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Voorwaarden Reizen  
U ontvangt uiterlijk zes weken voor vertrek, of zoveel eerder als mogelijk, een schriftelijke 
bevestiging van uw inschrijving. Wacht dus met boeken van reis en verblijf tot u bericht hebt 
ontvangen. 
 
De reizen zijn een activiteit waarvan Nanda Janssen uitsluitend het inhoudelijke deel verzorgt. 
Het vervoer en het verblijf zijn geheel voor eigen rekening en risico van de deelnemers. De 
rondleidingen worden zoveel mogelijk door ons verzorgd. Ook regelen wij de entrees en 
eventuele treinreizen vanuit Parijs naar een kunstlocatie uit het programma.  
 
Gaat een reis wegens omstandigheden niet door dan wordt de reissom zonder inhouding van 
boekingskosten teruggestort. De eventueel door de deelnemer gemaakte kosten voor reis en 
verblijf kunnen niet op Nanda Janssen worden verhaald. Moet een deelnemer wegens 
overmacht annuleren dan kan gedeeltelijke restitutie van de reissom plaatsvinden (zie 
annuleringsvoorwaarden). Nanda Janssen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade 
aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke goederen, door 
welke oorzaak dan ook ontstaan tijdens de reizen.  
 
Voor uw plezier en die van de andere reizigers is het van belang dat u zonder hulp van onze 
reisleider kunt deelnemen aan de reis en in een goede gezondheid verkeert. Indien u 
onverhoopt door uw gezondheids- of mobiliteitssituatie niet kunt deelnemen aan delen van de 
reis dan kunnen wij u hier helaas geen restitutie voor aanbieden.  
 
Om deel te nemen aan deze reis is het verplicht om een voldoende dekkende reisverzekering 
te hebben. 
 
Een veelgestelde vraag is of wij ook hotels of vakantiehuizen kunnen aanraden. Het antwoord 
is dat wij geen adviezen of tips geven omdat onze reisformule gebaseerd is op het principe 
van reis en verblijf op eigen gelegenheid. We willen op deze manier iedere formele 
verantwoordelijkheid uitsluiten. 
 
 
Annuleringsvoorwaarden Reizen  
De volgende annuleringsvoorwaarden worden gehanteerd: 
Bij annulering is de deelnemer verschuldigd: 
• tot 6 weken voor de vertrekdag: 15% van de reissom  
• vanaf 6 tot 4 weken voor de vertrekdag: 40%  
• vanaf 4 tot 2 weken voor de vertrekdag: 60 %  
• vanaf 2 weken tot de vertrekdag: 75 % 
• op de vertrekdag of later: het volledige bedrag  
 
 


