
Ali-B Vaarevenementen  
Algemene voorwaarden Pakketreizen  

 
1. Definities 

In deze algemene voorwaarden, alsmede in de daarmee samenhangende 
Overeenkomst wordt verstaan onder: 

a.  Aanbieder: Ali-B Vaarevenementen 

b.  Afnemer: Iedere (rechts)persoon die met Aan- 
  bieder een overeenkomst afsluit. 

c.  Overeenkomst:      Iedere Overeenkomst, die tussen Aanbieder  

     pakketreis en Afnemer tot stand komt, alsmede elke wijzig- 
  ing of aanvulling daarop, waarbij de Aanbieder 

  zich tegenover de Afnemer verbindt aan boord  

  van zijn Schip een Vaartocht te houden en waar- 
  op de Algemene Voorwaarden van toepassing  

  zijn. 

d.  Gast:  Iedere (rechts)persoon die door Afnemer is  
  toegelaten tot het gebruikmaken van diensten  

  van Aanbieder. 

e. Gezagvoerder schipper/kapitein die het gezag voert over het  

                                   schip 

e. Vaartocht Het geheel van varen met en verblijf aan boord 

  van het schip gedurende de in overeenkomst  
  genoemde periode. 

f.  Schip:  Hotelschip ‘Ali-B2’ 

 
2.  Reservering en sluiten van het contract Pakketreis 

a. Met de reis aanmelding biedt de Afnemer de Aanbieder het 
afsluiten van de reisovereenkomst van een Pakketreis bindend 

aan.   

b. Met het tekenen van de overeenkomst bevestigt de aanbieder de 
reservering en de gemaakte prijsafspraken. De overeenkomst 

Pakketreis  wordt geacht te zijn gesloten op basis van het door 

de Aanbieder aan de Afnemer verstrekte informatiemateriaal. 
c. Met het ondertekenen van de overeenkomst door de Afnemer 

wordt deze geacht te zijn gesloten. De Afnemer dient één 

exemplaar binnen 14 dagen na dagtekening ondertekend terug te 

zenden. 

d. Indien de Afnemer aan de onder punt 2c. genoemde termijn niet 

voldoet, dan acht de Aanbieder zich niet meer gebonden aan de 
overeenkomst en zal het gereserveerde object weer vrijgegeven 

worden voor verhuur aan anderen. 

 
3. Betalingsvoorwaarden 

De Afnemer dient een aanbetaling binnen de in de overeenkomst 

Pakketreis gestelde termijn te voldoen. 
Het restbedrag dient uiterlijk vier weken voor het begin van de 

huurperiode te worden betaald. 

 
4. Inbegrepen diensten/prestaties (Algemeen voorbehoud) 

De overeenkomst wordt gezien afgesloten op basis van de 

overeenkomst pakketreis en het bijhorige vaarprogramma. Wijzigingen 
van routes en programma’s uit organisatorische reden of  wegens 

slechte weersomstandigheden of averij  voorbehouden.      

Indien de afnemer niet van alle in de overeenkomst en vaarprogramma 

genoemde diensten gebruik  maakt heeft hij geen recht op 

teruggaaf/vergoeding.  

 
5. Deugdelijkheid en veiligheid  

Het schip en de bemanning voldoen aan de wettelijke voorschriften. De 
Aanbieder staat in voor de deugdelijkheid en veiligheid van de ter 

beschikking gestelde accommodatie, tenzij omstandigheden van 

buitenaf dit redelijkerwijs niet mogelijk maken.  

 
6. Verplichtingen Afnemer en Gasten 

Afnemer en Gasten moeten de van overheidswege en door of vanwege 
Aanbieder en Kapitein gestelde voorschriften of gegeven aanwijzingen, 

met name doch niet uitsluitend welke in het belang van orde en 

veiligheid zijn gegeven, strikt opvolgen. Bij niet opvolging van de 
voorschriften of aanwijzingen als hier bedoeld, is Aanbieder gerechtigd 

nakoming van haar verplichtingen op te schorten dan wel de 

overeenkomst te ontbinden.  

