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Golfreizen.n
G
u is een lab
bel van Mon
ndia Travel B
B.V.
Onze
O
reisvoo
orwaarden zijn gebase
eerd op de A
ANVR voorw
waarden. Dat
D beteken
nt dat wij bij mogelijke
calamiteiten
c
n zullen zorg
gdragen voor een verg
gelijkbaar off zelfs beter hotel in de regio van uw
u keuze.
Voor
V
vragen
n of meer informatie hie
erover mag
g u ons geru
ust contacte
en per emaiil of op het
te
elefoonnum
mmer 085 – 784 94 43.
Voor
V
het reissaanbod va
an Mondia Travel
T
B.V. zzijn verder de
d volgende
e Algemene
e voorwaard
den
(gebaseerd op de voorrwaarden van
v
het ANV
VR) van toepassing:
1. Boeking
Een
E
aanvraa
ag van een
n reis geschiedt door he
et versturen van het aa
anvraagform
mulier naar Mondia
Travel B.V. via de websiite of midde
els een teleffonische aa
anvraag. Hie
erna zal doo
or Mondia Travel
T
B.V.
B
een offe
erte op maa
at aangebo
oden worde
en. Pas na wederzijdse
w
overeenko
omst van de
e reis en
afstemming
a
van uw we
ensen zal de
e boeking ro
ond gemaa
akt worden. Na uw akko
oord op de
e
aangebode
a
en offerte, zo
owel schrifte
elijk als teleffonisch, wo
ordt de boek
king direct vvastgelegd en gaat u
als
a klant de verplichting
g voor het afnemen
a
va
an de afgesloten reis aa
an Mondia TTravel B.V. aan.
a
Persoonlijke
P
gegevens:
U als aanme
elder dient ons
o vóór of uiterlijk bij h
het sluiten va
an de reisov
vereenkomsst alle gege
evens, die
van
v
belang kunnen zijn voor het slu
uiten van de
e reisoveree
enkomst en
n de uitvoeriing daarvan, omtrent
hemzelf
h
en d
de door hem
m aangemelde reizige
ers, te verstre
ekken; artike
el 2 lid 4 AN
NVR-Reisvoo
orwaarden. U
dient
d
verstan
ndelijke of liichamelijke functiebep
perkingen en
e andere hoedanighe
eden die voor een
goede
g
uitvo
oering van de
d reis voor de betrokkkene of voorr de groep van
v
belang
g kunnen zijn
n op
voorhand,
v
u
uiterlijk bij he
et boeken van
v
de reis, bij ons te melden.
m
Het is verboden
n om zich te
e laten
re
egistreren o
onder een valse
v
naam of adres. M
Mondia Trave
el B.V. beho
oudt het rec
cht voor om
m, bij
gebleken
g
on
nregelmatig
gheden, personen als rreiziger te weigeren.
w
Note:
N
Het is b
belangrijk dat
d u de persoonsgege
evens van alle
a reizigers exact volge
ens paspoo
ort of ID-kaa
art
aan
a
levert. E
Eventuele la
atere wijzigin
ngen worde
en o.a. doo
or de Air Line
e in rekening
g gebrachtt welke circa
a
€ 80 per naa
amswijziging
g bedragen
n. Kosten we
elke voortvlo
oeien uit he
et niet corre ct verlenen
n van de
persoonsgeg
p
gevens zulle
en in rekenin
ng gebrach
ht worden.
Reserverings
R
skosten:
Bij
B elke boekking worden
n reservering
gskosten in rekening ge
ebracht. De
e reservering
gskosten be
edragen €
15,- per boe
eking voor alle
a reizen.
Boekingsbev
B
vestiging:
De
D boekingssbevestiging
g ontvangt u uiterlijk bi nnen 8 dag
gen. Wij streven er echtter naar om
m deze al
binnen
b
1 á 2 werkdage
en te versturen naar u. D
De boeking
g is pas defin
nitief nadat Mondia Tra
avel B.V.
deze
d
schrifte
elijk middelss de boeking
gsbevestigin
ng heeft be
evestigd.
