




Beste reiziger,

BelcoTravel & Tours is sinds jaren gespecialiseerd als niche touroperator op groene bestemming-
en zoals Ierland en Groot-Brittannië.
In deze Groot-Brittannië brochure trachten we zowel Engeland, Schotland, Wales als het
paradijselijke Jersey te belichten.
Het spreekt vanzelf dat niet alles aan bod kan komen! 
De programma's, hotels, B&B's, enz… In deze brochure geven enkel een idee van wat
BelcoTravel & Tours u kan bieden op deze mooie bestemmingen.
Zo kunnen o.m. de uitgewerkte Self Drive Tours als leidraad gebruikt worden bij het bepalen van
uw reisroute. Uiteraard kan véél meer. Samen met u én uw reisagent uw reisagent werken wij
uw geplande reis volledig à la carte uit. Zij het een citytrip, een rondreisje met eigen wagen of
huurwagen, een strandvakantie op Jersey, een Whisky Tour in Schotland, een culturele trip, een
sportieve vakantie of tickets voor de Military Tattoo in Edinburgh.

Rik Coppens (Gen. Manager)

INLEIDING

Jersey, gelegen tussen Frankrijk en Engeland, is
het grootste van de Kanaaleilanden. Rotsachtig
met mooie baaien en stranden. De warme golf-
stroom passeert er en het is dan ook zalig
toeven in een heerlijk mild zeeklimaat. Jersey is
gekend als het "bloemeneiland" en is dan ook
ideaal voor wandelen en fietsen in een groene
omgeving. Jersey heeft o.m. 75 km uitgestip-
pelde fietsroutes doorheen feeërieke land-
schappen.
Aan lekker eten geen gebrek. De sfeer van
Groot-Brittannië wordt er gecombineerd met
de gastronomische Normandische keuken met
vooral aandacht voor vis en schaaldieren.
Straatnamen en locaties zijn in het Frans, maar
de voertaal is Engels.

ONZE HOTELSELECTIE

1. Merton Hotel*** - St. Saviour
Groot hotel, kindvriendelijk. Niet aan zee gele-
gen (ligt boven stadscentrum van de hoofdstad
St. Helier). Ruime parking voor het hotel.
Het Merton Hotel beschikt over een ruim
eigen Aqua Park.

2. Pomme d'Or Hotel**** - St. Helier
Stadshotel niet ver van de jachthaven gelegen.
Enkele jaren geleden volledig gerenoveerd.
Heel ruime en moderne kamers, panoramisch
restaurant en gezellige bar.
Het restaurant geniet een heel goede reputatie
bij de locale bevolking.
Het hotel beschikt niet over eigen parking,
maar (betalende) parkeerterreinen liggen maar
op 200 m van het hotel.

3. Greenhills Hotel**** - St. Peter Village
Ligt in het binnenland in een bosrijke omgeving,
op amper 100 m van de bekende attractie
"Jersey Living Legend" en op 15 min rijden van
de luchthaven.
In de bloemrijke tuinen (met o.a. veel
Begonia's) bevindt zich ook een verwarmd
zwembad en een gezellig terras.
Alle kamers zijn ruim en in landelijke stijl. Er is
een nieuwe en een oude vleugel. In de oude
vleugel zijn er ook kamers met hemelbedden.
Het hotel beschikt verder over een knusse bar
en een uitstekend restaurant dat een heel
goede reputatie geniet. Het hotel heeft een
privé parking voor zijn klanten.
Een aanrader voor wie van rust en stijl houdt.

J E R S E Y



TARIEVEN

1. KLASSIEK SCHOTLAND.

Een 8-daagse rondreis met huurwagen of
eigen wagen, waarbij diverse soorten verblij-
ven gecombineerd worden: 3 nachten in B&B
of Guesthouse, 2 nachten in 3-sterrenhotels en
2 nachten in een kasteel of Manor House (land-
huis).
Huurwagen, overtochten met ferry, ingangs-
gelden en tastings zijn niet inbegrepen.

