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Reisvoorstel 

Bestemming : Harz-Duitsland 

Periode : zondag 18/6 – vrijdag 23/6/2023 

Aantal reizigers : 30-40 

Reisduur : 6 dagen/5 nachten 

 

Programma voor : Federatie van Clubs van Past Rotarians 

Uitgebracht aan : Reiscommissie 
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Federatie van Clubs van Past Rotarians  
De heer  Reiscommissie 
  
     
  

Noordwijk, 16 januari 2023   
Onze ref. AL 

Betreft: Voorstel 6-daagse  Federatiereis Clubs van Past Rotarians  naar Harz, 18-23/6/2023 

Beste , 

Met plezier presenteren wij u een mooie 6-daagse reis naar  de Duitse Harz van  
zondag 18 - vrijdag 23 juni 2023.  
De reis voldoet aan alle eisen die we stellen aan een Federatiereis en wordt aangeboden op  
basis van een kwalitatief prima accommodatie. De reis wordt zoals gebruikelijk uitgevoerd  
per luxe Koninklijke Beuk touringcar met ervaren chauffeur en u verblijft  5 nachten  in  
het hotel Gothisches Haus****  in het centrum van het pittoreske Wernigerode op  
basis van halfpension, dus inclusief ontbijtbuffet en diner.  
U zult zeker genieten van de prachtige Duitse natuur, het heerlijke eten en het lokale culturele leven. 

Kortom flexibiliteit, comfort en veel zien en beleven! 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee een aantrekkelijke aanbieding te doen en zien uw ingevulde  

Inschrijvingsformulier met belangstelling tegemoet. 

We hopen u tzt  aan boord van onze touringcar te mogen begroeten. 

Met vriendelijke groeten, 
Beuk Travel BV 

Annemiek Linguard 
Groups & Incentives Account Manager  
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1 Beuk Travel  

Koninklijke Beuk is een personenvervoer- en reisorganisatie met 

allure. Vanuit Noordwijk, Hilversum en Amsterdam organiseert Beuk 

wereldwijd personenvervoer en geheel op maat gemaakte, incentives, 

groeps- en zakenreizen. Koninklijke Beuk heeft twee kernactiviteiten, 

Beuk Touringcars en Beuk Travel. 

 

Dit voorstel is uitgebracht door Beuk Travel. U kunt bij ons terecht voor 

een verzorgde conferentie onder de palmbomen, een sportieve 

groepsreis in de winterse bergen, een kameelsafari door de Sahara of 

een spectaculaire overnachting in een ijshotel in Lapland. 

 

Wij gaan eerst heel goed na wat uw wensen en doelen zijn. Als expert 

in vlieg-, boot-, trein- en touringcarreizen ontwikkelen wij vervolgens 

een reis die nauwkeurig op deze wensen is afgestemd. De wereld is 

daarbij ons speelveld en wij laten u daar graag van genieten. 

 

Als IATA agent zorgen wij voor een vluchtschema wat het beste bij u 

past. Dankzij ons brede netwerk van partners kunnen wij uw reis snel 

en efficiënt organiseren. Via het wereldwijde Amadeus reserverings-

systeem zijn onder andere hotel, vlucht en huurauto direct voor u 

geregeld. 

 

• Incentives 

• Dagprogramma’s 

• Groeps- en zakenreizen 

• Vliegreizen, hotels, autohuur 

• Organisatie en coördinatie 

• Creativiteit en originaliteit 

• Op maat meedenken 
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2 Reisprogramma 

  Zondag 18/6/2023 – heenreis Noordwijk-Wernigerode 

08.00 

 

08.15 

 

 

10.00-10.30 

 

 

10.30 

 

12.30-13.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.00 

 

 

 

 

19.00 

 

1930 

 

 

 

Gasten parkeren met eigen auto’s bij Beuk Noordwijk. 

 

Als de groep is ingestapt vertrek per touringcar van Noordwijk naar 

Arnhem waar de overige gasten zich bij de groep voegen. 

 

Gezamenlijk koffie met gebak in Hotel Haarhuis en welkom door de 

tourleader. 

