
Reisbegeleiding: Koen De Witte – Gerald Broddelez 

Natuurpuntreis naar Bulgarije 2019 

Bulgarije is een van de minst bezochte bestemmingen in Europa. Toch is het een heel divers land 
met mooie landschappen, wiens geografische positie zorgt voor een uitzonderlijke rijkdom aan 
fauna en flora. Deze reis is vooral geschikt voor mensen met een brede waaier aan interesses, 
zowel op vlak van natuur als cultuur. 

Tijdens deze reis zijn broed- en trekvogels vertegenwoordigd in grote getale, maar we zullen ons 
ook focussen op de talrijke vlindersoorten, libellen, planten, reptielen en zoogdieren waarvan 
sommige hier endemisch zijn. 

Gedurende de ganse reis worden we tevens begeleid door een van Bulgarijes top specialisten 
met een uitzonderlijke kennis van het land en zijn bewoners. 

 
Zwartkopgors, één van de vele kleurrijke soorten die we zullen zien op deze reis. 

Reisschema 

Dag 1, Woensdag 05/06/2019: Brussel – Varna – Durankulak 
Dag 2, Donderdag 06/06/2019: Durankulak en omgeving 
Dag 3, Vrijdag 07/06/2019: Burgas 
Dag 4, Zaterdag 08/06/2019: Levka – Yerosalimova- Madjarovo   
Dag 5, Zondag 09/06/2019: Studen Kladenets – Dolna Kula – Krumovgrad 
Dag 6, Maandag 10/06/2019: Smilanski Ezera – Trigrad 
Dag 7, Dinsdag 11/06/2019: Popovi Livadi –Melnik  
Dag 8, Woensdag 12/06/2019: Melnik 
Dag 9, Donderdag 13/06/2019: Kresna – Rila – Prdela – Vitosha 
Dag 10, Vrijdag 14/06/2019: Vitosha – Sofia – Brussel 
 
  



Reisbeschrijving 

Dag 1: Brussel – Kaliakra  

Vlucht tot Varna en eerste kennismaking met de lokale gids. Van hieruit rijden we gedurende ca 
2uur per minibus richting Roemenië. Eenmaal aangekomen bij onze comfortabele verblijfplaats, 
gelegen met zicht op het Durankulak Meer en de Zwarte Zee, gaan we op eerste verkenning uit. 

Meer dan 180 soorten vogels werden hier waargenomen, Bijeneter, Wielewaal, Zwartkopgors, 
Kleine Klapekster, Roodkopklauwier, Spaanse Mus, Griel, Appelvink, Syrische Bonte Specht en 
Zeearend zijn alle ‘tuin’-soorten. 

 
Madjarovo 

Dag 2: Durankulak en omgeving 

De brakke moerasgebieden en meren rond Durankulak en Shabla zijn de thuishaven van een 
enorme variëteit aan fauna en flora. Dwergaalscholver, Purperreiger, Roerdomp, Roodhalsfuut, 
Witwang- en Zwarte Stern en Witoogeend behoren tot de specialiteiten van het gebied maar ook 
Arendbuizerd, Roodpootvalk en Kleine Klapekster broeden hier in goede aantallen. Langs de 
oever vinden we de Balkan ondersoort van de Gele Kwikstaart (feldegg) terwijl in het struikgewas 
de zang van de Sperwergrasmus weerklinkt. 

Nabij Kaap Kaliakra en Yailata gaan we op zoek in Europa’s grootste maagdelijk 
steppegebied  naar Griel, Kalander- en Korteenleeuwerik, Sperwergrasmus,  Bonte- en 
Izabeltapuit, de fel gekleurde Scharrelaar, Hop en de mooie Roze Spreeuw. Hier vinden we ook 
een archelologisch monument en sporen van voorbije stammen die dateren van meer dan 2500 
jaar geleden. 

