
Algemene voorwaarden - Vivre Vakanties 2018 - 2019

1. AANMELDEN VAKANTIE & BEVESTIGING
Als u besluit om u aan te melden voor een vakantie met Vivre Vakanties kunt u dit via het online 
‘’reserverings formulier’’ doen, via het ‘’Offerte formulier’’, telefonisch via 085-0607300 of per e-
mail naar info@vivrevakanties.nl. U ontvangt altijd eerst schriftelijk een bevestiging van ons en 
indien gewenst ook per e-mail. Reist u met meerdere personen? Dan vragen wij u om dit duidelijk 
aan te geven maar bij voorkeur per persoon één aanmeldformulier in te vullen.

2. BETALEN
Vivre Vakanties rekent GEEN administratie kosten. Bij ontvangst van uw boekingsbevestiging heeft 
u 4 weken de tijd om uw aanbetaling te maken. Dit betreft 40% van de reissom. U dient zelf een 
reis en annuleringsverzekering af te sluiten. Heeft u deze niet en wenst u hulp te krijgen bij het 
afsluiten van een dergelijke verzekering? Neem dan contact op met Vivre Vakanties, zij kunnen u 
hierover adviseren. Echter blijft het afsluiten van de reis- en annuleringsverzekering uw eigen 
verantwoordelijkheid. Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor vertrek betaald te zijn. 
Vertrekt u, op het moment van boeken, binnen 6 weken dan dient de volledige reissom in één keer 
betaald te worden.

3. GEZONDHEID
Zowel zelfredzame gasten als gasten met een lichte hulpvraag kunnen mee met Vivre Vakanties. 
Heeft u een lichte zorgvraag? Geef dit dan direct aan bij de boeking van uw vakantie, zo kunnen 
Tanneke en Dominique hier voldoende rekening mee houden. Onder ‘lichte zorg’ wordt verstaan 
dat u max. 2 uur zorghulp per dag benodigt. Wij willen een vakantie naar Zuid-Frankrijk voor 
iedereen mogelijk maken maar het is niet de bedoeling dat gasten 1 op 1 begeleiding nodig 
hebben. Indien u twijfelt over uw deelname vanwege uw gezondheid of mobiliteit dan raden wij u 
aan om ons te contacten hierover. Wij verwachten dat u volledig eerlijk bent over uw gezondheid 
en mobiliteit. Indien deelname afhankelijk is van essentiële voorwaarden (bijv. het benodigd zijn 
van een douchesteun of slaapkamer op begane grond) verzoeken wij u ons hierover te contacten 
om te kijken of wij u deze garantie kunnen bieden.

4. ANNULERINGSKOSTEN (MEER HIEROVER BIJ PUNT 5)
Bij annulering tot 60 dagen voor vertrek krijgt u 100% van uw reissom terug.
A. Bij annuleringen vanaf de 59ste tot de 30ste kalenderdag vóór vertrek krijgt u 50% van uw 

reissom terug
B. Bij annuleringen vanaf de 30ste tot de 15e kalenderdag vóór vertrek krijgt u 25% van uw 

reissom terug
C. Bij annuleringen vanaf de 15e dag tot de 7e dag van vertrek krijgt u 10% van uw reissom terug
D. Bij annuleringen vanaf de 7e tot de dag van vertrek krijgt u 0% van uw reissom terug
Vivre Vakanties rekent €25,00 administratie kosten bij een annulering. Belangrijk: annuleringen 
dienen direct telefonisch en per e-mail gemeld te worden, indien u geen e-mail heeft dient u dit 
telefonisch ook aan ons te melden zodat wij weten dat wij geen schriftelijke annulering van u 
hoeven te verwachten. Annuleringen mogen niet via onze voicemail worden doorgegeven en 
annuleringen die buiten onze kantoortijden (dagelijks van 09:00 tot 21:00) gemaakt worden gaan 
de volgende werkdag in. Wilt u de datum van uw geboekte vakantie veranderen naar een andere 
datum binnen datzelfde jaar? Dit is mogelijk maar dan dient u dit telefonisch met ons te bespreken. 
Als de datum van de initiële geboekte vakantie binnen 59 tot 0 dagen plaats vindt dan betaalt u 
€90 omboekingskosten. Vindt de initiële geboekte vakantie pas later dan 60 dagen plaats dan 
wordt er alleen €25 omboekingskosten in rekening gebracht. Het is mogelijk dat de kosten voor uw 
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vliegticket (max. €150 per persoon) ook in rekening wordt gebracht als wij deze al geboekt 
hebben. Hierover zal Vivre Vakanties u direct bij de annulering op de hoogte brengen. U krijgt een 
nieuwe boekingsbevestiging bij een verandering in uw boeking.