De
D reiziger w
wordt geacht om perso
oonlijke omsstandigheden die van invloed zijn op de uitvo
oering van
de
d reis (zoalss ziekte, me
edicijngebru
uik, handica
ap) bij boek
king kenbaa
ar te maken
n.
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2.
2 Betaling
Tezamen me
et boeking bevestiging
g ontvangt u een factu
uur. Ligt de vertrekdatu
v
m verder dan 6 weken
n
in
n de toekom
mst, dan wo
ordt aan de
e reiziger do or middel van
v
deze factuur een b
bedrag van 20% van de
e
to
otale reissom, met een
n minimum van
v
€ 150, in
n rekening gebracht.
g
De
D verzekeriingspremiess, de
bijdrage
b
aan
n het Garan
ntiefonds en
n de reserve
eringskosten
n maken on
nderdeel uitt van de tottale
re
eissom. Dezze factuur heeft een be
etalingsterm
mijn van 10 dagen.
d
Het
H restant v
van de reissom dient uiiterlijk 6 wekken vóór vertrek aan Mondia
M
Trave
el B.V. te zijn
n voldaan.
Bij
B boeking v
van een reiss binnen 6 weken
w
voor vertrek van
n de reis, die
ent het gehe
ele bedrag ineens
overgeboek
o
kt te worden
n. Als u een reis boekt w
waarvan de
e vertrekdatum binnen
n 2 weken lig
gt, dient u
het
h gehele ffactuurbedrrag middelss een spoed
dbetaling direct te vold
doen. Indien
n de versch
huldigde
betaling
b
niet binnen de
e gestelde termijn is onttvangen, ka
an de reisov
vereenkomsst met onmiiddellijke
in
ngang doorr Mondia Tra
avel B.V. wo
orden ontbo
onden. In dit
d geval zijn de
annuleringsv
a
voorwaarde
en vermeld in de reisvo
oorwaarden
n onder nr. 6 van toepa
assing.
Na
N (aan)bettaling ontva
angt u van ons
o een be vestiging va
an de betalling. Zodra d
de totale re
eissom is
voldaan
v
onttvangt u eveneens z.s.m
m. de reisbe
escheiden, doch uiterlijk binnen tw
wee weken vóór vertrek
(met uitzond
dering van lastminute boekingen).
b
.
3.
3 Reissom
De
D in de offe
erte genoemde reissom
m en toesla gen zijn altijjd per perso
oon, tenzij e
expliciet and
ders
vermeld,
v
en omvatten alleen de in
n het reispro
ogramma genoemde diensten
d
en
n voorziening
gen zoals
deze
d
in de a
arrangemen
nten zijn om
mschreven.
Wanneer
W
uw
wijzigingen in het gebo
oden reispro
ogramma wenst
w
(zoals een andere
e vlucht, lan
nger en/of
korter
k
verblijf, start tijden, etc.), dan
n kunt u dit kenbaar maken.
m
Mond
dia Travel B
B.V. zal zich voor
v
u
in
nspannen o
om de wenssen te acco
ommoderen
n. Als de aangeboden reis nog in o
offerte stad
dium is zullen
n
er
e geen kostten gereken
nd worden voor deze w
wijzigingen. Direct na de
d wederzijd
dse overeen
nkomst van
de
d reis zullen
n bijkomend
de boekingss-en wijzigin
ngskosten ko
omen voor rekening
r
va
an de reizige
er. De
bedoelde
b
w
wijziging maa
akt deel uit van de reissovereenkomst na schrriftelijke bevvestiging van Mondia
Travel B.V.
De
D prijzen zijjn gebaseerd op de prrijzen, geldkkoersen, belastingen, brandstofprijzzen en heffingen zoals
die
d bekend waren op het
h moment van het m
maken van het
h reisprogramma. Mo
ondia Travel B.V.
behoudt
b
zich het recht voor de reissom te verrhogen bij in
ngrijpende prijsstijginge
p
en (bijvoorbeeld bij
verhoging
v
van de dolla
arkoers (indien van toep
passing), wa
anneer er een
e BTW toe
eslag op reizzen van
kracht
k
wordt, bij extra toeslagen op vluchten)). De reizige
er wordt hierrvan zo spo
oedig moge
elijk schriftelijjk
op
o de hoogte gebrach
ht. De reizige
er heeft hett recht om bij
b een prijsv
verhoging vvan meer da
an 10 %
kosteloos
k
bin
nnen 8 dagen schrifteliijk te annule
eren.