Vanop de kaap zo’n 70 m boven zeeniveau gelegen zullen we de zee afspeuren naar de 
Yelkouan Pijlstormvogel en Dolfijnen. Tijdens een korte wandeling in de omgeving gaan we op 
zoek naar endemische plantensoorten als de Paeonia tenuifolia (een pioenroos) en drie andere 
endemische soorten beperkt tot Bulgarije en de Balkan. Vogels als Alpengierzwaluw en Rode 
Rotslijster behoren tot de andere hoogtepunten.  

De steppes hier zijn ook rijk aan zoogdieren: Europese Souslik,  Hamster en de Gemarmerde 
Bunzing behoren tot de mogelijkheden. 



Dag 3: Burgas 

Na het ontbijt richten we onze blik zuidwaarts en rijden we via de talrijke moerasgebieden naar 
het Kamchia delta gebied. Dit gebied van meer dan 1500ha herbergt talloze meren, duinen en 
stranden. Tijdens ons bezoek hier gaan we op zoek naar libellen. Soorten als Kleine 
Roodoogjuffer, Vuurlibel, Zwervende Heidelibel, Grote Pantserjuffer en Gewone Oeverlibel. Ook 
planten laten ons niet onbewogen in de moerasgebieden. Echte specialiteiten zijn soorten als 
Silene euxina en Vlieszaad in de duinengorgel te vinden zijn. Casarca , Keizerarend en Oostelijke 
Bergfluiter behoren tot de mogelijkheden. 

Tijdens de namiddag bezoeken we de meren van Atanosovsko, een Ramsar gebied nabij Burgas 
en een van de top vogelreservaten. Ook hier vinden we een rijke en gevarieerde fauna en flora 
terug. 

Vlinders als Grote Vuurvlinder, Vetkruidblauwtje, Toortsparelmoervlinder, Kardinaalsmantel, 
Oranje Luzernevlinder, Kleine Parelmoervlinder maar ook Zwarte Ooievaar, Lepelaar, 
Kroeskoppelikaan, een pallet aan reigerachtigen, Dunbek- and Dwergmeeuw, talrijke steltlopers, 
Draaihals, Withalsvliegenvanger, Rouwmees, etc... 

Het reservaat is ook voor de botanisten van enorme waarde en huisvest twee in Europa zeer 
zeldzame soorten namelijk, Vlieszaad en Lepidotrichum uechtritzianum. 

Dag 4: Levka – Yerosalimova – Madjarovo 

Deze morgen rijden we naar de Rhodope Bergen waar we de volgende twee nachten in een zeer 
comfortabel hotel verblijven aan de oevers van de Arda Rivier. 

Na aankomst en intrek in het Hotel volgt een eerste kennismaking met het gebied. 

 
Witbonte Parelmoervlinder. 
 
 



Dag 5: Studen Kladenets – Dolna Kula – Krumovgrad 

Vandaag staat de gehele dag in het teken van de Oostelijke Rhodope Bergen. Een uitzonderlijk 
gevarieerde diversiteit van roofvogels broedt hier en tot de soorten die die we hopen te vinden 
zijn Slangenarend, Keizerarend, Boomvalk, Arendbuizerd, Steenarend, Balkansperwer en Havik. 

De impressionante vulkanische canyons van de Studen Kladenetz dam en het Arda rivier bekken, 
herbergen soorten als Zwarte Ooivaar die hier op de kliffen broeden. 

Er zijn natuurlijk niet enkel roofvogels. De rest van de dag gaan we dan ook op zoek naar 
Masker- en Roodkopklauwier, Roodstuitzwaluw, Griekse- en Vale Spotvogel, Sperwergrasmus, 
Oostelijke Orpheusgrasmus, Alpen- en Vale Gierzwaluw, Rotszwaluw, Rotsklever, Oostelijke 
Blonde Tapuit, Rouwmees en Rode Rotslijster, etc... 

De weilanden en bossen in de omgeving herbergen een rijke flora en hier hopen we soorten als 
Wantsenorchis and Vogelnestje en verschillende soorten krokussen te vinden. 

