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Reisvoorwaarden Indonesië reizen op maat 
 
 
Reisvoorwaarden 
 

Wij volgen zoveel mogelijk de standaard reisvoorwaarden zoals in de 
reisbranche (ANVR) geformuleerd. 
 

Offerte en boekingsbevestiging 
 

Op de offerte en boekingsbevestiging staat het programma van dag tot 
dag beschreven. Bovendien staat er informatie over type vervoer en 
accommodatie en welke kosten inclusief en exclusief zijn. 
Een offerte is vrijblijvend, maar houd u wel in gedachte dat er veel uren 
aan besteed zijn, want alles is maatwerk bij ons.  
Een boekingsbevestiging is bindend, eventuele wijzigingen na 
bevestiging zijn alleen mogelijk in gezamenlijk overleg.  
 

Betalingsvoorwaarden 
 

Binnen 10 dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging dient een 
aanbetaling van 15 % van de totale reissom te zijn bijgeschreven. 
Uiterlijk 6 weken voor de vertrekdatum dient het restant van de reissom 
volledig te zijn voldaan. 
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Reis en annuleringsverzekering 
 

U dient een goede reis en annuleringsverzekering af te sluiten. Indien 
noodzakelijk met covid dekking. 
 
Calamiteiten 

 
Een rondreis wordt nooit eenzijdig door ons geannuleerd. Mocht een 
gids ziek worden voor aanvang van of tijdens de rondreis wordt hij 
vervangen, wij werken met meerdere gidsen en chauffeurs.  
 
Annulering door de reiziger 

 
Annulering dient, eerst na telefonisch overleg, binnen de door ons 
bevestigde periode, schriftelijk plaats te vinden. 
 
Prijzen 

 
Wij hanteren gedurende het hele jaar dezelfde prijscalculatie en hebben 
derhalve geen toeslagen in het hoogseizoen van 10- 20 %. Daarnaast 
zijn onze prijzen transparant en kunt u direct op de offerte zien hoeveel u 
daadwerkelijk kwijt bent. Wij behouden ons het recht voor om de prijzen 
aan te passen indien de kosten van hotels en transport wijzigen en/of de 
koers van de rupiah devalueert. 
 
 
Brochure 

 
Bij de orderbevestiging ontvangt u een reisbrochure met alle info v.w.b. 
reisdocumenten, vaccinaties, kleding etc. Deze brochure dient u goed te 
lezen om teleurstellingen te voorkomen en goed voorbereid op vakantie 
te kunnen gaan. 


