
 
 
Algemene voorwaarden groepsuitjes TCR Tours B.V. 

 

 Alle genoemde prijzen zijn prijzen per passagier en inclusief vervoer per luxe touringcar. 

 Alles wat onder “inclusief“ staat is bij de prijs inbegrepen. 

 Genoemde prijzen zijn gebaseerd op vertrek binnen een straal van 30 km van Raalte tot aan uw opstapplaats. 

 De in de dagtochten genoemde tijden zijn bij benadering en afhankelijk van uw opstapplaats. 

 Genoemde prijzen zijn inclusief eventuele tol- en parkeergelden en de verzorgingskosten van de  
chauffeur(s). 

 Indien u gebruik wenst te maken van een touringcar voorzien van lift, dient u dit bij boeking reeds  
kenbaar te maken. 

 Houdt u bij rolstoelen boven in de touringcar rekening met vermindering van zitplaatsen (ca. 4 zitplaatsen per 
standaard rolstoel). Uiterlijk 1 week voor vertrek vernemen wij graag het aantal en soort rolstoelen van u.  

 Bij gebruik van de lift rekenen we een toeslag vanaf 5 rolstoelgebonden gasten per touringcar à € 90,00 per 
touringcar. 

 Bij inzet van een 2e touringcar wordt gekeken naar de gemiddelde bezetting per touringcar om de prijs te 
bepalen. 

 Wijziging in het geboekte aantal deelnemers kunt u, tenzij anders aangegeven, tot 48 uur voor vertrek aan 
ons doorgeven. 

 Deelnemers die binnen 48 uur voor vertrek worden afgemeld zullen in rekening worden gebracht. 

 Om uw reis zo aangenaam mogelijk te maken, verzorgen wij graag catering in de touringcar. Informeer 
vrijblijvend naar de vele mogelijkheden. Let wel, onze koffiebar en koelkast zijn niet standaard bevoorraad. 
Indien u van één van deze faciliteiten gebruik wenst te maken, horen wij dit graag uiterlijk 1 week voor vertrek. 

 Met diëten wordt rekening gehouden wanneer deze minstens 5 dagen voor vertrek aan ons worden 
doorgegeven. 

 Indien de dagtocht grensoverschrijdend is, dienen de deelnemers in het bezit te zijn van een geldig  
legitimatiebewijs. 

 Voor een dagtocht met grensoverschrijdend karakter raadt TCR Tours aan een groepsreisverzekering af te 
sluiten, dit is mogelijk bij TCR Tours. Indien gewenst kunnen wij ook een annuleringsverzekering voor u 
afsluiten. 

 Alle touringcars zijn voorzien van veiligheidsgordels. Iedere passagier dient een eigen zitplaats te hebben en 
is verplicht de veiligheidsgordel te dragen .  

 Voor verlies van kleding en kostbaarheden, enz. tijdens onze reizen is TCR Tours niet aansprakelijk. 

 In geval van onvoorziene omstandigheden behouden wij ons het recht voor de gepubliceerde  
programma’s te wijzigen . 

 Indien u een wijziging in het programma wilt aanbrengen, hoeft dat niet automatisch tot prijsvermindering te 
leiden. 

 Overschrijding van begrote businzet zal in rekening worden gebracht. 

 Facturatie vindt, tenzij anders vermeld, achteraf plaats. Betalingsconditie: 14 dagen na dagtekening factuur. 

 Annulering: 
Indien de opdrachtgever de reisovereenkomst opzegt, is hij verplicht de dientengevolge door de  
vervoerder geleden schade te vergoeden. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, is de  
opdrachtgever de navolgende schadevergoeding aan TCR Tours verschuldigd: a. bij opzegging eerder dan 
28 dagen voor vertrek Euro 35,- administratiekosten; b. bij opzegging vanaf de 28e dag tot 14 dagen voor 
vertrek: 25% van de reissom; c. bij opzegging vanaf de 14e dag tot 7 dagen voor vertrek 50% van de reissom; 
bij opzegging vanaf de 7e dag tot 48 uur voor vertrek 75% van de reissom; d. bij opzegging binnen 48 uur 
voor vertrek of tijdens de reis 100% van de reissom.(De reissom is de overeengekomen arrangementsprijs 
p.p. x het aantal personen waarvoor gereserveerd is.)  
Afwijkende voorwaarden bij musicals, evenementen en meerdaagse groepsreizen. 

 Alle deelnemers zijn verzekerd overeenkomstig de bepalingen in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering 
Motorrijtuigen en de bepalingen in de Wet Personenvervoer. 

 Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. 

 Bij de reservering van één van de gepubliceerde dagtochten aanvaardt u automatisch de hierboven 
beschreven voorwaarden. 
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