Dag 1: Edinburgh
Aankomst Edinburgh Airport. Na oppikken van
de huurwagen, een rit naar het centrum van
Edinburgh. Een eerste dag de Schotse sfeer
snuiven, wandelen op The Royal Mile, een
bezoekje aan het kasteel brengen, …
Overnachting in Edinburgh.

Dag 2: Stirling - Loch Lomond - Oban
Bezoek aan Stirling Castle. Nadien verder naar
Loch Lomond, het grootste meer van Groot-
Brittannië. Noordwaarts langs Loch Fyne en de
prachtige landschappen. U passeert er o.m. aan

Inveraray Castle, de thuis van de Duke of
Argyll, hoofd van de Campbell Clan.
Overnachting in Oban of omgeving.

Dag 3: Eilanden Mull en Iona
Met de ferry uit Oban naar het eiland Iona waar
Columba in 563 landde en het Christendom
introduceerde in Schotland. Iona Abbey, waar
heel wat koningen begraven liggen (o.a.
Macbeth), is zeker een bezoekje waard.
Retour via Mull naar Oban.
Overnachting in Oban of omgeving.

Dag 4: Fort William en het eiland Skye
In de ochtend verlaten we Oban via Glen Coe
en reizen doorheen de westelijke Highlands
naar Fort William, in de schaduw van de hoog-
ste berg in Groot-Brittannië, Ben Nevis. Met
de ferry vaart je later uit Mallaig naar het eiland
Skye of rij je via Loch Lochy naar Kyle of
Lochalsh waar er een brug is naar Skye. Skye is
het grootste en heeft de mooiste landschappen
van de Hybriden Eilanden. Overnachting op
het eiland Skye.

MET EIGEN WAGEN OF HUURWAGEN

S E L F  D R I V E  T O U R S  S C H O T L A N D
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Dag 5: Loch Ness & Inverness
Rij oostwaarts naar Eilean Donan Castle, een
van de meest gefotografeerde kastelen in
Schotland. Verder langs Loch Ness in het
Inverness landschap, met een stop aan
Urquhart Castle.  Durft u het aan een cruise op
Loch Ness te doen ?
Overnachting in Inverness of omgeving?

Dag 6: De Schotse Malt Whisky Route
Start uw dag met een stadstour in Inverness, de
hoofdstad van de Highlands.
Nadien gaat het oostwaarts naar Cawdor
Castle o.a. gekend van de mooie tuinen.
Verder naar Dufftown, de hoofdstad van de
Schotse Whisky.
In het dorpje Dufftown bevindt zich een grote
concentratie van Whisky Distilleries. Bezoek er
o.m. de gekende Glenfiddich distillery en doe
eens mee aan een tasting.
Overnachting in Inverness of omgeving.

Dag 7: Aviemore - Pitlochry - Perth
Na het ontbijt een rit zuidwaarts naar
Aviemore doorheen Cairngorm National Park.
Verder naar Pitlochry, een van de mooist
bebloemde dorpen van Schotland. In Pitlochry
bevindt zich ook de kleinste Whisky distillery
van Schotland: Edradour.

Na een kort bezoek en bijhorende tasting,
wordt de rit verder gezet naar Perth.
Overnachting in Perth of omgeving.

Dag 8: St. Andrews - Fife - Edinburgh
Vandaag eerst een bezoek aan St. Andrews.
Nadien een rit langs de kust via de kleine vis-
sersdorpjes Elie en Pittenweem. Steek de
befaamde Forth Road Bridge over en geniet
van prachtige zichten op de Firth of Forth
vooraleer je naar Edinburgh Airport rijdt, waar
de huurwagen afgezet wordt.  
Vlucht uit Edinburgh huiswaarts of met (eigen)
auto verder zuidwaarts waar een ferry retour
genomen wordt.