 

7. Aansprakelijkheid Aanbieder 

a. Voor diefstal, ongevallen of schade in en rond het schip aanvaardt 
de Aanbieder geen enkele verantwoordelijkheid. Dat geldt ook 

t.a.v. eigendommen van derden. E.e.a. behoudens schuld van de 

Aanbieder dan wel zijn personeel. 
b. De wettelijke aansprakelijkheid van de Aanbieder zal niet verder 

gaan dan het risico dat redelijkerwijs door een aansprakelijkheids- 

 

 
c. verzekering met een maximum van € 2.500.000,- gedekt kan 

worden.  

d. De contractuele aansprakelijkheid van de reisorganisator voor 
schade die niet voortvloeit uit letsel aan leven, ledematen of 

gezondheid en die niet verwijtbaar zijn veroorzaakt, is beperkt tot 

driemaal de reissom. 
e. Een vordering tot terugbetaling van de Afnemer van geannuleerde 

vaartochten als gevolg van een ongeval, schade en slechte 

weersomstandigheden bestaat niet, tenzij dit te wijten is aan grove 
nalatigheid van de Aanbieder 

 

8. Aansprakelijkheid  Afnemer en Gasten 

a.  Indien Afnemer of Gasten of hun bagage schade aan Aanbieder                    

berokkenen, zijn Afnemer en de Gasten hoofdelijk gehouden deze   
schade aan Aanbieder te vergoeden. 
Dit geldt zowel voor schade aan het schip als voor schade aan de 

zich daarin bevindende goederen en/of personen als ook voor 
schade, die de Afnemer en/of Gasten of hun Bagage berokkenen 

aan de goederen en/of personen, die zich niet in of op het Schip 

bevindt, indien Aanbieder tot vergoeding van die schade wordt 
aangehouden. 

b. Het meevaren en meefietsen van Afnemer en Gasten geschied op 

eigen risico. 
c. Tijdens de fietstochten zijn  Afnemer en Gasten zelf 

verantwoordelijk voor het houden aan de wegenverkeersregels. 

Wanneer Afnemer en Gasten eigen fietsen meenemen, zijn de 
Afnemer en Gasten  verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid. 

d. Afnemer en Gasten zijn zelf verantwoordelijk dat ze wat de 

gezondheid betreft opgewassen zijn tegen de eisen van de 
fietstochten. De fietstochten zijn niet geschikt voor mensen met 

een beperkte mobiliteit.  

 
9. Annulering door de Afnemer  

a. Bij annulering van de overeenkomst door de Afnemer zijn de 
volgende percentages verschuldigd: 

Bij annulering  

- Tot 84 dagen voor begin reisbegin        20% 
- Van 83 tot 42 dagen voor reisbegin     30% 

- Van 41 tot 28 dagen voor reisbegin        60% 

- Van 27 tot 8 dagen voor reisbegin                80% 
- Van7 dagen tot 1 dag voor  reisbegin     90%  

- Op de dag van vertrek  100%  

van de totale prijs. 
b. Annuleren van de reis kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail. 

De datum van ontvangst door de Aanbieder wordt als datum van 

de annulering aangemerkt. Het verdient aanbeveling daarnaast 
telefonisch contact op te nemen met de Aanbieder.  