Dag 6: Smilanski Ezera – Trigrad 

Deze morgen rijden we naar de zeer pittoreske ravijn van Tigrad in de Westelijke Rhodope 
Bergen. Onderweg zullen we zien hoe het open landschap stilaan wijzigt en meer en meer 
valeien ons begeleiden tot we aan onze bestemming aankomen. Hier verblijven we in mooie 
chalets op een hoogte van ca 1400meter in het hart van de Westelijke Rhodope bergen met een 
fantastisch zicht in alle richtingen. 

De zeer imposante Trigrad Canyon, leefgebied van de Rotskriuiper bevindt zich slechts op 40 
minuten rijden! 

De Bulgaarse endemische plant, Haberlea is uniek in de wereld door het feit dat ze als enige 
plant in haar soort in anabiose kan gaan. Zoogdieren als de Balkan Gems en de Europese 
Grondeekhoorn zijn hier vrij algemeen alsmede verschillende soorten hagedissen. 

Rotszwaluw, Raaf en Slechtvalk broeden in de kloof, terwijl de Devil’s Throat Cave verschillende 
soorten vleermuizen huisvest. Tijdens een wandeling langsheen de rivier zullen we uitkijken naar 
de Waterspreeuw en zeldzame vlinders als Zwarte Apollo, Balkan Luzernevlinder en Nicholl’s 
Koevinkje. 

 
Zuidelijke Bronlibel 



Dag 7 : Popovi Livadi –Melnik   

Na ons ontbijt vertrekken we richting Melnik. Een mooi en wijnproducerend dorpje in het 
Zuidwesten van het land gelegen in een pitoresque kloof, tussen drie majesticale bergen die de 
grens vormen met Macedonie en Griekenland. 

Onderweg zullen we geregeld stoppen op zoek naar de specialiteiten van dit uitzonderlijk rijke 
gebied. Roodkopklauwier, Roodstuitzwaluw, Rotszwaluw, Sperwer- en Oostelijke 
Orpheusgrasmus, Rouwmees, Ortolaan, Zwartkopgors en Grijze Gors.    

Dag 8 : Melnik 

Vandaag zullen we het landelijk gebied van Zuidwest Bulgarije met zijn bijna Middelandse zee 
aandoende landschappen bezoeken. Gelegen op de bodem van een uitgedoofde vulkaan vlakbij 
de Griekse grens wordt de krater gescheiden door de Strouma rivier. 

Het gehele gebied is heel rijk aan vlinders als Klein Tijgerblauwtje en Kardinaalsmantelal, maar is 
ook de thuishaven van interessante libellen zoals Balkan- en Zuidelijke Bronlibel. 

De Luipaardslang, De Kotschy’s Gecko en twee soorten landschildpadden behoren tot de lokale 
reptielen gemeenschap. Onderweg zullen we ook een kort bezoek brengen aan een van 
Bulgarije’s oudste kloosters. 

De vogelrijkdom is tevens zeer gevarieerd. We zullen op zoek gaan naar specialiteiten zoals 
Europese Steenpatrijs, Rode- en Blauwe Rotslijster en minder bekende soorten als Rotsklever, 
Oostelijke Blonde Tapuit en Rotsmus. 

Dag 9 : Kresna – Rila – Prdela – Vitosha  

Het Rila Nationaal Park staat vandaag op het programma. Hier gaan we op zoek  naar de vele 
soorten Spechten, wie weet misschien Hazelhoen, Alpenkraai, Steenarend vooraleer het Rila 
klooster zelf te bezoeken. 

Gedurende de late namiddag bereiken we Sofia, waar we de nacht zullen doorbrengen in het hart 
van de Vitosha bergen ten zuiden van de hoofdstad. Deze herbergen Notenkraker, Kruisbek, 
Boompieper en een leuke selectie aan vlinders.  

Dag 10: Vitosha – Sofia – Brussel  

We vliegen terug vanuit Sofia naar Brussel waar de reis eindigt. 