 

Vertrek voor de mooie rit naar de Harz. 

 

Lunch (2 gangen) onderweg in een lokaal restaurant. 

 

 
 

Uiterlijk verwachte aankomst in het hotel in Wernigerode en 

inchecken. 

 

Porterage in. 

 

Welkomdrankje in het hotel.  

 

Drie gangen diner incl. 1 glas wijn p.p. in een aparte zaal bij het 

restaurant. 

 

Overnachting in gedeelde 2-persoons kamers in het Gotisches Haus 

Hotel in Wernigerode op basis van logies, ontbijt en taks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Dossier   Federatie van Clubs van Past 
Rotarians  

Pagina 7 van 21 

 

 Maandag 19/6/2023 – Wernigerode – Brockenbahn  

08.00 

 

09.00-17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.30 

 

 

 

 

Ontbijt in het hotel. 

 

Volle dag Brockenbahn  en Wernigerode. 

Vandaag hebben we de touringcar niet nodig en pakken we de trein! 

Op 5 minuten te voet van het hotel ligt het Westertor treinstation. 

We trekken de bergen in en pakken de eerste trein van de 

Brockenbahn naar de top. Het is een 19 km lange smalspoorlijm 

tussen Wernigerode en de Brocken, de hoogste berg van de Harz . 

De treinreis per oude stoomtrein duurt zo’n 1,5 uur (enkele reis) en 

behoort tot een van de mooiste treinreizen  van Duitsland. De trein 

stopt onderweg in Drei Annen Hohe en Schierke maar we rijden door 

naar de top! Met rond 1141 m is de Brocken de hoogste berg in het 

noorden van Duitsland.  Beroemde Duitse dichters, zoals Goethe en 

Heine lieten zich inspireren door de magie rondom het gebergte. 

 
Na een lunch op eigen gelegenheid en een bezoek aan het 

Brockenbahn informatiecentrum pakken we de trein weer terug naar 

beneden. 

 
 

Aan de voet van het Harzgebergte ligt dus het mooie Wernigerode. 

Hoog boven de stad troont het kasteel van de graven van Stolberg-

Wernigerode. Het raadhuis op de markt (vlakbij het hotel) is een van 

de mooiste van Duitsland! 

 

Tip:  ga voor Kaffee mit Kuchen naar het Louisen Kaffee! 

 

Drie gangen diner incl. 1 glas wijn p.p. in een aparte zaal bij het 

restaurant. 

 

Overnachting in gedeelde 2-persoons kamers in het Gotisches Haus 

Hotel in Wernigerode op basis van logies, ontbijt en taks. 
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 Dinsdag 20/6/2023  - Rammelsberg-Goslar 

08.00 

 

09.00-17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.30 

 

Ontbijt in het hotel. 

 

Dagtocht naar Rammelsberg en Goslar  

De Harz is niet alleen bovengronds, maar ook ondergronds de 

moeite waard. Ga maar na: er zijn talrijke oude mijnen (zilver, goud, 

koper, tin, ijzer) die na gebruik natuurlijk niet werden opgedoekt. 

Mooi voorbeeld is de Rammelsbergmijn (UNESCO-Werelderfgoed). 

 

10.00-13.00 

Bezoek aan de Rammelsberg en het Mijnbouwmuseum.  

Hier krijgen we een Engelstalige rondleiding door de mijn (60 min.) 

inclusief een korte rit met de mijntrein, bezoeken het 

mijnbouwmuseum en maken een speciaal tripje per (schuine!) lift 

naar het hoogste punt van de mijn (duur bezoek 3 uur). 

  
13.00-14.30  

Lunch op eigen gelegenheid in het historische centrum van Goslar 

met zijn popperige vakwerkhuizen, het indrukwekkende keizerlijke 

Paleis en een prima mix van cafe’s en restaurants. 

   
15.00-16.00 

Na de lunch bezoek aan  het elfde-eeuwse Paleis Kaiserpfalz. 

Maak zeker een stop bij de imposante keizerstroon! 