 

10. Annulering en ontbinding door de Aanbieder 
a)        De Aanbieder heeft het recht de reis op te zeggen indien het  

   minimum aantal reisdeelnemers van 8 personen niet bereikt  

  wordt. De opzegging dient uiterlijk drie weken voor het begin  
  van de reis schriftelijk te geschieden. De aanbieder verplicht 

  zich tot teruggaaf van de reeds betaalde reissom aan de   

            afnemer.  Verder gaande eisen door de Afnemer en/of gasten  
            zijn er niet. 

b) Bij opzegging van de geboekte pakketreis  uit redenen die buiten 

de invloedmogelijkheden van  de Aanbieder liggen zoals pech, 
averij, overmacht oorlog, staking of schikking van 

overheidswege  verplicht de Aanbieder zich tot teruggaaf van de 

reeds betaalde reissom aan de Afnemer. Verder gaande eisen 
door de Afnemer en/of gasten zijn er niet. 

c) De Aanbieder heeft het recht de reisovereenkomst tijdens een 

lopende vaartocht op staande voet op te zeggen, indien Afnemer 
en/of Gasten ondanks een waarschuwing de afloop van de 

vaartocht blijvend (aanhoudend) storen of indien Afnemer en/of 

Gasten zich in zulke maat in strijd met de Overeenkomst 
gedragen, zodat een onmiddellijke ontbinding van de 

overeenkomst gerechtvaardigd is. In dit geval behoudt de 

Aanbieder het recht tot aanspraak op de reissom, wel moet hij de 
bespaarde kosten vergoeden. Verdere eisen wederzijds zijn 

uitgesloten. 

 
11. Vaar-Fietsreizen 

De Afnemer en Gasten zijn alleen aansprakelijk voor schade of verlies 

van fietsen of uitrusting die hen wordt aangeboden als ze de instructies 
van de Aanbieder of reisleider  voor het gebruik  en / of beveiligen van 



de uitrusting niet opvolgen,  of als Afnemer en Gasten door nalatigheid, 
grove nalatigheid of opzettelijk gedrag de schade of het verlies 

veroorzaken. 

 

12. Reclamatie/klachten 

a. De Afnemer en/of  Gasten zijn gehouden eventuele klachten over 

de uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk (tijdens de vaart) 
aan Aanbieder en/of het bevoegde personeel ter plaatse mede te 

delen, opdat Aanbieder nog in de gelegenheid zal zijn 

maatregelen te treffen om terechte klachten te corrigeren. 
b. Ondanks alle bemoeiingen en zorgen is het toch mogelijk dat de 

Afnemer en/of Gast een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. 

Deze klacht dient uiterlijk binnen één maand na beëindiging van 
de vaartocht schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij 

de Aanbieder. 
 

13. Reisbeperkingen voor personen met beperkte mobiliteit 

Vaar-Fietsvakanties zijn niet geschikt voor personen met beperkte 
mobiliteit. 

 

14. Verzekeringen en Garantieregeling 

Het is aan te bevelen een annuleringsverzekering en een geschikte reis-, 

bagage- en ongevallenverzekering af te sluiten. 

De Aanbieder is aangesloten bij de stichting Garantiefonds voor 
gespecialiseerde touroperators GGTO. (lidmaatschapsnr.  1430).    

 

15. Diverse 
Het is niet toegestaan de  huurfietsen buiten de aangeboden  

fietstochten individueel te gebruiken. 

Tijdens de reis worden misschien foto's gemaakt die de Aanbieder 
indien geschikt gaat publiceren. Als de Afnemer of Gast het er niet mee 

eens is dat een foto zal worden gepubliceerd, waarop hij/zij  te zien is, 

wordt hij/zij vriendelijk verzocht om dit te melden op moment van 
aanmelding. Anders wordt de toestemming van de Afnemer of Gast als 

verleend beschouwd. 

 
16. Toepasselijk recht 

Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is het Nederlandse 

recht van toepassing.  

Alle geschillen worden voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in het 

arrondissement waar Aanbieder kantoor houdt.  

 
Reisaanbieder:   

 

Ali-B Vaarevenementen. 
Postbus 359, NL-2400 AJ Alphen a/d Rijn. 

Tel. 0654673681  

e-mail: info@ali-b2.nl  / www.vaar-vakanties.nl 
K.v.K. Rijnland: 28053103 ,  

B.T.W. NL 8039.40.804.B.01 
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