Inlichtingen 

Voor alle inlichtingen en reserveringen: 

Travel Dedicated bvba 

 

Tel.: +32/(0)473/68.14.10 

 

E-mail: gerald@traveldedicated.be of georges@traveldedicated.be  

 

 



Minimum aantal deelnemers: 8  

Maximum aantal deelnemers: 14 

Uiterste inschrijvingsdatum: 5/03/2019 

Prijs inclusief BTW 

Natuurpunt leden: 1295 EUR, per persoon 

Niet‐leden Natuurpunt: 1354 EUR, per persoon 

Toeslag eenpersoonskamer 165 EUR, per persoon 

 

Inclusief 

Alle accommodatie, maaltijden (plus water en koffie/thee) startend met het avondmaal op dag 1 en 

eindigend met het ontbijt op dag 10. Alle activiteiten zoals vermeld in het programma. 

Verzekering garantiefonds. 

 

Exclusief 

internationale vliegtuigtickets, alcoholische dranken, annuleringsverzekering, 

reisbijstandsverzekering, aankopen van persoonlijke aard, alle ‘tips’ voor lokale medewerkers 

(hotel/restaurant/etc.). 

 

CONTACTEER ONS VOOR AL UW VRAGEN  

E-mail  gerald@traveldedicated.be 

Tel  +32(0)473/68.14.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                        

 

Bestelbon / reservatieformulier 

 NATUURPUNT BULGARIJE 2019 

 

 

Volledig ingevuld terug te sturen naar :  gerald@traveldedicated.be      

 

Ik, ondergetekende, 

 

NAAM     ……………………………………………………………….. 

 

VOORNAAM   ……………………………………………………………….. 

 

ADRES    ……………………………………………………………….. 

 

POSTCODE   …………..WOONPLAATS ………………………………. 

 

TELEFOON    …………………………. ( GSM …………………………….. ) 

 

E-MAIL ADRES  ………………………………………………………………… 

 

 
RESERVEER ……… PLAATSEN VOOR DE NATUURPUNT REIS NAAR BULGARIJE. 

 

GEGEVENS PASSAGIER N° 1 ( zoals aangegeven op het paspoort ) 

 
NAAM …………………………………………………………VOORNAAM…………………………….………….. 
 
GEBOORTEDATUM ………………………..GEBOORTEPLAATS ……………………………NATIONALITEIT……..........
................. 
 
PASPOORTNUMMER……………………………DATUM VAN 
UITGIFTE…………………...GELDIGHEIDSDATUM……………….... 
 
 

GEGEVENS PASSAGIER N° 2 ( zoals aangegeven op de identiteitskaart ) 

 
NAAM …………………………………………………………VOORNAAM…………………………….………….. 
 
GEBOORTEDATUM ………………………..GEBOORTEPLAATS ……………………………NATIONALITEIT……..........
................. 
 
PASPOORTNUMMER……………………………DATUM VAN 
UITGIFTE…………………...GELDIGHEIDSDATUM……………….... 
 
 
 



 

KAMERTYPE HOTEL                  �  DUBBEL MET 1 BED         �  DUBBEL MET 2 BEDDEN 

(TWIN)                   �  SINGLE KAMER    

 
 

OPMERKINGEN EN VRAGEN 

 

�   Is één van de deelnemers onder speciaal dieet (zo ja, welk ? ) 

 
         
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

�  Zijn er gezondheids- of mobiliteitsproblemen die belangrijk om weten zijn in het kader van deze reis 

 
         
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

REISVERZEKERING 

 
 

�  JA, wij bevestigen dat wij een reisverzekering hebben 

 
 Verzekeraar : .......................................................  Polis : ............................................. 
 
CONTACT TE VERWITTIGEN IN GEVAL VAN URGENTIE  
 
 Naam : ................................................................  GSM : ................................................. 
 