16.15  

Uiterlijk vertrek retour naar Wernigerode. 

17.00 

Verwacht einde in het hotel.  

 

 

Drie gangen diner incl. 1 glas wijn p.p. in een aparte zaal bij het 

restaurant. 

 

Overnachting in gedeelde 2-persoons kamers in het Gotisches Haus 

Hotel in Wernigerode op basis van logies, ontbijt en taks. 

 

 

Kaiserpfalz 
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 Woensdag 21/6/2023   Bad Harzberg  

08.00 

 

09.00-14.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf 14.30 

 

 

 

19.30 

 

Ontbijt in het hotel. 

 

Halve dagtocht naar Bad Harzburg  

inclusief een wandeling over het boomkroonpad (Baumwipfelpfad). 

 

Na een goed ontbijt rijden we in een half uurtje via een mooie route 

naar Bad Harzburg.  Aan de voet van de Burgberg bevindt zich het 

boomtoppenpad. Het pad biedt u de mogelijkheid om de natuur uit 

een heel ander perspectief te beleven. Met een stijgingspercentage 

van 2% is de 1 kilometer lange route zelfs prima te doen met rollator 

of rolstoel! 

  
U kunt ook nog op eigen gelegenheid een ritje maken met de 

Seilbahn naar de top van de berg! 

 
Na vrije tijd voor lunch in het centrum van Bad Harzburg keren we 

terug naar het pittoreske Wernigerode.  

 

 

Middag vrij te besteden in Wernigerode. 

 

 

 

Drie gangen diner incl. 1 glas wijn p.p. in een aparte zaal bij het 

restaurant. 

 

Overnachting in gedeelde 2-persoons kamers in het Gotisches Haus 

Hotel in Wernigerode op basis van logies, ontbijt en taks. 

 

 

Baumwipfelpfad 
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 Donderdag 22/6/2023 – Titan, Quedlinburg-Halberstadt 

08.00 

 

09.00-17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.30 

Ontbijt in het hotel. 

 

Volle dagtocht Quedlinburg en Halberstadt  

Incl. gidsrondleiding Quedlinburg en rondleiding Domschat 

Halberstadt  

 

09.30-10.15 

Op weg naar Quedlinburg maken we een korte stop bij de Titan, een 

prachtig uitzichtpunt en hangbrug, waar wie wil even overheen zou 

kunnen wandelen (entree niet inbegrepen en ong. € 6,00 p.p.)! 

11.00-13.00 

We rijden verder naar Quedlinburg; een stad van 1000 jaar oud met 

2000 vakwerkhuizen, een stiftkerk en talrijke leuke boetiekjes en 

kunstgaleries. Onder leiding van een gids maken we een korte 

stadwandeling langs de vele vakwerkhuizen, villa’s uit de tijd van de 

Jugendstil en gebouwen uit de Romaanse tijd. Het historisch 

karakter van deze stad is goed bewaard gebleven. 

 
13.00-14.00 

Lunch op eigen gelegenheid. 

 

14.30-16.30 

In de middag bezoeken we Halberstadt met o.a. een rondleiding 

langs de imposante Domschat van Halberstadt. Met meer dan 650 

objecten is dit een van de omvangrijkste middeleeuwse kerkschatten 

ter  wereld. Prachtige kerkelijke kledij, altaarschilderijen en kunst 

werken uit goud en brons. Een highlight is het Abraham-Engel-tapijt 

uit de tijd rond 1150.  

 

17.00 

Verwachte aankomst in het hotel.  

 

Drie gangen diner incl. 1 glas wijn p.p. in een aparte zaal bij het 

restaurant. 

 

Overnachting in gedeelde 2-persoons kamers in het Gotisches Haus 

Hotel in Wernigerode op basis van logies, ontbijt en taks. 

 

 

Titan 
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 Vrijdag 23/6/2023 – terugreis Wernigerode – Noordwijk  

          07.30 

      

        08.30 

 

 

 

13.30-15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00 

 

17.00 

 

 

19.00 

Ontbijt in het hotel. 

 

Vertrek vanaf Wernigerode voor de rit terug naar Nederland. 