Deze 8-daagse rondreis kan uiteraard nog ver-
lengd worden in Edinburgh.

TARIEVEN

2. WHISKY TOUR SCHOTLAND

(SELF DRIVE TOUR)

8d/7n individuele rondreis met eigen wagen of
huurwagen en overnachtingen in goede 3-ster-
renhotels, incl. Schots ontbijt.
Eventuele huurwagen en ingangsgelden zijn
niet inbegrepen in onderstaande tarieven.
Tip: koop een Historic Scotland Explorer Pass
en bezoek alle top attracties in Schotland.

Dag 1: Edinburgh
Aankomst op Edinburgh luchthaven en
opname huurwagen of rit met eigen wagen uit
Hull naar Edinburgh. Inchecken in hotel te
Edinburgh.
Bezoek aan deze mooie stad (Edinburgh Castle
en het Palace of Holyroodhouse, de officiële
residentie van de Koninklijke familie in
Schotland. Uiteraard brengt u ook een bezoek

aan de befaamde Scotch Whisky Experience op
de Royal Mile.
Overnachting in Edinburgh.

Dag 2: Pertshire
In de ochtend verlaten we Edinburgh en rijden
via de Firth of Forth brug richting Perth, de
vroegere hoofdstad van Schotland.
Bezoek in Crieff Schotland's oudste werkende
distillerie Glenturret Distillery, o.a. gekend van
The Famous Grouse.
Overnachting in Perth of omgeving.

Dag 3: Pertshire - Royal Deeside
We rijden noordwaarts naar Pitlochry, waar we
de kleinste distillerie van Schotland bezoeken:
Edradour Whisky Distillery.
Nadien verder richting Braemer, in het hartje
van de Royal Deeside, de vallei van rivier Dee
en Balmoral Castle.
Overnachting in Aberdeenshire.



Dag 4: Royal Deeside
Deze dag kan besteed worden aan de mooie
vallei van de rivier Dee, een bezoek aan
Balmoral Castle of Crathie Church waar de
Koninklijke familie op zondag de mis volgt.
Een van de belangrijkste Whisky distilleries in
deze streek is de Royal Lochnagar Distillery ten
zuiden van rivier Dee.
Overnachting in Aberdeenshire.

Dag 5: Malt Whisky Trail
Rij noordwaarts richting Inverness en volg de
Malt Whisky Trail en bezoek enkele van de
befaamde distilleries in deze streek.
Stop zeker in Dufftown, dé hoofdstad van de
Whisky. Ten noorden van Dufftown is
Glenfiddich Distillery zeker een bezoek waard.
In Craigellachie vindt u de Speyside Cooperage
waar Whisky vaten gemaakt en hersteld wor-
den. Over de rivier ligt Macallan Distillery.
Rij nadien verder naar Inverness via Nairn waar
prachtige zandstranden zijn. Beëindig de dag
met een lekker glas Whisky in een van de vele
gezellige pubs in Inverness.
Overnachting in Inverness of omgeving.

Dag 6: Inverness - Oban
We verlaten Inverness en rijden langs het
legendarische Loch Ness naar Urquhart Castle.

Dit kasteel dateert uit de 12de eeuw en ligt op
de oevers van Loch Ness.  Volg het Caledonian
Canal langs Loch Lochy naar Fort William, in de
schaduw van Ben Nevis, de hoogste berg in
Groot-Brittannië. Verder langs de westkust
naar het vissersstadje Oban.
Overnachting in Oban of omgeving.

Dag 7: Oban - Glasgow
Bezoek in de ochtend de Oban Whisky
Distillery. Deze ontstond voor de stad Oban,
die nadien rondom de distillerie gevormd
werd.
Rij na het bezoek door het mooie landschap
rondom Loch Fyne naar Inverary en het mooie
kasteel. Dit is het huis van de Duke of Argyll,
hoofd van de Campbell Clan.
Nadien verder naar Loch Lomond, het groot-
ste meer in Groot-Brittannië.
Overnachting in Glasgow of omgeving.