4.
4 Reisovere
eenkomst
A.
A De reiso
overeenkom
mst komt tot stand doorr aanvaarding van hett aanbod va
an Mondia Travel B.V.
door u a
als de reiziger. Na uw akkoord
a
op de aangeb
boden offerrte, zowel sc
chriftelijk (em
mail) als
telefonissch, vindt de
d totstandk
koming van
n de overeenkomst plaa
ats en gaatt u als klant de
verplich
hting voor het afnemen
n van de afg
gesloten reis aan Mond
dia Travel B .V. aan.
B. Indien u als klant na
amens of te
en behoeve
e van (een) andere reizziger(s)/klan
nt(en) een
reisoverreenkomst aangaat,
a
be
ent u hoofd
delijk aansprrakelijk voorr alle verplic
chtingen die
e daaruit
voortvlo
oeien. De an
ndere reizig
gers zijn iede
er voor hun eigen deel aansprake lijk.
5.
5 Reisduur & -wijziginge
en
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Wijzigingen
W
v
van vluchtschema’s en
n dienstrege
elingen kunnen van inv
vloed zijn op
p de reisduu
ur en uw
re
eisschema. U heeft als reiziger gee
en recht op
p restitutie va
an een dee
el van de re issom als ge
evolg van
deze
d
wijzigin
ngen. Ook kunt
k
u als reiziger geen schadeverrgoeding eissen als gevo
olg van vertragingen.
In
ndien als ge
evolg van de
d vertragingen en/of w
wijzigingen de reisduur wordt verle
engd, kome
en de extra
kosten
k
voor logies voor uw eigen re
ekening.
Als
A gevolg v
van overmacht situatiess zoals politiieke omstan
ndigheden,, natuurram
mpen,
weersomsta
w
ndigheden en onvoorzziene lokale
e omstandig
gheden, die
e samenhan
ngen met het
avontuurlijke
a
e karakter van de reis, kan
k
de routte, de acco
ommodatie of het verv oer van een reis
gewijzigd
g
wo
orden. De Mondia
M
Trav
vel B.V. zal e
ervoor zorge
en dat het originele
o
karrakter van de
d reis
zoveel
z
moge
elijk behoud
den zal blijven. Indien d
de noodzak
kelijke wijzigingen voor de aanvan
ng van de
re
eis bekend zijn, zult u als
a reiziger hiiervan op d
de hoogte worden
w
gestteld. Bij reize
en zonder lo
okale
re
eisagent za
al een wijzigiing zelfstand
dig of in ove
erleg met de
d lokale co
ontactperso
oon gemaakt moeten
worden.
w
Wanneer
W
ee
en reis gean
nnuleerd mo
oet worden in geval va
an overmac
cht zoals oo rlog, natuurrrampen,
zwaarwege
z
nde politiek
ke onrust, za
al Mondia Trravel B.V. alles in het werk
w
stellen o
om een gelijkwaardig
alternatief
a
voor u aan te bieden.
Arrangemen
A
nt wijziginge
en:
Onvoorziene
O
e lokale omstandighed
den en het a
avontuurlijke
e karakter van
v
de reize
en die Mond
dia Travel
B.V.
B
aanbied
dt, kunnen meebrenge
m
en dat voorr of tijdens uw
u reis aanp
passingen in
n het reispro
ogramma
moeten
m
worrden aange
ebracht. Dit kan tevenss het geval zijn
z bij overm
macht situa
aties zoals politieke
omstandigh
o
eden, oorlo
og, natuurra
ampen, wee
ersomstandigheden, algemene sta
akingen etc
c. Mondia
Travel B.V. c.q. de lokale reisagentt zal er voorr zorgen datt het origine
ele karakter van uw reiss zo veel
mogelijk
m
beh
houden zal blijven. Indiien de wijzig
gingen voor de aanvang van de rreis bekend
d zijn, zal u als
a
re
eiziger hierv
van op de hoogte
h
word
den gesteld
d.