5. ANNULERINGSVERZEKERING
U kunt zich verzekeren tegen de kosten van een eventuele annulering (zie punt 4 hierboven). Deze 
verzekering dekt de annuleringskosten indien u door dwingende omstandigheden zoals ziekte de 
geboekte reis moet afzeggen. Wij raden u ten zeerste aan om deze verzekering af te sluiten en 
verwijzen u hiervoor door naar www.anwb.nl/verzekeringen/reisverzekering om diverse 
reisverzekeringen te vergelijken en er eentje af te sluiten.

6. REISVERZEKERING
Het hebben van een reisverzekering (inclusief medische kosten, repatriëring, S.O.S.) is verplicht. 
Wij vragen u uiterlijk 4 weken voor vertrek ons een bewijs van uw reisverzekering te sturen, dit kan 
een kopie van uw verzekeringspasje zijn of een kopie van het online overzicht van uw 
reisverzekering. U kunt ons contacten als u vragen hierover heeft, wij geven u hier graag advies 
over.

7. PERSOONLIJKE WENSEN
Bij Vivre Vakanties luisteren wij graag naar uw persoonlijke wensen en doen wij ons best om u 
daarin tegemoet te komen. Echter kunnen uw persoonlijke wensen niet gegarandeerd worden. 
N.B. De indeling van de kamers maken wij o.b.v. boekingsvolgorde. Deze worden ingedeeld op 
geslacht en vervolgens als laatst altijd door Tanneke en Dominique gekeurd en indien zij dit 
belangrijk achtten bespreken zij dit met de desbetreffende gasten. Heeft u een specifieke voorkeur 
geef dit dan direct aan bij uw boeking zodat Vivre Vakanties hier rekening mee kan houden. Is uw 
persoonlijke wens van zodanig groot belang dat u zelf niet kunt of wilt deelnemen aan de reis dan 
speken wij van een essentie. Hiervoor worden dan annuleringskosten in rekening gebracht zoals 
beschreven bij punt 4.

8. REISBEGELEIDING
Iedere reis van Vivre Vakanties wordt door minimaal 2 begeleiders begeleid. Dit zijn in de meeste 
gevallen Tanneke en Dominique samen maar het is mogelijk dat bij uitzondering één van hun 
vervangen wordt door een andere bevoegde reisleider.

9. GROEPSGROOTTE
In het algemeen reizen wij met max. 6 deelnemers en minimaal 2 begeleiders. Indien een reis 
wegens te weinig belangstelling niet kan doorgaan zullen wij u hiervan uiterlijk 4 weken voor de 
vertrekdatum in kennis stellen en trachten u daarbij vergelijkbare reismogelijkheden aan te bieden. 
Indien dit niet mogelijk is zullen wij u het reeds betaald bedrag uiteraard restitueren. Bij 
uitzondering is het mogelijk (bijvoorbeeld als stellen zich aanmelden) dat wij met extra gasten 
reizen, dus maximaal 12 gasten.

10. VERVOER VAKANTIE & UIT-EN THUISSERVICE
Bij al onze reizen bieden wij onze uit-en thuisservice aan (taxivervoer) tegen meerprijs. De prijzen 
hiervoor staan op onze website en kunt u ten alle tijden bij ons opvragen. Wij werken alleen met, 
bij ons bekende, gerenommeerde chauffeurs. Al onze vakanties zijn vliegreizen, wij vliegen vanuit 
Nederland (Schiphol, Rotterdam of Eindhoven) naar het dichtstbijzijnde vliegveld van onze 
bestemming. Wij doen altijd ons best om op schappelijke tijden te vliegen en te boeken vanaf het 
vliegveld dat zo comfortabel mogelijk is voor de gasten. Bij aankomst op het vliegveld in het 
buitenland reizen wij verder met een minibus. De gehele week reizen we verder met onze eigen 
auto’s of een minibus. Vivre Vakanties kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de planning (en 
eventuele wijziging) van vluchttijden.
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11. HOTELS EN VERZORGING
A. Onze accommodaties worden uitvoerig bekeken en zorgvuldig uitgezocht door Tanneke en 