Dag 8: afscheid
Na het ontbijt, rit naar Edinburgh luchthaven
voor aflevering huurwagen of rit met eigen
wagen naar Hull voor retour naar België of
Nederland met P&O Ferries.
Uiteraard kan deze 8-daagse ook verlengd
worden in Glasgow of Edinburgh.

TARIEVEN





THE HOTEL & INN COLLECTION - ENGELAND

Een selectie van 293 kwaliteitsvolle hotels en
Inns doorheen Engeland, Schotland en Wales.
De Inns waren meestal oude postkoetshaltes,
waar u nu nog steeds die enige sfeer van
weleer kan opsnuiven.
Alle hotels zijn minstens 3 sterren en variëren
van klein en gezellig tot grotere stadshotels en
zelfs unieke landhuizen.

U kan zelf voor afreis uw ideale reisroute uit-
stippelen en kiest in functie hiervan uw verblij-
ven in Inns of Hotels (eventueel te combineren
met gezellige B&B's).
In de overzichtslijst vindt u de steden, naam
van de Inn of het Hotel en de categorie.
B (bronze) staat voor Inn.

De hotels zijn onderverdeeld in 4 categorieën,
volgens luxe en ligging: B (bronze), S (silver), G
(gold), P (platinum). 

Kies uw verblijven uit de lijst en BelcoTravel &
Tours zorgt ervoor dat alle reserveringen
vooraf gemaakt en bevestigd zijn. Pér gere-
serveerde Inn of Hotel ontvangt u dan een
voucher.

U verblijft steeds in kamer met Engels of
Schots of Welsh ontbijt, behalve in Londen
waar meestal een continentaal ontbijt aangebo-
den wordt.

Zorgeloos op reis dus !

T H E  H O T E L  &  I N N  C O L L E C T I O N



THE HOTEL & INN COLLECTION - WALES

THE HOTEL & INN COLLECTION - SCHOTLAND





Honderden guesthouses, privéwoningen en
boerderijen, verspreid over Engeland,
Schotland en Wales. 
Proef van de befaamde Britse gastvrijheid!

U stippelt voor afreis uw reisroute uit en kiest
in functie hiervan uw verblijven in B&B's
(eventueel te combineren met een verblijf in
hotel of Inn). Uiteraard kan uw reisagent u
hierbij goede raad geven.
De reserveringen worden door BelcoTravel &
Tours vooraf gemaakt én bevestigd.
Zorgeloos op reis dus!

U verblijft steeds in een kamer met Engels of
Schots ontbijt, behalve de B&B's in Londen en
omgeving, waar u een continentaal ontbijt
aangeboden wordt.

Wij delen de B&B's onder in 3 categorieën, elk
met hun eigen comfort en tarief:
Bronze (B): Eenvoudig. Wij kozen uitsluitend
de B&B met eigen badkamer en toilet
Silver (S): Luxueuzer, steeds met eigen bad-
kamer en toilet
Gold (G): Luxe, meestal prachtige ligging en
steeds met eigen badkamer en toilet.

B E D  &  B R E A K FA S T  C O L L E C T I O N

THE BED & BREAKFAST COLLECTION - ENGELAND



THE BED & BREAKFAST COLLECTION - WALES

THE BED & BREAKFAST COLLECTION - SCHOTLAND



INFO EN BIJZONDERE VOORWAARDEN
In de overnachtingen zijn nooit begrepen: transport naar en van bestemming, huurwagen, brandstof huur-
wagen of eigen wagen, excursies, transfers, dranken, persoonlijke uitgaven, andere maaltijden dan ver-
meld, eventuele fooien, verzekeringen, …

Wij raden sterk aan een goede reisverzekering aan te gaan bij uw reisagent !