Onderweg wordt een korte stop gemaakt om even de benen te 

strekken.  

 

Lunch bij  Casino Zeche Zollverein-Essen voormalig ketelhuis van 

de kolenmijn in Essen. We blijven nog even in de stijl van de Harz! 

 
In 2001 werd de Zeche Zollverein Essen toegevoegd aan de lijst van UNESCO World 

Heritage sites als enige in het Duitse  Ruhr gebied! 

Meer dan 100 ha puur industrieel erfgoed. Meer dan 25 jaar na de sluiting van de mijn 

combineert de ooit grootste kolenmijn van Europa cultuur met culinair, design en 

architectuur met de creatieve industrie.  Uniek, authentiek en volledig in gebruik. De 

beroemde Bauhaus architectuur is een mooi voorbeeld van toendertijd moderne 

industriele vormgeving. Er wonen en werken  verschillende kunstenaars op het terrein 

(evt Kunst wandelroute) Een unieke plaats voor een afscheidslunch! 

 

Vertrek vanaf Zeche Zollverein-Essen voor de rit naar Arnhem. 

 

Verwachte aankomst in Arnhem en afscheid nemen van de eerste 

gasten. 

 

Verwachte aankomst bij Koninklijke Beuk  Noordwijk waar men de 

auto’s heeft geparkeerd. Vanuit Noordwijk op eigen gelegenheid 

naar huis en eind van het arrangement.  

 . 

 

Zeche Zollverein 
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3 Tarieven 

 

 

De prijs is per persoon en geldt als richtprijs, 

uitgaande van een minimum van 35  

betalende reizigers. 

 

Ter info:   

De reis gaat door bij minimaal 25 betalende 

personen, maar in dat geval  zal de prijs per 

persoon worden aangepast > € 1311,00  p.p.  

€ 1.205,00 p.p. in gedeelde 2-pers.kamer  

 

 

 

Inclusief: 

 Vervoer per luxe touringcar incl. chauffeur volgens aangeboden programma 

op basis van 9 uur op dag 1 en 11 uur op dag 6 incl. BTW en Duitse Steuer 

Incl. verzorging en overnachtingen van de chauffeur.  

 5 overnachtingen in gedeelde 2-persoons kamer bad/douche/toilet op basis 

van logies/ontbijt/taks en 3 gangen diner incl. 1 glas wijn p.p.  in aparte zaal 

het Travel Charme Hotel Gotisches Haus**** in Wernigerode. 

 Welkomdrankje bij aankomst 

 Porterage in/out 

Dag 1  Koffie met gebak in Hotel Haarhuis 

 Lokale lunch (2 gangen) onderweg 

Dag 2  Brockenbahn  retourrit (Harz Card) 

 Entree Brockenbahn info centre (Harz Card) 

Dag 3  Bezoek en rondleiding Rammelsberg (Harz Card) 

 Bezoek Kaiserpfalz  

Dag 4  Entrée Baumwipfelpfad  (boomtoppenpad)  Bad Harzburg 

 Evt. Seilbahn Bad Harzburg (Harz Card) 

Dag 5  Engelstalige rondleiding/korte stadwandeling  door Quedlinburg  

(max 1 uur)  

 Entree en bezoek Domschat Halberstadt 

Dag 6 Afscheidslunch Zeche Zollverein   

 Verplichte deelname SGRZ a € 1,25 per 9 deelnemers 

 Verplichte deelname Calamiteitenfonds  a € 2,50 per 9 deelnemers 

Exclusief: 

Uitgave van persoonlijke aard, souvenirs Reis en annuleringsverzekering 

Lunches behalve dag 1 en dag 6 Reisbegeleiding vanuit Nederland 

Toeslag éénpersoonskamer   €  115,00 p.p. 

Of  

Toeslag tweepersoons kamer  

voor enkel gebruik                    €  269,00 p.p. 

Op aanvraag beschikbaar! 