6.
6 Annulering
gsvoorwaarrden
De
D annulerin
ngsvoorwaa
arden die Mondia
M
Trav el B.V. hantteert, in ove
ereenstemm
ming met arttikel 1, lid 4
en
e artikel 9, lid 2 van de
e ANVR-reisv
voorwaarde
en, zijn als volgt:
v
Annulering
A
d
door de reizziger:
Annulering
A
v
van de reis door
d
de reizziger kan allleen schrifte
elijk en aang
getekend g
geschieden. Als
annuleringsd
a
datum geld
dt de datum
m van ontva
angst van de
e brief.
Bij
B annulering
g door de reiziger
r
is de
eze, vanaf h
het momentt van boeke
en, de volge
ende bedra
agen
verschuldigd
v
d en de eve
entueel al gemaakte
g
ko
osten door onze organ
nisatie:







Bij annu
ulering tot 56
6 dagen voor vertrek d
de aanbetaling (15% va
an de reisso
om, minimum
m van € 35,--)
Bij annu
ulering tussen de 56e en
n 42e dag v
voor vertrek
k 30% van de
e reissom
Bij annu
ulering tussen de 42e en
n 28e dag v
voor vertrek
k: 50% van de
d reissom
Bij annu
ulering tussen de 28e en
n 14e dag v
voor vertrek
k: 75% van de
d reissom
Bij annu
ulering tussen de 14e da
ag tot 7e da
ag voor verrtrek: 90% va
an de reisso
om
Bij annu
ulering binne
en 7 dagen voor vertre
ek: 100% van
n de reissom
m

Uitzondering
U
g: voor het boeken
b
van
n vluchten d
die in los of in
i combinatie zijn gebo
oekt met ee
en
golfpakketre
g
eis gelden afwijkende
a
annuleringsv
a
voorwaarden. Dan geldt bij annu leren de ge
ehele reissom
m
van
v
de vlucht(en) en daarnaast de bovensta
aande regells voor de overige reisso
om. De
annuleringsv
a
voorwaarde
en kunt u bijj ons opvrag
gen.
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Annulering
A
d
door Mondia
a Travel B.V
V. (aanvullin
ng op artikell 2, lid 3):
Mondia
M
Trav
vel B.V. beh
houdt zich het
h recht vo
oor om de golfreis
g
te an
nnuleren. Diit recht tot annuleren
a
kan
k
worden uitgeoefen
nd wanneerr er onvoorzziene omsta
andigheden
n optreden d
die van invloed zijn op
de
d golfreis. V
Vanzelfsprekend krijgt u in een derrgelijk geva
al uw aanbe
etaalde reisssom volledig
te
eruggestortt. Eventuele
e reeds gem
maakte visum
m- en/of va
accinatiekossten zijn voo
or uw eigen rekening.
Nota
N
bene: h
heeft u een
n annulering
gsverzekerin
ng afgeslote
en en een geldige
g
ann uleringsrede
en, dan
vergoedt
v
de
e verzekerin
ng u de doo
or Mondia Trravel B.V. in rekening gebrachte kkosten.
7.
7 Verzekerin
ngen
De
D reiziger h
heeft zelf de
e verplichtin
ng en veran twoording een
e
reisverzzekering af tte sluiten met inbegrip
van
v
een SOSS-centrale. Enkel bij het afsluiten v
van een derrgelijke (reis)verzekering
g kunt u Mo
ondia Travell
B.V.
B
in staat stellen alle benodigde
e en verplich
hte hulp en bijstand te verlenen in
ndien u als reiziger in
nood
n
verkee
erd. Het afslluiten van een
e
annulerringskostenv
verzekering wordt sterk aangerade
en. Het is
niet
n noodzakelijk om de
e verzekerin
ng(en) via M
Mondia Travel B.V. af te
e sluiten. Uite
eraard kan onze
organisatie
o
h
hierin wel vo
oorzien.