Annuleringskosten:
Vanaf inschrijving tot 8 weken voor afreis: 50 euro per dossier (behalve zo anders vermeld bij de reservering)
Vanaf 8 weken tot 4 weken voor afreis: 25% van de totale reissom

Vanaf 30 dagen tot 15 dagen voor afreis: 50% van de totale reissom
Vanaf 14 dagen tot 8 dagen voor afreis: 75% van de totale reissom
Vanaf 7 dagen tot de dag van vertrek: 100% van de totale reissom
No show: 100% van de totale reissom

Na uitschrijven van vliegtuigtickets of boottickets, bedragen de annuleringskosten steeds 100% !

Wijzigingskosten:
bij wijziging door de reiziger zal steeds de werkelijke kostprijs in rekening gebracht worden.

ALGEMENE VOORWAARDEN
1. INSCHRIJVING
De inschrijving voor een reis kan enkel gebeuren door het ondertekenen van een inschrijvingsdocument en
het betalen van het voorschot voorzien in artikel 3.1 in handen van een bemiddeld reisbureau. Dit reisbu-
reau moet houder zijn van een vergunning, verleend door Toerisme Vlaanderen. BelcoTravel & Tours neemt
geen enkele verantwoordelijkheid voor informatie en /of boeking verricht door zogenaamde "reisconsulen-
ten" of anderen die zich als reisagent voordoen, zonder daartoe de nodige vergunningen te bezitten. Wij
raden onze reizigers aan zich te vergewissen of zij wel degelijk met een erkende reisagent te maken hebben.
Door deze inschrijving aanvaardt de reiziger de onderhavige algemene voorwaarden en erkent hij dat hij er
kennis heeft van genomen.
2. PRIJS VAN DE REIS
De prijs dekt alleen de diensten die voorzien zijn in het reisdocument. Behoudens andersluidende bepaling
gelden de prijzen per persoon. Eventuele toeslagen voor bad of douche, voor een éénpersoonskamer,
dranken, enz. zijn niet in de prijs inbegrepen. Onze prijzen worden ter goeder trouw berekend op de basis
van de tarieven, bijdragen, taksen, brandstofprijzen en wisselkoersen zoals die bekend waren op
28/12/2011. Elke stijging van één van deze elementen kan BelcoTravel & Tours verplichten zijn prijzen aan
te passen. Indien de verhoging van de totale prijs meer dan 10% bedraagt, kan de reiziger zijn contract
opzeggen zonder kosten. In dit geval heeft hij recht op de terugbetaling van alle bedragen die aan
BelcoTravel & Tours werden betaald, op voorwaarde dat de opzegging schriftelijk is gebeurd binnen de 10
dagen na de mededeling van de prijsverhoging. Na het verstrijken van deze termijn, wordt artikel 4 betref-
fende de annulering door de reiziger van toepassing.
3. BETALING VAN DE REISSOM