Overige excursies 

10% handling- en creditcard fee over alle kosten die niet in de reissom zijn opgenomen en die door 

Beuk Travel betaald dienen te worden 
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NB. Alle aangeboden programmaonderdelen zijn onder voorbehoud beschikbaarheid, prijswijzigingen 

en onvoorziene fluctuaties van brandstoftoeslagen en luchthavenbelasting. Beuk behoudt zich het recht 

voor de reis bij minder dan 25 betalende deelnemers te annuleren. 

 

3.1 Optie 

Wij hebben het hotel definitief voor u gereserveerd.  
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4 Accommodatie 

4.1 Travel Charme Gotisches Haus- Wernigerode 

Dit 4-sterrenhotel ligt aan het historische marktplein van Wernigerode.  

 
Het hotel combineert moderne elementen met een historische inrichting. 

Het hotel biedt een uitgebreid ontbijtbuffet, gastronomische gerechten en 

stijlvolle spa- en fitnessfaciliteiten. 

  
Travel Charme Gothisches Haus is voorzien van ruime kamers met 

origineel houten meubilair en een satelliet-tv. Er is WiFi beschikbaar. 

De Puria Spa heeft een hot tub, sauna en fitnessruimte. U kunt ook 

massages en schoonheidsbehandelingen reserveren. 

  
Het hotel heeft een gastronomisch restaurant, Bohlenstube, en een 

elegante serre. 

Gotisches Haus 
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In het Harzgebergte vindt u vele wandel- en fietspaden, op slechts 1 km 

van het hotel. Het treinstation van Wernigerode bevindt zich op 2,5 km 

afstand. Er is privéparkeergelegenheid bij het hotel. 
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5 Restaurants 

5.1 Restaurant Gotisches Haus 

 

 

 

 

5.2 Restaurant Zeche Zollverein 

 

 

Zeche Zollverein 
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6 Vervoer 

6.1 Koninklijke Beuk B.V. 

Beuk Touringcars is het bekendste onderdeel van Koninklijke Beuk en verzorgt personenvervoer op 

maat voor zeer uiteenlopende doelgroepen; van het Koninklijk Huis en overheid tot bedrijfsleven en 

particulieren Beuk heeft een jong, divers en uitstekend onderhouden wagenpark. De in wit-blauw 

uitgevoerde touringcars hebben comfortabele fauteuils met veel beenruimte. Met een verscheidenheid 

van faciliteiten aan boord komt Beuk Touringcars de moderne reiziger tegemoet. De chique donker-

blauwe business class touringcars gaan dankzij de 30 extra brede fauteuils qua comfort en privacy een 

stap verder.  

 
Voor gezelschappen die nog meer luxe wensen zijn er de VIP touringcars, ieder met een eigen identiteit, 

indeling en uitstraling. Door de royale lounge, de vergadertafels en de aanwezigheid van high-tech AV 

apparatuur zijn deze touringcars bijzonder geschikt voor zakelijke besprekingen en bedrijfspresentaties. 

Beuk is marktleider in VIP vervoer; de keuze is aan u. 

De chauffeurs van Beuk zijn uw ambassadeurs aan boord. Ze worden dan ook nauwkeurig 

geselecteerd, onder andere op vakmanschap, representativiteit en sociale vaardigheden. Ze spreken 

meerdere talen en kunnen bogen op jarenlange rijervaring. Door interne trainingen op het gebied van 

veiligheid, rijvaardigheid, reisleider- en gastheerschap zorgt Beuk voor een gegarandeerd hoog kennis- 

en serviceniveau van de chauffeurs 

. 
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7 Overige informatie 

7.1 Informatie bestemming 

De Harz ligt in het noordelijkste deel van het Duitse Middelgebergte en is een geliefde 
vakantiebestemming bij Nederlanders, op zo’n 4 uur rijden ten oosten van onze landsgrenzen. De regio 
bevindt zich op de grens tussen voormalig West- en Oost-Duitsland en is om die reden ook doorspekt 
met overblijfselen uit de moderne geschiedenis, zoals langs de Harzer Grensweg waar je nog 
grensmonumenten en oude wachttorens ziet. De sagen en mythen over heksen in de donkere bossen 
van dit heuvelachtige gebied spreken tot de verbeelding en in de middeleeuwse stadscentra van onder 
andere Goslar vind je kleurrijke vakwerkhuizen. Laat je inspireren door de mooiste 
bezienswaardigheden van de Harz. 

