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REISVOORWAARDEN HARRIESCHOUTENREIZEN (HSR)
Inschrijven voor een reis
Inschrijven voor een reis bij HSR kan via onze website, per email, whatsapp of telefonisch. Na ontvangst hiervan word uw
inschrijving behandeld als een definitieve deelname aan de reis.

Voor reisdeelnemers verdient het sterke aanbeveling om
naast een reisverzekering ook een annuleringsverzekering af te sluiten.
(Mocht u plotseling genoodzaakt zijn, na inschrijving en zonder annuleringsverzekering te annuleren, zijn de kosten hiervan rekening man)

Covid regels op weg naar uw bestemming in 2022:
Deelnemer is verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de Corona regels die gelden in het buitenland. HSR is
niet verantwoordelijk voor het niet in het land van bestemming binnen kunnen komen door de deelnemer. (i .v.m. de op
dat moment geldende Covid regels). HSR gaat niet over vaccinaties, boosters, QR codes en/of pcr testen. Wel dien je een
QR code ( of vaccinatiebewijs) te kunnen tonen om mee te gaan op een reis. Bij veel hotels, restaurants ,en ferry
maatschappijen kun je niet binnen, zonder een geldig coronabewijs.
Covid consequenties tijdens de reis in 2022.
Als een deelnemer tijdens de reis corona gerelateerde klachten krijgt wordt en met de zelftest positief getest wordt, kan
hij/zij niet in de groep blijven en dient hij/zij onmiddellijk zijn eigen plan te trekken, met mogelijke quarantaine gevolgen
van dien. Dan kan of zal zijn, PCR test, een quarantaine hotel periode, en ook voor bv de ferrykosten. Let op dat deze extra
kosten rekening man zijn.
Het plotseling ‘op rood’ gaan van land van bestemming
Mocht de reis plotseling niet door kunnen gaan , omdat het land van bestemming , door de covid regels plotseling op
‘rood’ gaat en we er om die reden helemaal niet naar toe kunnen, dan annuleert HSR de reis, en stort t geld, (voor zover
er geannuleerd kan worden) , minus 10 procent van het inschrijfgeld, weer terug.
HSR boekt alle ferry’s en hotels, waar mogelijk onder covid restricties, dus zo flexibel mogelijk.

Facturering
Na uw inschrijving voor één van de HSR reizen ontvangt u een invulformulier en de factuur voor de aanbetaling. Deze
bedraagt 30%, en dient binnen 7 dagen na ontvangst betaald te worden.
6 weken voor aanvang van de reis ontvangt u de factuur voor het restantbedrag van 70 %.
Ook deze dient u binnen 7 dagen na ontvangst te betalen.
Korte termijnplanning in 2022 kan betekenen dat de factuur in 1 keer betaald moet worden. Dit wordt vermeld op de
factuur.
Annulering door de deelnemer:
In geval van annulering van de reisovereenkomst door de deelnemer, 6 weken of langer voor aanvang van de reis
vervalt de aanbetaling (30%) aan HSR. Mocht deelnemer tussen 6 weken voor aanvang van de reis, om welke reden
dan ook niet kunnen deelnemen aan de reis, is deze ook het restantbedrag van 70 % verschuldigd aan HSR.
HSR houdt zich het recht voor om de geboekte reis, bij het niet tijdig voldoen van de verschuldigde
bedragen te annuleren, waarbij de vordering van de verschuldigde bedragen blijft staan.
Annulering door HSR
HSR behoudt zich het recht voor een reisovereenkomst op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is, dan
het vereiste minimum, of als de reis door niet te voorziene omstandigheden moet worden geannuleerd.
HSR zal maximaal 6 weken vóór aanvang van de reis laten weten, of de reis doorgaat.
Bij annulering van een reis door HSR zal de aanbetaling aan u worden teruggestort.
HSR behoudt zich het recht voor het programma te wijzigen c.q. te annuleren indien weersinvloeden,
logistieke, of overheidsinstanties dit vereisen.

Procedure voorafgaand aan de reis
Na ontvangst van de aanbetaling en het NAW invulformulier, houden wij u op de hoogte over het aantal deelnemers
op een reis en actuele info. HSR bepaalt uiterlijk 6 weken voor aanvang reis of de reis door kan gaan. U ontvangt een
uitnodiging voor een informatie en kennismaking bijeenkomst. HSR maakt voor iedere reis een groepsapp, en richt zich
op een zo goed mogelijke informatie verstrekking vooraf.
Reisbureauregeling
Het totaal bedrag van de reis is inclusief btw. Op de verkoop van de reizen is de
reisbureauregeling van toepassing.
Deelnemers verklaring
HSR verplicht deelnemers op de 1e reisdag de aansprakelijkheids-vrijwaringsbewijzen te ondertekenen.
Aanvang reis
De HSR reis begint daadwerkelijk pas bij aankomst in het eerste hotel, of ander soort accommodatie.
Wanneer de groep in konvooi naar haar eerste bestemming rijdt, is dit een extra service van HSR.
Honden mee.
HSR kan niet garanderen dat, mocht U uw hond mee willen nemen op reis, dat alle hotels ‘hondvriendelijk’ zijn. U hond moet dus ook in de auto kunnen overnachten. Landen zoals bv Spanje, mogen
huisdieren in bijna geen hotel, mee naar binnen.

Ferry overtochten.
De meeste ferrymaatschappijen hanteren een standaard tarief voor 4x4 auto’s met de afmetingen van
200 cm hoog en 500 cm lang. Mocht uw 4x4 deze maten overschrijden kan t zijn dat u hier extra voor
moet betalen.
Verkeersreglement
HSR is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gedrag of de daaruit voortvloeiende
consequenties, zodra de deelnemer zich niet aan de verkeersregels houdt, of wanneer de deelnemer op
de openbare weg onder invloed van drank achter het stuur zit.

Schade aan voertuig of persoonlijk letsel
Deelname aan de reis geschiedt op eigen risico.
HSR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel als gevolg van deelname aan de reizen. HSR is
niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van uw eigendommen of eigendommen van
derden.
Schade door deelnemers aan derden
Schade of vernielingen aan andermans bezittingen tijdens de reis door de deelnemer dienen door de
deelnemer zelf, of door zijn/haar verzekering te worden afgedekt.
Schade ontstaan door foutief gebruik van het door onze gidsen aangeleverde routeboeken, komen voor
rekening van de deelnemer.
Wanneer deelnemer schade aan gewas of bos veroorzaakt, (buiten de door de gids aangegeven route) is
deelnemer verantwoordelijk voor de financiële afhandeling hiervan.
Auto papieren
Om deel te kunnen nemen aan een reis dient het voertuig wettelijke kentekenpapieren te hebben en de
auto moet voorzien van een geldige apk.
Bestuurder
Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.
Deelnemers dienen niet onder invloed zijn van alcohol of andere verdovende middelen. Deelnemers
dienen de instructies van de organisatie op te volgen.
GPS tracking
De totale reis met de aan elkaar geluste tracks zijn auteursrechtelijk beschermd. De woorden in een taal
zijn openbaar, het gedicht of verhaal dat ermee gemaakt is, valt onder de bescherming van het
auteursrecht. Zo ook alle HSR tracks in een reisbestemming, die samen een route vormen.
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