GPDR REGELING 

 
Travel Dedicated vraagt enkel en alleen persoonlijke gegevens op teneinde gevraagde en bestelde 
opdrachten uit te voeren. Deze gegevens worden enkel en alleen doorgegeven aan de 
desbetreffende leveranciers, of locale DMC’s ( destination management company). Dit gebeurd via 
het e-mail verkeer met de desbetreffende bedrijven, op Excel lijsten. Deze gegevens hebben tot enig 
doel : 
a. Het uitschrijven van vervoertickets ( zoals vliegtuig, trein, boot, enz. ) 
b. Het boeken van hotelkamers 
c. Zorg dragen dat leveranciers rekening houden met bijzondere dieetwensen 
 
VOORSCHOT 

 
Een voorschot van 30 % van de totale som, zijnde 540 € te storten bij reservering op de rekening van 
TRAVEL DEDICATED bvba. 
 
Bankgegevens :  BIC =  AXABBE22 IBAN = BE33 7512  0453  4846 
 
 
Hierbij onderteken ik een reiscontract volgens de algemene voorwaarden van de bvba Travel 
Dedicated ( zie in bijlage ).  
 
 
 
Gemaakt te…………………………………., de ………………………..  
 
 
 
Handtekening : …………………………………………… 
 

 

 

BVBA TRAVEL DEDICATED  Av Bruyère du Loup 14 1310 La Hulpe  - BE 0821.193.486 Lic. A 5748 



 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

 
 
 
 
 
Beperking van onze verbintenissen 
In toepassing van de wet handelt het agentschap in alle omstandigheden slechts als organisator en/of bemiddelaar tussen de reiziger en de verschillende leveranciers van de voorziene prestaties, krachtens een formeel of stilzwijgend mandaat. 
Indien het handelt als organisator van reizen, zal het agentschap de verantwoordelijkheid dragen voor het vervoer, het logies of elke andere prestatie tot uitvoering van de reis of van het verblijf, krachtens de artikels 14 of 15 van de CCV. Deze 
verantwoordelijkheid is beperkt tot het bedrag en de voorwaarden vastgelegd door de Belgische wetsbepalingen op dit gebied, met inbegrip van de internationale voorwaarden van kracht in België en bij gebreke, door de CCV. 
Indien het agentschap handelt als bemiddelaar wordt elk contract aanzien als gesloten tussen de reiziger  en de organisator van de reis (CCV artikel 17), wiens algemene verkoopsvoorwaarden uitsluitend van toepassing zijn. 
- De verantwoordelijkheid van het agentschap als bemiddelaar beperkt zich tot het bedrag en de voorwaarden vastgesteld door de Belgische wetsbepalingen op dit gebied met inbegrip van de internationale voorwaarden van kracht in België en bij 