 

 

7.2 Verzekering 

Beuk Travel is agent van Allianz Global Assistance en kan tegen concurrerende  

prijzen reis- en annuleringsverzekeringen afsluiten  

7.3 SGR en SGR-Z 

Op deze overeenkomst zijn de voorwaarden van de garantieregeling van de Stichting Garantiefonds 

Reisgelden B>C (SGR) en Zakelijk B>B (SGR-Z), gevestigd te Rotterdam, Admiraliteitskade 40, 3063 

ED, mede van toepassing. Deze voorwaarden liggen bij SGR ter inzage, zijn gedeponeerd ter Griffie 

van de rechtbank te Rotterdam, alsmede bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, worden op 

verzoek aan SGR onverwijld kosteloos toegezonden en zijn te vinden op www.SGR.nl. 

 

SGR, uw reisgeld veilig zonder extra kosten 

De meeste vakanties verlopen soepel. De mooie omgeving, prachtige indrukken, culturele bezoeken of 

ontspannen tijd met uw gezin hebben u weer veel energie opgeleverd. Gelukkig maar. Maar soms 

verloopt het anders ... U heeft een vakantie geboekt en plotseling is daar het bericht dat de 

reisorganisatie waar u heeft geboekt in financiële problemen is of zelfs failliet gaat. Weg vakantie. Weg 

geld. Het zal u maar gebeuren. Of u bent al op uw vakantiebestemming en uw reisorganisatie blijkt niet 

te hebben betaald voor uw verblijf of terugreis. En ja, daar staat u dan. Maar gelukkig heeft u geboekt 

bij een reisorganisatie die is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)! Uw reisgeld 

is veilig zonder extra kosten. 

 

http://www.sgr.nl/
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SGRZ 

Sinds 1 juli 2018 geeft SGR alleen nog garantie aan natuurlijke personen (zogenoemde B2C verkopen). 

Wij verwijzen zakelijke opdrachtgevers en reisorganisatoren die (ook) aan zakelijke klanten verkopen 

(zoals aan bedrijven, scholen en verenigingen) naar de website van SGRZ, http://www.sgrz.nl/. 

 

Boeken bij SGR-reisorganisatie 

SGR staat garant voor uw vooruitbetaalde reisgeld of zorgt er bijvoorbeeld voor dat uw verblijf of 

terugreis in dit soort situaties alsnog wordt betaald. Maar let op: SGR staat alleen garant wanneer u 

boekt bij een reisorganisatie die is aangesloten bij SGR! Check daarom - voordat u een reis boekt - of 

uw reisorganisatie ook echt bij SGR is aangesloten. Want alleen dan valt uw vooruitbetaalde reisgeld 

onder de SGR garantie. 

 

7.4 Calamiteitenfonds 

Stel, u bent zorgeloos op vakantie maar tijdens uw reis doet zich op uw bestemming een natuurramp 

voor. Of er breken ernstige onlusten uit. Grote kans dat uw reisprogramma wordt aangepast. Of dat u 

naar een ander hotel wordt gebracht. Soms moet een reis zelfs worden afgebroken en vertrekt u 

eerder naar huis. Dat kost natuurlijk geld. Maar wie betaalt dat? Het Calamiteitenfonds betaalt de 

extra kosten die ontstaan doordat een reis wordt aangepast. Als de reis moet worden afgebroken dan 

zorgt het fonds voor een vergoeding voor de niet genoten reisdagen. 

 

Niet aangevangen reizen? 

Het Calamiteitenfonds doet geen uitkering voor reizen die nog niet aangevangen zijn. 