Dominique. Deze accommodaties kunnen mogelijk iets afwijken van de Nederlandse 
standaard, hiervoor vragen wij begrip. Op verzoek kunnen wij een slaapkamer verzorgen op de 
begane grond, echter kunnen wij geen niveau-verschillen vrije vakantie garanderen. In 
sommige gevallen zijn er enkele treden in het huis, het zwembad of in de dorpen die wij 
bezoeken. De badkamers zijn niet volledig aangepast. Op verzoek kunnen wij wel een 
alarmknop bij het bed verzorgen zodat wij u ieder moment te hulp kunnen schieten in 
noodgevallen.

B. Al onze reizen zijn o.b.v. vol pension, dit betekent alle dranken en maaltijden die geserveerd 
worden in huis en in de keuken in het huis staan zijn op kosten van Vivre Vakanties. Gasten 
zijn gedurende week vrij om eten en drinken te pakken uit de keuken. Gedurende de week 
nemen wij gasten minimaal 1x mee uiteten op kosten van Vivre Vakanties. Dit kan diner zijn of 
een lunch.

12. UITSTAPJES EN EXCURSIES 
Alle uitstapjes, behalve de opera, zijn bij de prijs inbegrepen. Het programma wordt gedurende 
week samen met de gasten besproken. Gasten zijn vrij hun eigen gang te gaan en in sommige 
gevallen kunnen de begeleiders besluiten om de groep op te splitsen als er bijvoorbeeld voorkeur 
is voor twee verschillende excursies op dezelfde tijd.

13. REISPAPIEREN & IDENTITEITSBEWIJS
Uiterlijk 14 dagen voor vertrek ontvangen de gasten de laatste reisinformatie betreft hun reis. 
Gasten dragen zelf verantwoordelijkheid voor de geldigheid van hun reisdocumenten. Blijkt bij 
vertrek dat het identiteitsbewijs van de gast niet meer geldig of aanwezig is en hierdoor niet kan 
reizen; dan is Vivre Vakanties hier niet aansprakelijk voor en zijn de extra kosten die daarbij komen 
(bijv. het boeken van een nieuw ticket later die week) voor de gast.

14. KLACHTEN
Heeft u klachten tijdens de reis? Meldt dit dan zo snel mogelijk bij de reisleiding. Vaak kan er 
tijdens de reis nog iets gedaan worden aan uw klacht, bij thuiskomst kan dit vaak niet meer. De 
reisleiding zal er altijd alles aan doen om uw klacht ter plaatse op te lossen. Indien dit niet naar 
tevredenheid gebeurt dient u binnen 14 dagen na afloop van de reis dit schriftelijk in te dienen naar 
ons postadres in ’s-Hertogenbosch of per e-mail. Dan zullen wij samen met u naar de klacht kijken 
en zoeken naar een gepaste oplossing.

15. ALGEMEEN
A. Vivre Vakanties is niet aansprakelijk voor duidelijke vergissingen of fouten in haar publicaties.
B.  De reissommen, vermeld in deze reisgids, zijn vastgesteld op basis van de ten tijde van 
verschijning beschikbare gegevens. Indien zich wijzigingen voordoen in tarieven (bijv. BTW-
verhoging, luchthavenbelasting, brandstof- en/of veiligheidstoeslagen) of valutakoersen, behoudt 
de reisorganisatie zich het recht voor de reissom dienovereenkomstig te wijzigen.
C. Van de aan u gevraagde persoonlijke gegevens wordt verwacht dat deze met de werkelijkheid 
in overeenstemming zijn. Deze informatie is van belang voor de reisbegeleiding en wordt uiteraard 
met de grootste discretie behandeld.