8.
8 Reisbesch
heiden
A.
A Uiterlijk 2 weken vó
óór vertrek ontvangt
o
uv
van ons de reisbescheiden (met u itzondering van
lastminu
ute boeking
gen). De reissbescheide n maken on
nderdeel uitt van de reiisovereenko
omst. U
wordt g
geacht op de
d hoogte te zijn van d
de inhoud va
an de reisbe
escheiden e
en deze op juistheid en
n
volledig
gheid te con
ntroleren. Wanneer
W
u 5 werkdagen voor uw vertrek
v
nog geen reisbe
escheiden
ontvang
gen hebt, dient
d
u dit on
ns telefonisc
ch te melde
en. Eventuele kosten diie voortvloe
eien uit het
niet (go
oed) controleren van de reisbesch
heiden en uit het niet tijjdig doorge
even van
onvolko
omenheden
n komen voor rekening van u als re
eiziger. Voor kosten in vverband me
et
onjuisthe
eden in de tenaamstelling van bijjvoorbeeld vouchers en tickets ve rwijzen we nu
n haar
hetgeen
n is vermeld
d onder ‘boekingsbeve
estiging’.
B. Als reizig
ger dient bijj het vertrek
k in het bezi t te zijn van alle vereiste geldige d
documenten, zoals
geldig p
paspoort/ID
D-kaart, visum
m, etc. Gele
et op het grote belang
g hiervan, d
dient u als re
eiziger de
door de
e Mondia Tra
avel B.V. ve
erstrekte alg
gemene info
ormatie, bij de betreffe
ende instellin
ngen en
instantie
es op toepa
asselijkheid, volledigheiid en actua
aliteit te con
ntroleren.
C.
C Mondia
a Travel B.V. is niet aanssprakelijk alss u als reiziger niet aan de reis, of o
onderdelen
n daarvan,
kan dee
elnemen alss gevolg van tekortkom
mingen in bo
ovengenoe
emde reisdo
ocumenten.
D. Mondia
a Travel B.V. is niet aanssprakelijk vo
oor verlies, beschadigin
b
ng of het ve
erloren gaan
n van
bagage
e, reisbesch
heiden en re
eisdocumen
nten. U word
dt aangeraden hiervoo
or een reisverzekering af
a
te sluiten.
9.
9 Vaccinaties en medicijnen
In
nformatie o
omtrent visa en vaccina
aties wordt, indien van toepassing
g, door de re
eisorganisattor verstrektt,
maar
m
dient a
altijd door de
d reiziger bij
b de betrefffende insta
anties en insttellingen ge
econtroleerd te worden
n.
Aan
A
de inforrmatie die door
d
de reissorganisatie
e wordt verstrekt kunnen geen rech
hten ontlee
end worden
n.

10. Aansprakelijkheid
A.
A Mondia
a Travel B.V. is aansprak
kelijk voor ee
en goede uitvoering
u
van de reis vvolgens de afgesloten
a
reisoverreenkomst.
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B. Mondia
a Travel B.V. is niet aanssprakelijk vo
oor schade die het gev
volg is van:
1. Tekkortkominge
en in de uitv
voer van de
e reisovereenkomst op grond
g
van o
omstandigh
heden die
toe
e te rekenen
n zijn aan u als reiziger, waaronderr inbegrepe
en schades die het gev
volg zijn van
n
de gezondheid
dsconditie van
v
de reizig
ger.
2. Invloed en han
ndelen van niet bij de o
overeenkom
mst betrokke
en derden.
3. Om
mstandighed
den die niett te wijten ziijn aan de schuld
s
van Mondia
M
Travvel B.V. en/of krachten
ns
de wet of de in
n het maatsschappelijk verkeer ge
eldende norrmen niet in redelijkheid
d aan
Mondia Travel B.V. kunnen worden to
oegerekend
d.
