Reisvoorwaarden KaGe Travel
KaGe Travel is lid van de VvKr ( vereniging van kleine reisorganisatoren ).

De Stichting GGTO staat er voor garant dat u het reeds betaalde deel van uw reissom
terug krijgt indien de touroperator in financieel onvermogen komt. Dit kan zijn vóór uw
vertrek maar ook tijdens uw verblijf op lokatie. Bovendien garandeert de Stichting GGTO
tijdens uw verblijf uw terugreis indien de touroperator, als gevolg van financieel
onvermogen, hier niet meer voor kan zorgdragen. Door de touroperator wordt voor deze
garantiestelling een vast bedrag van 15,- euro per boeking in rekening gebracht aan de
consument. Hiermee wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden.

Aanmelding en betaling
Na aanmelding ontvangt u van ons per e-mail een boekingsbevestiging/nota van uw
reis. Wij vragen u daarin om een aanbetaling van 25% van de reissom. Voor
vliegreizen bedraagt de aanbetaling 40% i.v.m. het vliegticket op naam. De
aanbetaling dient 1 week na ontvangst van de boekingsbevestiging te zijn voldaan.
Het resterende bedrag dient u 8 weken voor vertrek te hebben voldaan.
Vertrekt u binnen 8 weken na aanmelding dan dient u het volledige bedrag direct aan
ons over te maken.

Verzekering

Deelnemers aan onze reizen dienen een goede reis en annuleringsverzekering af te sluiten. Wij
kunnen dit voor u afsluiten bij de Europeesche verzekeringen.

Aansprakelijkheid

De reisorganisator is aansprakelijk voor een goede reisuitvoering.
De reisorganisator stelt zich niet aansprakelijk voor;
1. Schade die terug te voeren is op de gezondheid/conditie van de deelnemer.
2. Schade die terug is te voeren op eigen schuld deelnemer.
3. Schade als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de
reisorganisator, of die krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen,
niet in redelijkheid aan de reisorganisator kunnen worden toegerekend.

Annulering

Wij raden iedere deelnemer aan een reisverzekering en met name een
annuleringsverzekering af te sluiten. Dit kunt u via ons doen bij de Europeesche.
Annulering dient u schriftelijk aan ons bekend te maken, na ontvangst van uw

annulering krijgt u van ons een brief of mail voor uw (annulerings)verzekeraar. Indien
u annuleert bent u KaGe Travel de volgende bedragen verschuldigd:

•
> 8 weken voor vertrek: 25% van de reissom (40% voor de vliegreizen)
•
8 tot 4 weken voor vertrek: 50% van de reissom
•
4 tot 2 weken voor vertrek: 75% van de reissom
•
< 2 weken voor vertrek: 100% van de reissom
Annulering door ons
1. Bij de groepsreizen geldt een minimum aantal; dit aantal verschilt per reis.
2. Als de minimale groepsgrootte niet wordt gehaald, laten wij u dit uiterlijk 21 dagen voor
vertrek weten.
3. Ook wanneer een reis niet door zou kunnen gaan vanwege andere oorzaken gelegen bij de
reisorganisator, krijgt u uiteraard uw geld meteen terug.

