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Informatiemateriaal / brochures / aansprakelijkheid
Karpervisvakanties.nl bemiddelt tussen eigenaar/aanbieder en sportvisser bij het boeken van een dienst.
Het aanbod in de door ons uitgegeven brochures is vrijblijvend en herroepbaar.
Karpervisvakanties.nl accepteert geen aansprakelijkheid voor druk- en/of andere fouten in de brochures, foto=s en
materiaal dat door anderen / derden is uitgegeven alsmede handelingen en/of nalatigheden cq onjuist verstrekte
informatie door de eigenaren van de betaalwateren.
Karpervisvakanties.nl is niet verantwoordelijk voor de door de eigenaren van de betaalwateren verstrekte
informatie inzake gewichten, maten en omstandigheden/voorzieningen ter plekke.
Karpervisvakanties is niet aansprakelijk voor onvoorziene omstandigheden of gebeurtenissen waar
Karpervisvakanties geen invloed op uit kan oefenen zoals onverwacht en/of onvoorzien natuurgeweld overstromingen, lage waterstanden, extreme en/of plotselinge vissterfte of wier en/of waterplantengroei
-stakingen- oorlog - activiteiten van terroristische aard of dreiging van- etc.etc.
Kinderen
Op een enkele uitzondering na zijn de bestemmingen uit de brochure niet geschikt als familievakanties.
Niet-vissende personen beneden 16 jaar dienen begeleidt te worden door een volwassen niet-visser. Hierover
dient vooraf overleg plaats te vinden. Karpervisvakanties raadt het meenemen van zeer kleine kinderen af.
Prijzen
Prijzen worden berekend op basis van de gegevens welke op het moment van het samenstellen van het
informatiemateriaal door de eigenaren van de betaalwateren worden verstrekt.
Karpervisvakanties.nl bemiddelt tussen sportvisser en eigenaar (aanbieder) en zal derhalve eventuele
prijs-verhogingen overeenkomstig de voorwaarden aan u doorberekenen.
De factuur is tevens de bevestiging van uw boeking.
Verlenging
Indien een boeking van vissen met accomodatie (zoals: cabin-gites-kamers) plaatsvindt, worden zowel het vissen
als de accomodatie voor de gehele periode vastgelegd en berekend; dit geldt ook bij verlenging.
Boekings- Betalingsvoorwaarden
Na ontvangst van het door u volledig ingevulde en ondertekende boekingsformulier door Karpervisvakanties.nl
is uw boeking definitief en wordt een plaats voor u gereserveerd op basis van beschikbaarheid.
De hoofdboeker is hoofdelijk aansprakelijk voor alle reizigers welke op het boekingsformulier staan.
1. Bij alle boekingen op een betaalwater* is betaling van de volledige reissom verplicht waarvan een
aanbetaling van 50% direkt na ontvangst van de factuur op onze rekening dient te worden overgemaakt. Het
resterende bedrag dient uiterlijk 8 weken voor aankomst op onze rekening te zijn bijgeboekt.
2. Bij boekingen binnen 6 weken voor de dag van aankomst dient het totaalbedrag direct na ontvangst
op onze rekening te worden overgemaakt. (binnen 10 dagen)
3. Bij boekingen binnen 8 weken voor de dag van aankomst / of met een totaalbedrag tot € 300,- dient de
volledige reissom per omgaande na ontvangst van de factuur te worden voldaan. (binnen 10 dgn)
Bij niet tijdige betaling behoudt Karpervisvakanties.nl zich het recht voor, na sommatie, uw reis te annuleren en tot
incasso over te gaan van de totale reissom en/of het restant via een gerechtsdeurwaarder. Alle kosten hieruit
voortvloeiende komen voor rekening van de hoofdboeker.
Reisdocumenten en reglementen worden, na volledige betaling, circa 10-14 dagen voor de dag van aankomst,
door Karpervisvakanties.nl per email -of op verzoek- naar het adres van de hoofdboeker- verzonden.
Reserverings- en Wijzigingskosten
Wij brengen geen reserveringskosten in rekening.
Voor boekingen uit brochures van andere verhuurorganisaties dan welke in onze eigen brochures worden
aangeboden berekenen wij € 23,90 per boeking.
Voor sommige aanvullende extra diensten zoals fax- telefoon- of telexkosten etc. kan een toeslag in rekening
worden gebracht. Dit wordt vooraf meegedeeld. Bij wijziging in een boeking wordt € 23,90 in rekening gebracht.
In-de-plaats-stelling
In-de-plaats-stelling is mogelijk indien èèn of meerdere personen binnen een boeking onverhoopt niet mee kunnen
reizen. Alleen een schriftelijk verzoek wordt tot 4 weken voor vertrek in behandeling genomen en beschouwd als
een wijziging. Annulering van èèn of meerdere personen binnen een boeking is niet mogelijk.
