
 
 

 
 

 
 

 

Reis- en Boekingsvoorwaarden 

* Alle prijzen zijn per persoon;  
* De reserveringskosten bedragen €10,- per boeking (p.p.); 
* Op (dag)tochten naar het buitenland is een geldig paspoort / Europees 
Identiteitsbewijs verplicht (u bent te allen tijde hier zelf verantwoordelijk 
voor); 
* Tot 2 werkdagen voor vertrek kunt u schriftelijk uw DAGTOCHT 
kosteloos annuleren.                                                                               
* Binnen 2 werkdagen voor vertrek geldt 100 % annuleringskosten (u krijgt 
geen geld terug); 
* Op alle tochten zijn de Algemene Voorwaarden van KNV Busvervoer van 
toepassing, deze zijn op aanvraag verkrijgbaar.  
 
* Wij behouden ons het recht voor om:  
- Uw opstapplaats te wijzigen bij minder dan 4 personen per opstaplocatie, 
tot uiterlijk 2 dagen voor vertrek;  
- De dagtocht te annuleren bij te weinig deelname (minder dan … 
personen) tot 2 dagen voor vertrek;  
- Bestemmingen te combineren. 
 
* Voor eventuele vertragingen, ontstaan door welke oorzaak dan ook of de 
gevolgen daarvan, dragen wij geen enkele aansprakelijkheid.  
* Voor verlies of schade van kleding of andere persoonlijke eigendommen 
tijdens de reis, aanvaarden wij tevens geen enkele aansprakelijkheid.  
* Conform het besluit personenvervoer is het wettelijk niet toegestaan om 
meer personen te vervoeren dan het aantal zitplaatsen dat de bus telt. Dit 
houdt in dat ook voor kinderen van 0 tot 3 jaar een eigen zitplaats 
gereserveerd dient te worden. U dient zelf zorg te dragen voor een 
goedgekeurde autostoel/zit tingverhoger. 

* Met deelname aan één van onze (dag)tochten aanvaardt u automatisch 
de voorwaarden van Tholtax Tours. 
* Indien u te laat bij de bus verschijnt, wordt er NIET gewacht.  

 

 

 

https://www.tholtaxtours.nl/


 

 

 

 

Betalingen 

 

Dagtochten 
* Uiterlijk één week voor vertrek dient het volledige bedrag bij ons binnen 
te zijn. Indien u dan niet betaald heeft, kunnen wij uw boeking zonder 
nader tegenbericht annuleren. Betalingen in de bus zijn helaas niet  
mogelijk. Uiterlijk 2 werkdagen voor vertrek kunt u schriftelijk kosteloos 
annuleren. Als u korter dan 2 werkdagen voor vertrek annuleert, heeft u 
helaas geen recht op teruggave van de reissom.  

 
Meerdaagse reizen 
* Uiterlijk 4 weken voor vertrek dient het volledige bedrag bij ons binnen te 
zijn. Indien u dan niet betaald heeft, dienen wij de boeking te annuleren.  
* Verplichte aanbetaling van minimaal 30% per persoon. Indien de 
aanbetaling niet gedaan wordt,  kunnen wij uw reis niet boeken. 
 

Annuleringen 

Wanneer u een meerdaagse reis om welke reden dan ook annuleert, zijn 
wij genoodzaakt het volgende aan u in rekening te brengen:  
* 30% van de reissom vanaf de boekingsdatum t/m 28 dagen voor vertrek  
* 50% van de reissom vanaf 21 dagen t/m 27 dagen voor vertrek  
* 75% van de reissom vanaf 14 dagen t/m 20 dagen voor vertrek  
* Hierna bent u 100% van de reissom verschuldigd.  

 

https://www.tholtaxtours.nl/

