
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINE INSCHRIJVINGEN EN BOEKINGEN

CULTURE ADVENTURE ACTIVITY TOURS

Het gebruik van de Cultuur Adventure Activity Tours (genoemd als C.A.A.Tours.) Online inschrijving en 
boekingsmethode impliceert het kennis hebben en accepteren van deze gebruiksvoorwaarden.

1) ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINE INSCHRIJVINGEN EN BOEKINGEN
Toegang en browsen op deze website houdt in het aanvaarden en kennis hebben van onze algemene 
voorwaarden, condities en ons privacybeleid. Erkenning en acceptatie van de algemene voorwaarden van 
C.A.A.Tours impliceert tevens de acceptatie van internationale voorwaarden en bepalingen voor 
reisorganisaties.

2) WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN
C.A.A.Tours behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Gebruiker is 
verantwoordelijk voor het regelmatig nakijken van deze voorwaarden die continu ter beschikking van de 
gebruiker worden gesteld door regelmatig deze website te bezoeken. Door regelmatig gebruik te maken van 
deze website betekent dat gebruiker dergelijke wijzigingen accepteert.

3) PERSOONLIJK ACCOUNT AANMAKEN
Om gebruik te maken van de faciliteiten van deze website dient gebruiker eerst een persoonlijk account aan 
te maken. In dit account dienen de benodigde gegevens te worden vermeld om een inschrijving op een 
gekozen reis te kunnen maken. Nadat een persoonlijk account is aangemaakt zal gebruiker direct een e-mail  
ter bevestigen ontvangen.

4) INSCHRIJVING OP GROEPSREIZEN
1- C.A.A.Tours gebruikt een exclusieve methode voor het reserveren en boeken van groepsreizen; Nadat uw 
persoonlijk account is aangemaakt en bevestigd kunt u zich ingeschrijven op een groepsreis. Eénmaal 
ingeschreven op een groepsreis houdt in dat u een pre-online boeking heeft gemaakt. Hetgeen resulteert dat u
binnen 48 uur het C.A.A.Tours Digital Information Pack per e-mail zult ontvangen. Dit pakket bevat alle 
informatie over de gekozen groepsreis, inclusief documenten met een kopie van onze algemene 
voorwaarden, de gebruikersovereenkomst en ons privacybeleid.

2- Gebruiker bevestigt en garandeert dat hij of zij ten minste 18 jaar oud is en de wettelijke rechten en 
bekwaamheid bezit om de overeenkomst met C.A.A.Tours aan te gaan waarop deze voorwaarden van 
toepassing zijn en de voorzieningen van deze website te gebruiken in overeenstemming met deze 
voorwaarden. Gebruiker stemt ermee in financieel verantwoordelijk te zijn voor het gebruik van deze 
website. Gebruiker mag andere personen niet toestaan om zich onder gebruikersnaam een account aan te 
maken en/of zich in te schrijven op een groepsreis.

3- De inschrijvingsfunctie van deze website is uitsluitend bedoeld om gebruiker in staat te stellen de 
beschikbaarheid van reisgerelateerde goederen en diensten te bepalen en legitieme reserveringen te maken, 
dan voor andere doeleinden. Het is niet toegestaan om speculatieve, valse en of frauduleuze accounts en/of 
inschrijvingen af te sluiten. Gebruiker stemt ermee in dat de accounts- en inschrijvingsfaciliteiten van deze 
website alleen worden gebruikt om legitieme groepsreis inschrijvingen te maken voor de gebruiker en voor 
de begeleidende personen. Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor alle kosten, vergoedingen, rechten en
belastingen die voortvloeien uit het gebruik van deze website.
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5) BOEKEN VAN EEN GROEPSREIS
Het 'C.A.A.Tours-boekingsformulier' is uw officiële boeking, nadat C.A.A.Tours het volledig ingevulde en 
ondertekende formulier met de benodigde documenten hebben ontvangen, zal C.A.A.Tours binnen 48 uur 
een bevestigingse-mail sturen met de factuur waarin vermeld zal staan de termijn van de voorafbetaling. Na 
onze bevestiging van uw officiële boeking bent u verplicht uw boeking te voltooien door 25% tourkosten 
vooraf te betalen. Ten minste 4 weken na het verzenden van uw betaling vooraf, maar niet minder dan 8 
weken voor vertrek, dient u de overige 75% tourkosten over te maken. Nadat wij uw volledige betaling 
hebben ontvangen, is C.A.A.Tours verplicht om binnen 24 uur uw persoonlijke digitale C.A.A.Tours-e-ticket
per e-mail toe te sturen.