- voorschot: bij het ondertekenen van het inschrijvingsdocument, dient de reiziger een voorschot van 1/3
van de totale reissom te betalen in handen van het bemiddelend reisbureau met een minimum van 80 euro.
- saldo van de reissom: de reissom moet, na aftrek van het voorschot, betaald worden ten laatste 1 maand
voor vertrekdatum.
- boekt de reiziger minder dan een maand voor vertrekdatum, dan moet hij de totale reissom onmiddellijk betalen.
4. ANNULATIE DOOR REIZIGER
De reiziger kan ten allen tijde zijn inschrijving geheel of gedeeltelijk annuleren. De annulering moet zo vlug
mogelijk schriftelijk aan het reisbureau worden meegedeeld. De datum waarop de vraag tot annulering de
reisorganisator bereikt, is bepalend voor het berekenen van de annuleringskosten. Deze zijn steeds integraal
verschuldigd. Deze kosten werden gedetailleerd weergegeven onder rubrieken prijsberekeningen.
Indien de kosten van BelcoTravel & Tours hoger zijn dan vermelde, zullen deze kosten aan de klant aan-
gerekend worden.
Na uitschrijven van vliegtuigtickets of tickets bootvervoer, bedragen de annuleringskosten hiervoor 100%.
5. WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER
Waar enigszins mogelijk, worden wijzigingen aan een inschrijving aanvaard, mits betaling van volgende
administratiekosten: 15 euro per persoon of zo hoger, de werkelijke kost.
6. ANNULATIE VAN DE REIS OF WIJZIGINGEN AAN DE REIS DOOR BELCOTRAVEL
Belcotravel & Tours behoudt zich het recht voor het contract, geheel of gedeeltelijk op te zeggen of de reis
te wijzigen. En dit zonder enige vergoeding wanneer zich, voor of tijdens de uitvoering ervan uitzonderlijke
omstandigheden voordoen die Belcotravel niet kon kennen bij het afsluiten van de overeenkomst en die,
indien hij ze op dat ogenblik had gekend, voor hem gegronde redenen waren om die overeenkomst niet te
sluiten. (oorlog, natuurramp, epidemie, slechte weersomstandigheden, contractbreuk vanwege de hoteluit-
bater, plotse of wilde staking, …). Het gestorte voorschot zal geheel of gedeeltelijk kunnen weerhouden
worden ten titel van schadeloosstelling voor het werk en de gemaakte kosten. BelcoTravel & Tours
behoudt zich ook nog het recht voor tot opzegging zonder vergoeding, wanneer een reis niet kan doorgaan
bij gebrek aan voldoende deelnemers. In dit geval moet de deelnemer, via het bemiddelde reisbureau, min-
stens veertien dagen voor de voorziene vertrekdatum worden verwittigd en tevens zal Belcotravel & Tours
onmiddellijk terugbetaling doen van alle ontvangen voorschotten. 