(wijziging binnen een exclusieve boeking van een betaalwater is vrij)
Deze voorwaarden zijn geldig voor alle boekingen waarvan de aankomstdatum in 2019 valt.
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1. Annuleren op een betaalwater door de hoofdboeker:
Annuleren van de gehele geboekte reis is, ongeacht de reden, alleen schriftelijk mogelijk door de hoofdboeker.
Annuleren van èèn of meerdere personen uit een boeking is niet mogelijk. (zie in-de-plaats-stelling)
Bij annulering wordt op basis van de annulerings-tabel een bedrag in rekening gebracht.
De aanbetaling komt niet voor restitutie in aanmerking.
Ga nooit onverzekerd op vakantie en sluit een goede reis/annuleringsverzekering af!
Annuleringstabel:
Bij annulering tot 8 weken voor de dag van aankomst:
Bij annulering binnen 8 weken voor de aankomstdag:

50 % v/d boeking
100 % v/d boeking

2. Annuleren door Karpervisvakanties.nl:
a- Bij annulering door Karpervisvakanties.nl van de door u geboekte reis, waarbij de oorzaak
van annuleren bij Karpervisvakanties.nl ligt, wordt de door u geheel of gedeeltelijk
betaalde reissom binnen twee weken na onze schriftelijke annulering gerestitueerd.
b- Bij annulering door Karpervisvakanties.nl inzake niet tijdige betaling of een oorzaak welke
bij de op de factuur genoemde personen ligt, zullen afhankelijk van de oorzaak, de
annuleringsvoorwaarden in werking treden of tot incasso worden overgegaan.
Wijziging
Bij een verzoek om wijziging in de boeking door de reiziger zelf (hoofdboeker) worden
eventuele losse bijkomende kosten zoals b.v. fax- telefoon- of telexkosten etc.in rekening gebracht,
ongeacht de uitkomst van het verzoek. Karpervisvakanties.nl zal zich inzetten de wijziging goed uit te voeren.
(Buitenlandse verhuurorganisaties hanteren vaak afwijkende betalings- en annuleringsvoorwaarden.)
Verzekeringen
Ga nooit onverzekerd op vakantie!
Het is verstandig z.s.m. na ontvangst v/d factuur een reis / annuleringsverzekering af te sluiten. Deze kan
u schadeloos stellen indien de reden van een annulering onder de condities van de verzekering valt.
Sluit bv een reis- en annuleringsverzekering af en informeer uitdrukkelijk of uw hengeluitrusting is
meeverzekerd. (bijv. bij een ANWB Reisverzekering).
Klachten
In geval van een klacht verzoeken wij u deze ter plekke -schriftelijk- te melden zodat deze opgelost kan worden.
Ook dient u met ons kontakt opnemen. Als de klacht niet ter plekke kan worden opgelost dient u deze schriftelijk
en binnen 48 uur na afloop van uw verblijf bij ons in te dienen zodat wij de mogelijkheid hebben de
verantwoordelijke partij hiervan op de hoogte te stellen; wij moeten u er op wijzen dat Karpervisvakanties.nl als
agent slechts een tussenpersoon is. Karpervisvakanties.nl zal er alles aan doen om de klacht op een voor beide
partijen aanvaardbare wijze op te lossen.
Reisdocumenten / paspoort / verzekeringen
Na ontvangst van de gehele reissom ontvangt u circa 14 dagen voor de aankomstdatum per email, of
op verzoek per post, de benodigde reisdocumenten.
Mocht u eerder dan 10-14 dagen uit Nederland vertrekken dan horen wij dit graag bij uw boeking zodat tijdige
toezending van de reisdocumenten mogelijk is.
U dient bij uw vertrek in het bezit te zijn van een geldig paspoort of toeristenkaart, rijbewijs en groene kaart.
Navigatie-apparatuur
Door de grote postcodegebieden in Frankrijk zal uw navigatie-apparatuur de laatste kilometers vaak onbruikbaar
zijn. Neem daarom altijd de routebeschrijving mee!!!! en goede detailkaarten van uw bestemming, b.v van
Michelin. De routebeschrijving bij uw reispapieren is bedoeld als aanwijzing: bepaal ook altijd uw eigen route met
behulp van een goede (detail)kaart!!!!
Karpervisvakanties.nl behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden waar nodig te allen tijde te kunnen
wijzigen of aan te passen.
*Opmerking: Bij exclusieve boeking is - op verzoek- betaling in max. 3 termijnen mogelijk.
Deze voorwaarden zijn geldig voor boekingen met een aankomstdatum in 2019.
Met deze uitgave vervallen alle voorgaande uitgaven van onze Algemene Voorwaarden.
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