6) GROEPEN
We moeten een groepsreis annuleren als een groep 8 weken voorafgaand aan de reis, niet voldoet aan de 
minimale bezetting van 12 personen. U zult onmiddellijk een annulerings e-mail ontvangen met een 
persoonlijk Reistegoedcertificaat. C.A.A.Tours verplicht zich om binnen 2 maanden een nieuwe groepsreis 
te organiseren met dezelfde bestemmingen, activiteiten, avonturen en excursies.
Als C.A.A.Tours niet in staat is om een nieuwe groepsreis te organiseren binnen 2 maanden na de eerste en 
oorspronkelijke reisdatum, is C.A.A.Tours verplicht om alle reeds gedane betalingen terug te boeken.

7) ONZE PRIJS BELOFTE
C.A.A.Tours garandeert dat er absoluut geen toeslag wordt toegevoegd aan de prijs van uw reis nadat uw 
boeking is bevestigd, ongeacht eventuele latere schommelingen in wisselkoersen of verhogingen van 
internationale vliegtarieven of andere kosten in verband met de vakantie. In ruil voor deze garantie en het 
risico voor ons, kunnen we geen terugbetalingen doen in het geval van gunstige wisselkoersschommelingen 
of andere kostendalingen, die kunnen leiden tot een verlaging van de verkoopprijs. Deze prijsgarantie is niet 
van toepassing op optionele services, inclusief, maar niet beperkt tot, verzekeringspremies, visakosten en 
wijzigingskosten.

8) DOCUMENTEN
Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u ruim vóór vertrek in het bezit bent van alle 
benodigde reis- en gezondheidsdocumenten. U moet ervoor zorgen dat u een geldig paspoort hebt met een 
vervaldatum van niet minder dan 6 maanden na datum van terugkeer.

9) CONTACT
Een geldig en actief mobieltelefoonnummer en een werkend e-mailadres zijn vereist om uw boeking te veilig
te stellen. Alle officiële communicatie gebeurt via e-mail.

10) CREDIETCARDS
Bij het reserveren dient een geldige creditcard (Visa, American Express, MasterCard) te worden gebruikt.

11) BELANGRIJK
Betalingsautorisatie vindt plaats via een extern proces en C.A.A. Tours is niet verantwoordelijk voor het 
gebruik of misbruik van creditcards die niet geldig zijn. Als uw online betaling niet is bevestigd, moet u zich 
richten tot de maatschappij die uw creditcard heeft verstrekt.

12) LEVERINGSMETHODE
Alle C.A.A.Tours groepsreizen komen in aanmerking voor e-ticketing. Nadat een boeking compleet is zullen
alle tickets automatisch worden uitgegeven en verzonden per e-mail naar het adres vermeld in het 
persoonlijk account.

13) TARIEVEN
Onze tarieven zijn van toepassing op een retourvlucht, vervoer van stad naar stad of gebruik van lokale 
bussen, eventele excursies en verblijfskosten, volgens de betreffende door C.A.A.Tours georganiseerde 
groepsreis en zijn inclusief belastingen en toeslagen.
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14) VLUCHTEN EN VERVOER
Alle passagiers, zowel in het vliegtuig als in andere transporten, worden automatisch geselecteerd op basis 
van de beste zitplaatsen en indien mogelijk naast de primaire passagier. Stoelvoorkeuren kunnen niet worden
gegarandeerd.

