Algemene voorwaarden
Ski plus Yoga vakantie

Ski plus Yoga is een non proffit initiatief, ontstaan vanuit oprechte belangstelling voor de
combinatie yoga en skiën. De marges op deze reis zijn klein en het is daarom van belang kennis te
nemen van de voorwaarden.
Ski plus Yoga zal ten allen tijden bemiddelend optreden indien nodig. Verder zal Ski plus Yoga zich
naar vermogen adviserend opstellen bij zaken als reis, evt. transfer, materiaalhuur en lessen. Ski
plus Yoga is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de door haar ingehuurde derden, zoals
het hotel.
U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte
reservering tot stand te brengen en uit te voeren. Dit betreft bijvoorbeeld het verstrekken van de
juiste naam, adres, woonplaats, geboortedatum, nationaliteit, e.d. Ook bent u er zelf
verantwoordelijk voor dat u bij het op reis gaan in het bezit bent van de juiste reisdocumenten
(paspoort, rijbewijs).

Annuleringen
Art. 1.1
Indien op verzoek van de reiziger een annulering plaatsvindt van, of wijzigingen worden
aangebracht in, reeds gemaakte reserveringen zullen de daaraan verbonden kosten in rekening
worden gebracht. Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient per e-mail
(info@skiplus.nl) te worden bevestigd. De datum van de E-mail geldt als meldingsdatum van de
annulering.
Wanneer de reiziger besluit zijn reis te annuleren gelden de volgende voorwaarden:
• Tot 8 weken voor vertrek de aanbetaling van € 200,00
• Van 8 weken tot 4 weken voor vertrek € 350,00
• Van 4 weken tot 2 weken voor vertrek € 500,00
• Van 2 weken tot de dag van vertrek 100% van de reissom
Art. 1.2
Het hebben van een reisverzekering is verplicht. Het afsluiten van een annuleringsverzekering wordt
aangeraden. Graag vernemen wij bij wie de reisverzekering is afgesloten, zodat wij indien nodig de
betreffende maatschappij kunnen inschakelen.
Goed verzekerd op reis gaan is een absolute noodzaak.
Art. 1.3
Voor deze reis geldt een minimum aantal deelnemers, beneden welk aantal de reis niet kan worden
uitgevoerd. Bij onvoldoende deelname is de uiterlijke datum van annulering door Ski plus Yoga 6
weken voor vertrek.
Art. 1.4
Mocht het minimum aantal deelnemers niet worden gehaald dan zullen wij altijd proberen met een
aanpassing alsnog de reis uit te voeren om teleurstellingen te voorkomen. Wij overleggen dan eerst
met u. Mocht onverhoopt de yogadocente uitvallen dan zullen we dit naar alle redelijkheid oplossen
en streven naar een professionele vervanging.
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Betalingen
Art. 2.1
• Bij boekingen die plaatsvinden 6 weken of langer voor aanvang van de reis: gehele bedrag ineens
of een aanbetaling van € 200,00 binnen 72 uur na de ontvangstbevestiging van het
aanmeldingsformulier. Het resterend bedrag uiterlijk 6 weken voor vertrek.
• Bij boekingen die plaatsvinden binnen 6 weken voor aanvang van de reis: 100% van de reissom
binnen 48 uur na de ontvangstbevestiging van het aanmeldingsformulier.
Art. 2.2
Het restant van het verschuldigde dient uiterlijk 6 weken voor vertrek door Ski plus Yoga te zijn
ontvangen.
Art. 2.3
Indien de (aan)betaling niet of niet tijdig geschiedt, is de reiziger in verzuim en kan de reis door Ski
plus Yoga worden geannuleerd.
Ski plus Yoga heeft alsdan het recht de kosten die behoren bij een annulering en zoals vermeld in
artikel 1.1 in rekening te brengen c.q. te verrekenen met de ontvangen aanbetaling(en).

Aansprakelijkheid
Art. 3.1
Ski plus Yoga zal bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen.
Onverminderd het hiervoor bepaalde aanvaardt Ski plus Yoga geen aansprakelijkheid voor
handelingen en/of nalatigheden van derden, zoals bv. hotel, skischool, en zo meer.
Art. 3.2
Voor zover Ski plus Yoga zelf toerekenbaar te kort schiet en de reiziger daardoor schade lijdt
(daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid van Ski plus Yoga
beperkt tot maximaal 25% van de gefactureerde diensten.
Art. 3.3
De aansprakelijkheid voor schade waartegen de reiziger is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van
het sluiten van een reis- en/of annuleringskosten verzekering dan wel ziektekostenverzekering),
alsmede aansprakelijkheid voor schade die de reiziger lijdt in het kader van de uitoefening van een
beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig
op de plaats van bestemming aankomen), worden uitgesloten.
Art. 3.4
Ski plus Yoga is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen, waarbij op kenbare wijze wordt
afgeweken van de in deze voorwaarden vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien
schriftelijk worden bevestigd.
Art. 3.5
De reiziger is op de hoogte van het risico dat wintersport met zich meebrengt en heeft zich
verzekerd tegen deze risico’s. Het meegaan met deze reis geschiedt geheel op eigen
verantwoordelijkheid.
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