Artikel 1. Begrippen
In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:
1. Reisorganisator: degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het
publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde reizen aanbiedt.
2. Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij een reisorganisator zich jegens zijn
wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren
georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat
alsmede ten minste twee van de volgende diensten: 1°. vervoer, 2°. verblijf, 3°. een
andere niet met vervoer of verblijf verband houdende, toeristische dienst die een
significant deel van de reis uitmaakt.
3. Reiziger: de wederpartij van de reisorganisator.
Artikel 2. Totstandkoming van de reisovereenkomst
1. De reisovereenkomst komt tot stand: indien de reiziger per e-mail, schriftelijk of
mondeling aan MC Reizen bekend maakt deel te willen nemen aan een van de reizen. De
reisovereenkomst is definitief als de reiziger een schriftelijke bevestiging ontvangt van
MC Reizen.
2. Deelname aan groepsreizen is alleen toegestaan voor motorrijders en hun
duopassagier. In uitzonderlijke gevallen heeft de reisorganisator de bevoegdheid hiervan
af te wijken. Individuele reizen hebben geen beperking.
3. Door inschrijving doet de reiziger afstand van ieder beroep en gerechtelijke instanties
tegen MC Reizen of een van haar begeleiders.
4. De reisorganisator heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te
zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal.
Indien het minimum vereiste aantal niet gehaald wordt, krijgt de reiziger uiterlijk 4
weken voor vertrek schriftelijk bericht. Indien mogelijk wordt er naar een passend
alternatief gezocht.
Artikel 3. Betaling
1. Na ontvangst van de schriftelijke bevestiging dient binnen 10 dagen 20% van de
totale reissom te worden aanbetaald. Het resterende bedrag dient uiterlijk 6 weken voor
aanvang van de reis te zijn betaald. Bij niet tijdig betalen wordt de reiziger door de
reisorganisatie hier schriftelijk op gewezen. De reiziger heeft na dagtekening nog 7
dagen de tijd om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien betaling uitblijft wordt de
overeenkomst geacht te zijn geannuleerd. De reisorganisator heeft het recht om de
daarvoor verschuldigde annuleringkosten in rekening te brengen.
Artikel 4. Informatie
De reisorganisator zorgt ervoor dat de benodigde reisbescheiden uiterlijk 10 dagen voor
vertrek in het bezit zijn van de reiziger. Indien de reiziger uiterlijk 5 dagen voor vertrek
nog geen bescheiden ontvangen heeft, meld hij dit onverwijld bij de reisorganisator.
Het overnemen van welk deel dan ook van de reisbescheiden is slechts toegestaan na
schriftelijke toestemming van MC Reizen.
De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde
documenten, zoals een geldig paspoort of identiteitskaart, rijbewijs en groene kaart. De
reisorganisator adviseert de reiziger een reis- en/of annuleringverzekering af te sluiten.
De kosten die voortvloeien door het niet in bezit zijn van de juiste documenten zijn voor
rekening van de reiziger.
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Artikel 5. Wijzigingen
1. De reisorganisator kan bedingen dat hij de reisovereenkomst op een wezenlijk punt
mag wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld medegedeelde omstandigheden.
De reiziger kan de wijziging afwijzen.
2. De reisorganisator kan bedingen dat hij de reisovereenkomst op een niet wezenlijk
punt mag wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld medegedeelde
omstandigheden. De reiziger kan de wijzigingen slechts afwijzen indien zij hem tot
nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
3. De reiziger die gebruik maakt van het recht om ingevolge lid 1. of lid 2. van dit artikel
de reisovereenkomst te annuleren, moet dit schriftelijk binnen 3 dagen na ontvangst van
het bericht aan de reisorganisator kenbaar maken. De reisorganisator zal de betaalde
reissom in dit geval restitueren. De reiziger heeft echter geen recht op enig ander
schadeloosstelling.
4. Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijzigingen daarvan
verzoeken. De wijzigingskosten bedragen € 30,00 eventuele voortvloeiende kosten naar
aanleiding van de wijziging, worden doorbelast aan de reiziger.
Artikel 6. Annulering
Annulering door de reiziger
Bij annulering door de reiziger worden de volgende kosten in rekening gebracht:
tot 6 weken voor reisaanvang de aanbetaling.
tot 4 weken voor reisaanvang 50% van de reissom.
tot 2 weken voor reisaanvang 80% van de reissom.
1 week voor reisaanvang 100% van de reissom.
Artikel 7. Verplichtingen van de reisorganisator
1. De reisorganisator is verplicht tot uitvoering van de reisovereenkomst overeenkomstig
de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht
hebben.
2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond
van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de reisorganisator verplicht de
schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan hem is toe te
rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst
gebruik maakt omdat:
2a. de tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst is toe te rekenen aan de
reiziger.
2b. de tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst die niet te voorzien was of
kon worden opgeheven, is toe te rekenen aan een derde die niet bij de levering van de in
de reis begrepen diensten is betrokken.
2c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is te wijten aan overmacht*,
dan wel aan een gebeurtenis die de reisorganisator of degene van wiens hulp hij bij de
uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met inachtneming van alle mogelijke
zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen. (*onder overmacht wordt verstaan de
abnormale en onvoorziende omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van
degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle
voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden)
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3. De reisorganisator is naar gelang van de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en
bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die
deze op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak
daarvan aan de reiziger moet worden toegerekend, is de reisorganisator tot verlening
van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hen gevergd kan
worden. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen in dat geval voor rekening
van de reiziger. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen voor de rekening
van de reisorganisator, indien de tekortkoming in de nakoming aan hem of aan de
persoon wiens hulp bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt,
overeenkomstig het tweede lid is toe te rekenen.
4. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op
vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering. Waarneer de
reisorganisator aansprakelijk is voor de door deelnemer geleden schade zal zijn
aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn conform de terzake geldende
internationale verdragen. Onverminderd het voorafgaande is de aansprakelijkheid van de
reisorganisator voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger
beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld
door de reisorganisator of reisleider.
Artikel 8. Verplichtingen van de reiziger
1. De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de reisorganisator, of
degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt.
2. De reiziger is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door ongeoorloofde
gedragingen en/of nalatigheden. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening
van de reiziger.
3. De reiziger die zodanig hinder en last oplevert waardoor een goede uitvoering van een
reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door de reisorganisator of degene
van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van voortzetting
van de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening
van de reiziger.
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