gebreke door de CCV met name door haar artikel 22§2. 
- Het bemiddelende reisbureau is niet aansprakelijk voor onvolledige of gedeeltelijke uitvoering van de reizen, verblijven of andere prestaties voortvloeiend uit het contract. 
In welke hoedanigheid het agentschap ook handelt, het kan in geen geval vereenzelvigd worden met een vervoerder, noch aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, onvoorziene omstandigheden, defecten, vertragingen, onderbrekingen van het 
vervoer, stakingen, beslissingen van de overheid, enz. Deze opsomming is slechts verklarend en niet beperkend en alle bijkomende kosten welke hieruit voorvloeien, zijn volledig ten laste van de reizigers. Het agentschap verbindt zich tot een 
middelenverbintenis t.a.v. de cliënt. Het agentschap is ontslagen van elke verantwoordelijkheid, behalve in geval van bedrog. Indien de reis om één der hierboven aangehaalde redenen, geheel of gedeeltelijk zou dienen afgelast te worden, kan de 
reiziger in geen geval aanspraak maken op terugbetaling van de reeds gestorte bedragen en zal hij de reeds uitgevoerde annuleringskosten dienen te betalen. 
Alle inlichtingen of mededelingen betreffende uurroosters, reiswegen, inentingen, reispassen, visa, attesten of andere administratieve of sanitaire documenten enz., werden geput bij de beste bronnen en te goeder trouw doorgegeven en vallen buiten 
de aansprakelijkheid van het agentschap, deze bepaling is een uitdrukkelijke overeenkomst tussen beide partijen. 
Het agentschap behoudt zich het recht voor het maximumgewicht en ook het aantal stuks bagage te bepalen dat de reiziger mag meenemen. Bij gebrek aan bijzondere bepalingen zal de reiziger zich voegen naar de organisators, vervoerders en 
andere dienstverleners. De reizigers moeten bij de bevoegde overheid de inlichtingen inwinnen betreffende te vervullen formaliteiten voor zichzelf en voor de minderjarige kinderen die al of niet hun wettige vertegenwoordiger vergezellen. Dit geldt 
voor reizigers die niet van Belgische nationaliteit zijn of voor hen die onderworpen zouden zijn aan bijzondere Belgische of vreemde wetsbepalingen. 
Het agentschap houdt zich bovendien het recht voor het voorziene programma te wijzigen indien tengevolge van zekere omstandigheden, waarover het alleen oordeelt, deze wijzigingen onontbeerlijk of wenselijk blijken. Het agentschap aanvaardt 
geen enkele verantwoordelijkheid bij verlies, diefstal of beschadiging van het reisgoed, noch bij ongevallen te land, op zee of in de lucht, noch bij ziekte van de reizigers tijdens de reis. Deze risico’s kunnen gedekt worden door een verzekeringspolis 
die in de forfaitprijs inbegrepen kan zijn of gemaakt kan worden door haar diensten, op verzoek van de reiziger. 
 
Prijs-Betaling 
- Indien het agentschap als organisator handelt, wordt de prijs forfaitair door hem vastgesteld voor de voorziene diensten volgens zijn bijzondere voorwaarden. Deze prijzen worden te goeder trouw opgemaakt steunend op de tarieven die in zijn 

bezit zijn en op het ogenblik van het opmaken van de voor het reisbestek geldende wisselkoersen. Zij blijven zonder voorafgaande mededeling en tot aan de vertrekdatum onderworpen aan wijzigingen van tarieven of schommelingen van de 
wisselkoersen. 
Een voorschot van 25 % met minimumbedrag van 75 € per persoon moet gestort worden bij de bestelling of inschrijving. Het saldo is betaalbaar op datum in het contract vastgesteld of bij gebreke ten laatste 14 dagen voor de vertrekdatum. 
Nochtans kunnen deze schikkingen gewijzigd worden volgens de bijzondere voorwaarden opgelegd door sommige toeristische organisaties, en sommige vervoersmaatschappijen. 

- Als het agentschap handelt als bemiddelaar, worden de prijzen en de betalingsvoorwaarden bepaald door de algemene en bijzondere voorwaarden van het agentschap dat de reis inricht en dat opdracht gegeven heeft om de bedragen te innen 
welke door de klant verschuldigd zijn. 

In beide gevallen, indien de reiziger zijn betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt die opeisbaar worden zodra de betalingstermijn vervalt, heeft het agentschap het recht het contract op te zeggen door eenvoudig aangetekend schrijven per post en 
deze opzeg is van kracht  vanaf de verzendingsdatum. De reiziger blijft een vergoeding verschuldigd gelijk aan het bedrag dat als voorschot was voorzien, eventueel vermeerderd met alle niet-terugvorderbare bedragen aan derden verschuldigd. 
Elke factuur die op de hierboven vermelde datum niet betaald is, brengt zonder voorafgaande aanmaning een jaarlijkse interest op van 8 % vanaf de vervaldatum van de hierop vermelde facturen. 
Tevens zal, van rechtswege en zonder aanmaning, een forfaitair strafbeding gelijk aan 15 % van het verschuldigd bedrag, met een minimum van 25 € , verschuldigd zijn. 
 