15) ROOSTERS
Vluchtschema's zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de overheid en kunnen zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd.

16) RESERVERINGEN EN BOEKINGEN
1- Een boeking dient ten minste 10 weken voor vertrek te worden gedaan, maar niet meer dan 16 weken 
ervoor.
2- C.A.A.Tours kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die voortvloeien uit een verkeerde 
invoer door gebruiker of typefouten die kunnen leiden tot verkeerde inschrijvingen en/of boekingen, 
inclusief fouten die worden gegenereerd door verkeerd gebruik van het  C.A.A.Tours boekingsformulier.
3- C.A.A.Tours behoudt zich het recht voor om alle boekingen die het vermoeden van fraude kunnen 
bevatten of die worden veroorzaakt door misbruik van het boekingsformulier, onmiddellijk zonder verdere 
kennisgeving te annuleren. Verkeerde leeftijdsverklaring leidt automatisch tot annulering van de boeking.

17) BETALINGEN
1- Een geboekte groepsreis kan direct worden betaald met een geldige creditcard of via PayPal.

2- Na bevestiging van de boeking dient u 25% vooruitbetaling via uw creditcard of PayPal-account te 
voldoen. Indien u deze niet betaald, wordt de reservering aan het einde van de periode van vooruitbetaling 
automatisch geannuleerd door onze boekingsmodule. U wordt gedebiteerd voor alle genoemde personen in 
de boeking.

3- Voor de creditcards die in andere valuta's dan de euro zijn uitgegeven, worden de valutaverschillen voor 
eigenaar van de creditcard doorberekend.

4- Alle tarieven, belastingen / heffingen / toeslagen (luchthavenbelastingen, brandstoftoeslagen etc.) worden 
omgerekend in de betaalvaluta - EUR, bijbehorende bedragen worden naar boven afgerond.

18) GARANTIEBEPALINGEN
C.A.A.Tours is wettelijk verplicht zich aan te sluiten bij een garantiefonds. Het G.G.T.O. (Garantiefonds 
Gespecialiseerde Tour Operators) behartigt onze financiele garantiebelangen.
Voor uitgebreide informatie over G.G.T.O. kunt u terecht op https://www.stichting-ggto.nl/.
De maatschappij Certo Escrow beheert alle betalingen van de gemaakte boekingen bij C.A.A.Tours.
Wilt u meer weten over Certo Escrow, klik op https://certo-escrow.com/nl/ 

19) ANNULERING EN WIJZIGINGEN
Als u een groepsreis wilt annuleren nadat de boekingssessie is gesloten, neem dan contact op met het 
kantoor van C.A.A.Tours in Zeewolde, Nederland. Eventueel gedane betalingen worden geretourneerd op de
gebruikte creditcard of via PayPal, volgens de tariefvoorwaarden die betrekking hebben op uw boeking.
We brengen geen wijzigings- / annuleringskosten in rekening, maar het hotel, de aanbieder van activiteiten 
of de luchtvaartmaatschappij kunnen boetes in rekening brengen die we zullen doorberekenen.

20) TIJDEN
Alle op de website of in reisdocumentatie getoonde tijden zijn lokale tijden.
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21) ONZE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR UW VAKANTIE
1- C.A.A.Tours belooft ervoor te zorgen dat de tourarrangementen die wij met u zijn overeengekomen 
worden uitgevoerd in optimale redelijkheid voorzien van professionele vaardigheid en uitgebreide zorg.

2- Dit betekent dat, onder voorbehoud van deze Boekingsvoorwaarden, wij verantwoordelijkheid aanvaarden
als u bijvoorbeeld sterft of persoonlijk letsel oploopt of uw gecontracteerde vakantiearrangementen niet 
worden verstrekt zoals beloofd of ontoereikend blijken als gevolg van het falen van onszelf, onze 
werknemers of leveranciers om redelijke vaardigheid en zorg te gebruiken bij het maken, uitvoeren of 
verstrekken, indien van toepassing, van uw gecontracteerde vakantiearrangementen. 