Wilt u na een calamiteit niet naar de bestemming afreizen? Raadpleeg dan uw reisorganisator of 

leverancier voor de mogelijkheden. Zo bieden de ANVR-Reizigersvoorwaarden de mogelijkheid om 

vanaf 3 dagen voor vertrek kosteloos te annuleren, zo lang op de bestemming sprake is van een 

uitkeringsvatbare situatie van het Calamiteitenfonds. De reisorganisator betaalt in dat geval uw geld 

terug of zorgt voor een passend alternatief. 

 

Een uitkeringsvatbare situatie wordt beëindigd zodra dit kan. Vaak wanneer alle reizen die al in 

uitvoering waren zijn aangepast. 

 

Let op! 

Maar let op: alleen wanneer u boekt bij een reisorganisatie die is aangesloten bij het 

Calamiteitenfonds kunt u aanspraak maken op de genoemde regelingen! Voor slechts € 2,50 per 

boeking bent u tot een gezelschap van 9 personen verzekerd 

 

http://www.sgrz.nl/
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8 Algemene reisvoorwaarden  

De navolgende Reizigersvoorwaarden, mede gebaseerd op de ANVR 

Reizigersvoorwaarden, zijn door Beuk Travel Consultants 

vastgesteld. Van toepassing op alle reisovereenkomsten van Beuk 

Travel, tenzij specifiek afwijkend in de reisovereenkomst vermeld. 

Deze ANVR-Reizigersvoorwaarden gelden voor alle reizen die je 

vanaf 1 juli 2018 bij Beuk Travel boekt en zijn aangepast aan de 

nieuwe wet  op de pakketreisovereenkomst. Deze voorwaarden zijn in 

overleg met de  Consumentenbond, in het kader van de SER-

coördinatiegroep zelfregulering, tot stand gekomen. 

Aanvullend op de  ANVR-voorwaarden gelden de ANVR Gekoppeld 

Reisarrangement voorwaarden. 

. 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst 

Artikel 3 Betaling 

Artikel 4 Reissom 

Artikel 5 Wijzigingen door de reiziger/organisator 

Artikel 6 Annulering door de reiziger 

Artikel 7 Aansprakelijkheid, overmacht, uitsluiting en 

beperkingen aansprakelijkheid organisator. 

Artikel 8 Klachten 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen 
In deze)Reizigersvoorwaarden wordt verstaan onder: 

1.Organisator 
Beuk Travel Consultants BV, kantoor houdend  te Noordwijk, Van 
Berckelweg 32. Beuk Travel biedt, op eigen naam, aan het publiek 
of aan een groep personen van te voren georganiseerde reizen 
aan. 

2.Reiziger 
1. De opdrachtgever (aanmelder) of 
2. Anderen dan de opdrachtgever namens wie de 

opdrachtgever een overeenkomst sluit en die deze 
overeenkomst aanvaardt 

 

3.Reisovereenkomst 
De overeenkomst (GRA/Pakket/Zakelijk) waarbij Beuk Travel zich 
jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door 
hen aangeboden reis die o.a. de volgende diensten kan bevatten: 
- Vervoer 
- Verblijf 
- Een andere ,niet met vervoer of  verblijf verband houdende 

toeristische dienst, die een significant deel van de reis 
uitmaakt. 

4.Werkdagen 
De dagen maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd erkende 
feestdagen. 

5.Kantooruren 
Maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 17.30 uur uitgezonderd 
erkende feestdagen. 

6. Dienstverlener/leverancier 
Ieder hotelbedrijf, luchtvaartmaatschappij, restaurant, vervoerder 
en overige dienstverlener met wie Beuk Travel namens of ten 
behoeve van de reiziger een overeenkomst tot levering van 
diensten en/of goederen is aangegaan, en die, met inachtneming 
van de toepasselijke voorwaarden verantwoordelijk is voor de 
desbetreffende dienst.  

Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst 

1. Aanbod en aanvaarding 
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de 
reiziger van het aanbod van de Beuk Travel hetzij per post, 
telefonisch of per email. Na totstandkoming van de overeenkomst 
ontvangt de reiziger schriftelijk of via elektronische weg zo 

spoedig mogelijk een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm 
van een factuur. Door de bevestiging van de boeking door Beuk 
Travel is de reiziger aan deze overeenkomst gebonden. 

