mits anders vermeld op het reserveringsformulier. Te late betaling zal annulering met 

annuleringskosten van uw verblijf ten gevolge hebben. 

Artikel 3. Tenaamstelling reispapieren 

De tenaamstelling van reisbescheiden (vooral vliegtickets) dient gelijk te zijn aan de naam vermeld in het 

paspoort. Hierop wordt scherp toegezien bij het inchecken. 

Wilt u daarom controleren of uw naam in uw (geldige) paspoort overeenkomt met die op de 

reisbevestiging? Bij dames dient in het paspoort te staan "echtgenote van ...." of “weduwe van...” indien 

men reist onder de naam van de echtgenoot. Anders is het zonder meer noodzakelijk dat u ons meteen 

de meisjesnaam doorgeeft. Indien u de naamswijziging later doorgeeft worden er altijd wijzigingskosten 

aan ons, en dus ook aan u, in rekening gebracht. Houdt er ook rekening mee dat indien u ongehuwd 

bent maar als echtpaar door het leven gaat op een verzekeringspolis (annuleringskosten- en reis-, 

ongevallen- en bagageverzekering) toch de juiste namen vermeld moeten worden. Anders is deze polis 

ongeldig. 

Artikel 4. Annuleringsverzekering 

U dient zelf te zorgen voor een annuleringsverzekering. Indien u deze annuleringsverzekering niet 

afsluit, is dat uw eigen beslissing met eventuele gevolgen van dien. 

Artikel 5. Reis-, ongevallen- en bagageverzekering 

U dient zelf te zorgen voor het afsluiten van een reis-, ongevallen- en bagageverzekering. Indien u deze 

verzekeringen niet afsluit, is dat uw eigen beslissing met eventuele gevolgen van dien. 

Artikel 6. Minimum aantal bridgers  

Te weinig deelname aan een reis (minder dan 24 personen) zal als gevolg hebben dat deze reis wordt 

geannuleerd.  Annuleren zal altijd zonder extra vergoeding door BridgeTravelling geschieden. 
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Artikel 7. Thuisblijvers 

Geef a.u.b. de thuisblijvers uw vakantieadres door.  

Artikel 8. Reisdagen 

De reisduur wordt vermeld in dagen waarbij de eerste reisdag en de laatste reisdag zijn meegeteld.  

Artikel 9. Uw reisdocument 

Uw Nederlands paspoort dient geldig te zijn. Voor een aantal landen wordt een paspoort verlangd dat 

nog 3 of 6 maanden na thuiskomst geldig is. In Europa kunt u in vrijwel alle landen met een Nederlandse 

identiteitskaart terecht.  

Artikel 10. Bridge in binnen- en buitenland 

U kunt op alle reizen elke dag, behalve de reisdagen, deelnemen aan bridgedrives. De drives staan onder 

leiding van een Nederlandse gediplomeerde wedstrijdleider.  

Artikel 11. Geen bridge spelende deelnemers 

Deelname door niet bridgers is mogelijk. Niet bridgers moeten bij boeking worden opgegeven. 

Artikel 12. Deelnemers zonder bridge-partner 

Indien u zich zonder een partner aanmeldt, garanderen wij niet altijd een partner. Echter is voorgaande 

nog niet voorgekomen. Wij hebben tot op heden altijd kunnen zorgen voor een partner. Omtrent 

speelsterkte en systeem van die partner kunnen wij u vooraf géén inlichtingen verstrekken. Ter plaatse 

worden alle spelers zonder partner aan elkaar voorgesteld. 

Artikel 13. Preferenties 

Speciale wensen ten aanzien van uw kamer worden altijd op uw bevestiging vermeld en aan de 

reisorganisatie en hotel doorgegeven.  

Artikel 14. Gezondheid 

Indien u onder regelmatige doktersbehandeling staat, adviseren wij u dringend een verklaring van uw 

arts mee te nemen (bij voorkeur in het Latijn). Stop de benodigde medicijnen in uw handbagage en zorg 

voor een kopie-recept of een verklaring van uw huisarts of apotheek. Voor geldende adviezen, 

respectievelijk voorschriften op het gebied van de gezondheid in uw vakantiebestemming verwijzen wij 

u naar uw huisarts of de GGD. 

Artikel 15. Onvolkomenheden 

Indien u op uw vakantiebestemming een fout of een onvolkomenheid constateert, dan kunt u daar 

meteen melding van maken bij de reisleiding. Ter plaatse doen we ons uiterste best voor een oplossing 

te zorgen. 
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Artikel 16. Voorbehoud 

Kennelijke fouten binden ons niet. Wij behouden ons het recht voor om de reissom te wijzigen indien 

wijzigingen in de vervoerskosten, verschuldigde heffingen en wisselkoersen daar aanleiding toe geven. 

Tevens kunnen faciliteiten en/of toeslagen wijzigen. 

Artikel 17. Stichting Garantiefonds Reisgelden  

BridgeTravelling werkt samen met partners (toeroperators) die voor de vlieg- en busreizen in ons 

reisprogramma aangesloten zijn bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden.  

Artikel 18. Verwijtbaarheid onvolkomenheden bus- en vliegreizen samenwerkende toeroperators 

Boekt u een bus- of vliegreis die onvolkomenheden danwel nalatigheden met zich meebrengen of niet 

voldoen aan de reisomschrijving kunt u zich beroepen op de tourperator en is BridgeTravelling in deze 

gevallen niet verwijtbaar.  

Artikel 19. Financieel onvermogen 

Wanneer bij BridgeTravelling is gereserveerd ofwel door haar is gefactureerd gelden de algemene 

voorwaarden van BridgeTravelling waarvoor door de hoofdboeker voor akkoord is getekend op het 

reserveringsformulier en neemt zij maatregelen die nodig zijn om te verzekeren dat, wanneer zij wegens 

financieel onvermogen haar verplichtingen jegens de reiziger niet of niet verder kan nakomen, wordt 

zorggedragen hetzij voor overneming van zijn verplichtingen door een ander hetzij voor terugbetaling 

van de reissom of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan. Indien de 

reiziger reeds op de plaats van bestemming is aangekomen dient, voor zover de reisovereenkomst dat 

vervoer omvat, in ieder geval te worden zorggedragen voor de terugreis. 