3- Het is uw verantwoordelijkheid om binnen een termijn van een week aan te tonen dat redelijke 
vaardigheid en zorg niet zijn gebruikt en het genot van uw reisarrangementen hebben beïnvloed, als u een 
claim tegen ons wilt indienen. Bovendien zijn we alleen verantwoordelijk voor wat onze werknemers en 
leveranciers wel of niet doen als ze op dat moment handelden in de uitoefening van hun dienstverband (voor 
werknemers) of werkzaamheden uitvoeren die we van hen hadden gevraagd.

4- Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig letsel, ziekte, overlijden, verlies (inclusief verlies van genot en 
verlies van bezittingen), schade, kosten of andere bedragen of claims van welke beschrijving dan ook die 
voortvloeien uit een van de volgende: - de handeling (s) en / of verzuim (en) van de getroffen persoon of 
personen of een lid van hun partij; of de handeling (en) en / of nalatigheid (en) van een derde partij die geen 
verband houdt met het aanbieden van uw groepsreis en die onvoorzienbaar of onvermijdelijk waren; of 
'overmacht' gebeurtenissen waarbij wij of onze leveranciers, zelfs met alle zorgvuldigheid, niet konden 
voorzien of voorkomen.

5- C.A.A.Tours kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor diensten die geen deel uitmaken van ons 
contract. Dit omvat bijvoorbeeld alle aanvullende services of faciliteiten die uw hotel of een andere 
leverancier ermee instemt om u te bieden wanneer de services of faciliteiten niet in onze brochure worden 
geadverteerd en we niet zijn overeengekomen ze te organiseren als onderdeel van ons contract en eventuele 
excursies of activiteiten die u tijdens uw verblijf koopt.

22) PRIVACYBELEID – WET BESCHERMING PEROONSGEGEVENS
1- Het bezoeken van deze website verplicht de gebruiker niet tot het verstrekken van persoonlijke 
informatie. Wilt u gebruik maken van onze producten en diensten, zoals het boeken van een groepsreis, dient
u een persoonlijk account op onze website aan te maken waarin we echter bepaalde persoonlijke gegevens 
verwerken, zoals uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres, mobieletelefoonnummer en reisvoorkeuren. Het 
invullen van ons C.A.A.Tours boekingsformulier impliceerd dat er meerdere persoonlijk gegevens in onze 
bestanden worden verwerkt. 

2- Alle persoonlijke gegeven worden op een extern opslagapparaat opgeslagen welks binnen de 
kantoorruimte van C.A.A.Tours in een veilige omgeving wordt bewaard. Dit externe opslagapparaat is 
beveiligd met wachtwoorden en gegevens worden versleuteld opgeslagen.
Dagelijks worden persoonlijke gegevens van onze computers verwijderd en verplaatst naar het betreffende 
opslagappaaraat.

3- C.A.A.Tours gebruikt deze gegevens voor uitsluitend interne commerciële doeleinden; zoals het boeken 
van de groepsreizen, het verzenden van membermail en bijhouden van statistieken. Het vrijwillige of 
verplichte karakter van de gegevens die worden verzameld, wordt aangegeven op het moment dat het proces 
van gegevensverzameling plaatsvindt. De weigering om verplichte gegevens te verstrekken, houdt in dat de 
toegang tot de dienst waarvoor ze nodig waren kan worden geweigerd of niet kan worden uitgevoerd.

4- De overdracht van uw persoonlijke gegevens en andere informatie vindt plaats in een beveiligde 
omgeving, met behulp van het SSL-protocol (Secure Socket Layer) op 256 bits. De beveiligde server brengt 
een verbinding tot stand zodat de informatie in een gecodeerd formaat wordt verzonden.
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