2.Herroeping aanbod  
Het aanbod van de organisator is vrijblijvend en kan zo nodig door 
deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten 
in de berekening van de reissom of van andere fouten is 
toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk te 
geschieden onder opgaaf van redenen. De reiziger heeft in dat 
geval recht op onmiddellijke restitutie van eventueel betaalde 
gelden. 

3.Kennelijke fouten  
Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden de 
organisator niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en 
vergissingen die, vanuit het perspectief van de gemiddelde 
reiziger, op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden 
moeten zijn.  

4.Opzegging  organisator wegens te geringe deelname 
De organisator heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke 
ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is 
dan het vereiste minimum aantal. Hij vermeldt de opzegtermijn en 
het vereiste minimum aantal aanmeldingen duidelijk in de 
publicatie. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.  

5.   a. Informatieplicht reiziger 
De reiziger verstrekt het boekingskantoor of de reisorganisator 
voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens 
omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van 
belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de 
overeenkomst. Daartoe behoren indien beschikbaar het nummer 
van zijn mobiele telefoon en emailadres.  
Tevens vermeldt de reiziger bijzonderheden omtrent de 
hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde 
groep reizigers die van belang kunnen zijn voor de goede 
uitvoering van de reis door de reisorganisator. Indien hij in deze 
informatieplicht tekortschiet en dit tot gevolg heeft dat deze 
reiziger(s) door Beuk Travel van (verdere) deelname aan de reis 
wordt (worden) uitgesloten, worden hem kosten in rekening 
gebracht.  
 

      b. Informatieplicht organisator 
1)De handelaar die een gekoppeld reisarrangement faciliteert 
wijst je, voordat je gebonden bent aan de overeenkomst die leidt 
tot de totstandkoming van een gekoppeld reisarrangement, op 
duidelijke, begrijpelijke en in het oog springende manier  erop dat: 
a) Je geen aanspraak kan maken op de rechten die uitsluitend 

gelden voor pakketreizen uit hoofde van de wet en elke 
reisdienstverlener uitsluitend aansprakelijk is voor de de 
goede contractuele uitvoering van zijn eigen diensten. 

b) Je geen aanspraak kan maken op bescherming bij 
insolventie. 
 

2) De handelaar voorziet jou ook, om aan deze 
informatieverplichting te voldoen, van de voorgeschreven 
standaardinformatie. 
 

3) Als de handelaar geen of onjuiste iinfomatie verstrekt, geldt 
dat een aantal wetteljike bepalingen van de wet op de 
pakketreisovereenkomst van toepassing zijn; te weten de 
bepalingen over in-de-plaats stelling, de bepalingen over de 
uitvoering van de pakketreis en de 
opzeggingsmogelijkheden, de klachtenregeling en de 
verplichtingen voor het bieden van hulp en bijstand 

6. Aanmelder 
Degene die namens of ten behoeve van een ander een 
overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk 
voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. 
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Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) 
enerzijds en Beuk Travel en/of het boekingskantoor anderzijds 
verloopt uitsluitend via de aanmelder. De (andere) reiziger(s) is 
(zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk, tenzij anders in de 
correspondentie overeengekomen. 

7.Gegevens en voorbehouden in publicatie  
Indien de overeengekomen reis is opgenomen in een publicatie 
van Beuk Travel maken de hierin opgenomen gegevens mede 
deel uit van de overeenkomst. Indien Beuk Travel algemene 
voorbehouden in het algemeen gedeelte van het programma heeft 
opgenomen en deze in strijd zijn met de reisvoorwaarden, gelden 
de afwijkende bepalingen. 

8.Vertrek- en aankomsttijden 
Voor vervoersonderdelen van de reis zullen vertrek- en 
aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden. Deze tijden 
zijn definitief. De reisorganisator kan hier alleen indien handhaving 
van deze tijden redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd 
van afwijken.  

9.Informatie van derden 
Beuk Travel draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene 
informatie in foto's, folders, advertenties, websites en andere 
informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van 
derden opgesteld of uitgegeven. 

 

 