7. ERRATA EN RECHTZETTINGEN
BelcoTravel & Tours behoudt zich het recht voor op haar facturen en documenten elke fout te verbeteren
die zij mocht opmerken na de uitgave van de brochure en dit tot 2 weken voor de vertrekdatum.
8. KLACHTEN
Mocht niettegenstaande alle bezorgdheid en inspanningen van BelcoTravel & Tours een reiziger toch een
klacht in te dienen hebben, dan moet deze klacht tijdens de reis ingediend worden bij de reisleid(st)er of de
host(ess) zo deze laatste de reis niet meemaakt; wordt de klacht ingediend bij de bestuurder of bij de plaat-
selijke vertegenwoordiger die zich dan zal inspannen om een oplossing voor het probleem te vinden. De
reiziger is ertoe gehouden aan te tonen dat hij ter plaatse alle mogelijke stappen ondernomen heeft om een
oplossing voor het probleem te vinden. Mocht de gevonden oplossing de reiziger niet bevredigen, dan moet
hij zijn klacht schriftelijk indienen bij het bemiddelend reisbureau, samen met alle nodige bewijsstukken en
dit binnen de dertig dagen na terugkeer in België. Elke andere klacht wordt als onbestaand en nietig
beschouwd.
9. VERANTWOORDELIJKHEID
- verantwoordelijkheid van BelcoTravel & Tours: BelcoTravel & Tours is aansprakelijk voor alle schade die
de reiziger oploopt wegens gehele of gedeeltelijke niet naleving van zijn verplichtingen als organisator, zoals
deze uit het contract of uit de o.r.c. voortvloeien, tenzij hij bewijst als een naarstige organisator te hebben
gehandeld. De schadevergoeding wordt bepaald overeenkomstig de bepalingen van o.r.c. alle gegevens in
deze gids ter goeder trouw verzameld maar zijn volledig vrijblijvend. Een klaarblijkelijke materiële vergiss-
ing kan BelcoTravel & Tours derhalve niet binden. Hij kan geen verantwoordelijkheid opnemen voor ver-
wondingen of schade opgelopen door één of meerdere deelnemers wanneer deze verwonding of schade niet
wordt veroorzaakt door een tekortkoming van zijnentwege. BelcoTravel & Tours kan niet aansprakelijk
worden gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, geld inbegrepen. De verantwo-
ordelijkheid van de vervoeronderneming en van het hotel worden bepaald door internationale overeenkom-
sten en de wet.
- verantwoordelijkheid van de reiziger: vrijwillige of onvrijwillige schade door de reiziger toegebracht aan
derden, vervoermiddelen, hotel, etc. valt ten zijnen laste. De reiziger zal ervoor zorgen dat zijn persoon, zijn
persoonlijke documenten en zijn reisgoed voldoen aan de door binnen- en buitenlandse reglementen
opgelegde voorwaarden inzake tolgrensfaciliteiten, formaliteiten van sanitaire en financiële aard, het poli-
tiereglement en andere bepalingen en dit voor de gehele duur van de gecontracteerde reis. BelcoTravel &
Tours neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor de gevolgen die voortvloeien uit het ontbreken
van de nodige documenten, of de niet-naleving van zijn verplichtingen van de reissom.
Voor bestemmingen Engeland, Ierland en Schotland volstaat het voor Belgen in het bezit te zijn van een
geldige Belgische identiteitskaart. Kinderen moeten in het bezit zijn van een geldig Belgisch identiteitsbe-
wijs mét pasfoto! Niet-Belgen, contacteren best betreffende ambassade.
10. UITSLUITING
Een reiziger die zich zo gedraagt dat de goede uitvoering van de reis erdoor wordt in het gedrang gebracht
of die de medereizigers ernstig hindert, kan van verdere deelneming aan de reis of het verblijf worden uit-
gesloten. Alle daaraan verbonden kosten blijven te zijner laste en hij heeft in geen geval recht op gehele of
gedeeltelijke terugbetaling van de reissom.
11. ALLERLEI
- opstapplaats: een reiziger moet zich, met zijn bagage, op de opstapplaats aanbieden op het uur en plaats
aangeduid op de reisdocumenten. De reiziger wordt aansprakelijk gesteld voor alle eventuele schade en
kosten die voortspruiten uit de niet-naleving van deze regel.
- programma: de door BelcoTravel & Tours verstrekte inlichtingen werden bij de betrouwbaarste bronnen
ingewonnen en te goeder trouw meegedeeld. BelcoTravel & Tours is niet aansprakelijk voor materiële ver-
gissingen noch voor de omstandigheden die buiten zijn controle vallen. Hij wijst alle aansprakelijkheid af
voor allerlei inlichtingen die door derden als documentatie worden verschaft.
12. VERZEKERINGEN
De programma's van Belcotravel in de brochure BelcoTravel & Tours 2012, bevatten geen verzekeringen.
We raden de deelnemers aan een degelijke annulerings -en bijstandsverzekering aan te gaan bij reservering.