Annulering 

In toepassing van artikel 9 en 20 van de CCV: 
- Indien het agentschap handelt als reisorganisator zal bij gehele of gedeeltelijk annulering door de klant, het reeds gestorte bedrag principieel terugbetaald worden mits aftrek nochtans van een schadevergoeding : 
a) ten belope van 15 € per persoon voor dossierkosten. 
b) ten belope van reeds gemaakte en niet terugvorderbare kosten alsook van de bijkomende kosten wegens de annulering. 
c) in algemene regel van elk bedrag aan derden verschuldigd, met name het bedrag der vergoedingen die het agentschap eventueel te betalen zou hebben aan haar correspondenten, de vervoerders en hotelhouders, alsook aan de toeristische 

organisaties te land, op zee of in de lucht volgens de algemene verkoopsvoorwaarden eigen aan elke inrichting. 
Het is wel te verstaan dat elk vervoersbewijs dat door het agentschap reeds werd opgemaakt vóór de annulering, slechts terug betaalbaar zal zijn mits akkoord van de betrokken maatschappijen met aftrek van de eventuele kosten. Het is eveneens 
wel te verstaan dat in geval de annuleringskosten hoger zouden zijn dan het gestorte voorschot, het verschil door de klant verschuldigd blijft. 

- Indien het agentschap handelt als bemiddelaar, zal in geval van gehele of gedeeltelijke annulering door de klant, het bedrag van de kosten en schadevergoedingen bepaald worden door de algemene verkoopsvoorwaarden van de reisorganisator, 
en door hem alleen. Het agentschap heeft opdracht de bedragen te innen welke door de klant verschuldigd zijn. 

 
Klachten 
Elke klacht van een reiziger voor niet geleverde contractuele diensten of voor geleden schade, moet schriftelijk en aangetekend bij het agentschap neergelegd worden. 
De reiziger die recht zou hebben op terugbetaling van niet geleverde prestaties of op schadevergoeding, heeft de plicht behulpzaam te zijn voor het verhaal dat het agentschap tegenover verantwoordelijke derden zou kunnen inbrengen. Hiervoor 
dient de reiziger zo vroeg mogelijk en met alle mogelijke bewijzen tot staving, aan de eventuele reisbegeleider of de plaatselijke vertegenwoordiger van het reisagentschap de inlichtingen te verstrekken over de feiten welke recht op vergoeding zouden 
geven. 
Door beroep te doen op onze diensten erkent de klant zijn volledige goedkeuring van de hier vermelde voorwaarden waarvan hij verklaart kennis genomen te hebben. Alle geschillen en betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de 
rechtbanken van Nijvel. Het accepteren van eventuele wisselbrieven brengt geen uitzondering op deze bevoegdheidsregel met zich mee. 
 
Annuleringskosten 
Zeer belangrijke opmerkingen. 
Wegens de aanzienlijke evolutie in de organisatie van het internationale toerisme, zijn de organisatoren van reizen en kruisvaarten verplicht dikwijls zeer strenge annuleringsvoorwaarden toe te passen. In veel gevallen is een verzekeringspolis 
inbegrepen in de prijs van de reis. Het is onze plicht de aandacht van onze klanten te vestigen op het feit dat deze polissen de reiziger slechts zeer gedeeltelijk dekken en dat het mogelijk is een bekomende polis af te sluiten tegen redelijke 
voorwaarden. 
Er moet eveneens op gewezen worden dat de verzekeringsmaatschappijen het risico van annulering niet willen dekken indien deze geschiedt om redenen die de reiziger persoonlijk passen (bijvoorbeeld : belet om beroepsredenen, niet geslaagd zijn 
voor examens, enz.).  
TRAVEL DEDICATED staat ter beschikking van zijn klanten met de nodige verduidelijkingen en raadgevingen, opdat zij ter zake met gehele kennis van zaken een beslissing zou kunnen nemen. 

 

 

 


