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OP REIS MET BONS SPORT BETEKEND EEN TOP TIJD IN DE RUIGE NATUUR MET FANTASTICHE 
UITZICHTEN EN MOOIE HERRINERINGEN. SOMS VER WEG VAN DE PLEK DIE ONS BEKEND IS. OP 
BONS SPORT REIZEN GAAT DAAROM ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN. 
 
Aansprakelijkheid.  
Een reis met Bons Sport wordt georganiseerd en gedraaid door ervaren gediplomeerde 
buitensporters. Er wordt altijd gezorgd om een veilige en verantwoorde reis af te leveren. Er zijn 
vooraf risicoanalyses gedaan, noodplannen opgesteld en alle reisleiders zijn EHBO gecertificeerd.  
 
Deelname aan Bons Sport reizen is op eigen risico. Bons Sport is op geen enkele wijze aansprakelijk 
voor schade of vermissing van privé-eigendommen en/of letsel van de deelnemers tenzij er sprake is 
van nalatigheid van de organisator. Elke deelnemer is en blijft verantwoordelijk voor zijn eigen 
handelingen en daden. De organisator mag op elk moment tijdens de reis op grond van eigen 
inschatting deelname aan de gehele activiteit, of bepaalde onderdelen daarvan, ontzeggen aan 
deelnemers.  
 
De deelnemers van Bons Sport reizen worden geacht een passende ongevallen, reis en 
annuleringsverzekering af te sluiten. Organisator aanvaardt in ieder geval nimmer aansprakelijkheid 
voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat vanuit een reis, ongevallen en/of 
annuleringsverzekering. Dit geld ook voor alle andere werknemers, vertegenwoordigers van de 
organisator, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, evenals hun personeel, tenzij de wet 
dit uitsluit.  
 
Betaling. 
Na het in contact komen met Bons Sport en het boekingsformulier te hebben geaccepteerd is deze 
boeking definitief. Hierna krijgt je een verzoek tot het doen van een aanbetaling van de reis. 
Afhankelijk van het tijdstip van boeken krijg je een aanbetaling. Binnen 2 maanden voor vertrek dien 
je de hele reissom in één keer te voldoen. Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom voor 
vertrek betaald dient te zijn. Een aanbetaling is altijd 20% van de totale reissom. Bij annulering van 
de reis gelden de volgende tarieven: 
 

- Tot 8 weken voor vertrek: aanbetaling en reeds betaalde permits. 
- Tussen 8 en 6 weken voor vertrek: 50 % van de reissom. 
- Tussen 6 en 4 weken voor vertrek: 75 % van de reissom. 
- Tussen 4 en 2 weken voor vertrek: 90 % van de reissom. 
- Vanaf 2 weken voor vertrek: 100% van de reissom. 

 
 
 
 
 
Garantie. 
Bij deelname aan Bons Sport reizen heeft u recht op garantie. In dien tijdens de reis non-conformiteit 
aan bod komt heeft de deelnemer recht op prijsverlaging. Dit geld niet voor situaties waarbij de non-
conformiteit kan worden verholpen en/of er sprake is van onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden. Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden uitgevoerd, zal 
Bons Sport een geschikt alternatief aanbieden. 
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Minimumaantal deelnemers.  
Bons Sport garandeert een reis vanaf het moment dat het minimumaantal deelnemers is behaald. Dit 
aantal kan per reis veranderen en word aangegeven op de website. Bij het niet behalen van het 
aantal deelnemers mag Bons Sport de reis annuleren. Alle betaalde kosten worden bij deze 
teruggeboekt.  
 
Minderjarige deelnemers. 
Bij deelname van een minderjarige (jonger dan 18 jaar), word er na het invullen van het 
boekingsformulier een toestemmingsverklaring opgestuurd. Deze moet worden ingevuld en 
ondertekend door één van de ouders of gezaghebbenden.  
 
Verzekering.  
Verzekerd op pad met Bons Sport kan via de NKBV en is verplicht bij boeking. Je krijgt een 
inschrijfformulier toegestuurd met het boekingsformulier, deze dien je in te vullen en af te sluiten. Zo 
ben je verzekerd voor bergsporten en wandelingen buiten en gebaande paden en 
helikopterrepatriëring.  
 
Persoonlijke informatie. 
Bijzondere voorkeuren of vereisten dien je tijdens het invullen van het boekingsformulier met 
waarheid te hebben ingevuld, dit geld voor alle informatie omrent je medische, lichamelijke en 
geestelijke gesteldheid. Als dit verandert in voordering naar de reis toe dien je dit ruim voor je 
vertrek aan te geven. Het team van Bons Sport zal beoordelen of dit gerealiseerd kan worden. Indien 
je in het verstrekken van deze informatie tekortschiet behoudt Bons Sport het recht je de deelname 
aan de reis te ontzeggen.  
 
Materiaal. 
Al het materiaal dat tijdens de reis wordt aangeboden, gebruikt en/of geleend, moet de deelnemer 
goed onderhouden en behandelen. De deelnemer is aansprakelijk voor beschadiging, verlies of 
diefstal van het door Bons Sport en haar hulppersonen ter beschikking gestelde materiaal.  
 
 
 
 
 
 
Reisbeschrijving. 
De inhoud van de reis wordt verduidelijk in een uitgebreide reisbeschrijving die je krijgt bij het 
aanmelden van een reis, deze is ook terug te vinden op de site. De vermelde reisprijzen gelden per 
persoon. De aangeboden reissom is inclusief alle vooraf bekende onvermijdbare bijkomende kosten. 
De vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst als 
hele dagen worden geteld. Je bent zelf verantwoordelijk je in te lichten over zaken die jou persoonlijk 
aan kunnen gaan tijdens de reis.  
 
Bons Sport heeft recht om tijdens de reis wijzigingen aan te brengen aan het programma. Dit kan 
komen door slechtweer. Deze veranderingen worden altijd besproken met de deelnemers en zal 
zoveel mogelijk aansluiten bij het programma. Bijkomende kosten zijn voor eigen rekening.  