4. Ove
ermacht situ
uaties zoals: het weer, natuurramp
pen, oorlogen, politieke
e onrust, sta
akingen,
wijzzigingen vluchtschema
a’s.
5. Die
efstal, verliess, schade aa
an eigendo
ommen.
6. Ziekkte van u alls reiziger en
n uw mederreizigers.
7. Fou
uten gemaa
akt door luc
chtvaartmaa
atschappije
en.
C.
C Mondia
a Travel B.V. aanvaardt geen aanssprakelijkheid voor scha
ade waarvo
oor reis- en//of
annulerringskosten verzekering
v
en dekking bieden.
D. In geval dat Mondia Travel B.V
V. aansprakkelijk kan wo
orden gehouden voor d
derving van
n reisgenot,
of voor schade die
e de reizigerr lijdt in de u
uitoefening van
v
zijn berroep of bed
drijf, bedraa
agt de
vergoed
ding nooit meer
m
dan maximaal
m
éé
én maal de reissom min
nus de gem
maakte koste
en.
E. De aansprakelijkhe
eid van dat Mondia Tra
avel B.V. voo
or andere sc
chade dan die veroorzzaakt is doo
or
dood off letsel van de reiziger is
i in alle gev
vallen bepe
erkt tot maximaal één m
maal de reissom.
Degene
e die de reiss boekt, is ho
oofdelijk aa
ansprakelijk voor alle re
eizigers op d
de boeking (artikel 2 lid
5 ANVR--Reisvoorwa
aarden). De
e overige re
eizigers zijn voor
v
hun deel aansprakkelijk.
11. Verplichttingen
Van
V
Mondia
a Travel B.V.:
Mondia
M
Trav
vel B.V. gaa
at de verplic
chting aan tte zorgen vo
oor een goe
ede uitvoerring van de reis volgenss
de
d overeenkkomst. Hiero
onder wordt mede versstaan de ve
erwachtinge
en die Mon
ndia Travel B.V.
B
in
re
edelijkheid bij u als reizziger heeft gewekt.
g
Bij d
de beoorde
eling hiervan
n dient reke
ening gehou
uden te
worden
w
mett het karakte
er van de re
eis, de lokalle omstandigheden, weersomstan
ndigheden, gewoonten
n,
gebruiken
g
en beperking
gen die de bestemmin
ng en de aa
ard van de reis
r met zich
h mee kunn
nen brengen
n.
Van
V
de reizig
ger:
U bent als re
eiziger verpliicht relevan
nte persoon
nlijke omstan
ndigheden die van invlloed kunnen zijn op de
e
re
eisuitvoering
g (zoals ziek
kte, handica
ap, leeftijd) bij de aanm
melding ken
nbaar te ma
aken.
12. Klachten
n
Eventuele
E
klachten dienen altijd eerst met, ind
dien aanwe
ezig, de loka
ale contacttpersoon ter plekke te
worden
w
besproken, indien er geen
n of naar inzzicht van u als
a reiziger geen
g
bevre digende op
plossing
wordt
w
gevon
nden dient u deze klac
cht binnen v
vier weken na
n afloop van
v
de reis in
n te dienen
n bij ons.

13. Garantie
efonds
Mondia
M
Trav
vel B.V. is aa
angesloten bij het GGTTO (Garantiiefonds voo
or Gespecia
aliseerde Tou
ur
Operators).
O
Binnen de grenzen
g
van
n de garanttieregeling vallen
v
de op deze inte
ernetsite gep
publiceerde
e
re
eizen onderr de garanttie van het GGTO.
G
De G
GGTO-garantie houdt in dat u als consumentt ervan
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Golfre
eizen Specia
alist
verzekerd
v
be
ent uw vooruitbetaalde reisgeld te
erug te krijg
gen, als de wederpartij
w
door financ
cieel
onvermogen
o
n de overee
engekomen
n tegenpresstatie niet ka
an nakome
en. Voor zovver de overe
eenkomst
mede
m
het ve
ervoer omvat en de plaats van be
estemming reeds is berreikt, wordt zorg gedragen voor de
te
erugreis.
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