13. Conform artikel 36 van de wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling
van 01/04/1997, is de licentiehouder 5745 door De Europese verzekerd om in geval van financieel onver-

mogen zijn verplichtingen jegens de reiziger na te komen. De garantiestelling wordt begeleid door Vlaamse
Solidariteit Reisgelden, een afdeling van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus vzw.

ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN
DE VZW GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN
Artikel 1: TOEPASSINGSGEBIED
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling
zoals verstaan onder de Belgische wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorgan-
isatie en reisbemiddeling.
Artikel 2: PROMOTIE
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling
zoals verstaan onder de Belgische wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisa-
tie en reisbemiddeling.
1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of de reisbemiddelaar die de brochure hebben
uitgegeven, tenzij: 
• wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het contract ter kennis van
de reiziger zijn gebracht; de brochure moet daarvan uitdrukkelijk melding maken;
• er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract.
2. De reisorganisator en/of reisbemiddelaar kan voor bepaalde of onbepaalde duur het geheel of een
gedeelte van zijn reispromotie schrappen.
Artikel 3: INFORMATIE VANWEGE DE REISORGANISATOR EN/OF REISBEMIDDELAAR
De reisorganisator en/of reisbemiddelaar zijn verplicht:
1. Vóór het sluiten van het contract tot de reisorganisatie of tot de reisbemiddeling aan de reizigers
schriftelijk mede te delen:
• de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op gebied van gezondheids-
zorg die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten in orde zouden
kunnen brengen. Reizigers van niet-Belgische nationaliteit moeten bij de betrokken ambassade(s) of con-
sulaat (aten) informeren welke administratieve formaliteiten zij moeten vervullen;
• informatie over het aangaan en de inhoud van een annulering- en/of bijstandsverzekering;
• de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de contracten.
2. Ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te
verstrekken:
• dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reizigers in te nemen plaats;
• naam, adres, telefoon-, faxnummer -en/of e-mail adres van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van
de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reizigers bij moeilijkheden kun-
nen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of reisorganisator;
• voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks con-
tact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verantwoordelijk is.
De hierboven vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten
contract.
Artikel 4: INFORMATIE VANWEGE DE REIZIGER
De reiziger met de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uit-
drukkelijk gevraagd worden of de redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op het goede verloop van de
reis. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorgani-
sator en/of reisbemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.
Artikel 5: TOTSTANDKOMEN VAN HET CONTRACT
1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of -organisator ertoe gehouden een bestelbon aan de
reiziger te overhandigen conform de wet.
2. Het contract tot de reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet via de namens
de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt.
Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen
uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet
werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.
Artikel 6: DE PRIJS
1. De in het contract overeen prijs kan niet worden herzien, tenzij dit uitdrukkelijk in het contract is
voorzien samen met de precieze berekeningswijze ervan, en voor zover de herziening het gevolg is van een
wijziging in: • de op de reis toegepaste wisselkoersen van 28/12/2011 en/of

• de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten op 28/12/2011 en/of 
• de voor bepaalde diensten verschuldigde heffing en belastingen

Er moet dan wel aan de voorwaarde worden voldaan dat bedoelde wijzigingen ook aanleiding zullen geven
tot een verlaging van de prijs.
2. De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden verhoogd binnen de 20 kalenderdagen
die de dag van het vertrek voorafgaan.
3. Zo de verhoging van 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder ver-
goeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die
hij aan de reisorganisator heeft betaald.
Artikel 7: BETALING VAN DE REISSOM
1. Behalve uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon,
als voorschot, een gedeelte van de globale of totale reissom zoals in de bijzonder reisvoorwaarden bepaald.
2. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te beta-
len die van hem wordt geëist, zal de reisorganisator en/of reisbemiddelaar het recht hebben de
overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.
3. Behalve indien op de bestelbons anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs
uiterlijk 1 maand vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke
reisbevestiging en /of reisdocumenten bezorgd worden.
Artikel 8: OVERDRAAGBAARHEID VAN DE BOEKING
1. De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen
aan alle voorwaarden van het contract tot de reisorganisatie. De overdrager dient tijdig vóór het vertrek de
reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen.
2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totale prijs van
de reis en de kosten van de overdracht.
Artikel 9: ANDERE WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de -bemiddelaar alle kosten
aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.
Artikel 10: WIJZIGING DOOR DE REISORGANISATOR VOOR DE AFREIS
1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uit-
gevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan op
de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten,
tenzij hij de door reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt.
2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en ik elk geval vóór de afreis, de reisbemiddelaar of reisorganisator
van zijn beslissing in kennis te stellen.
3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te
worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden
meegedeeld.

4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.
Artikel 11: VERBREKING DOOR DE REISORGANISATOR VOOR AFREIS
1.Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de
reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:
• ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij
een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is,
moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen.
• Ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen.
2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het
niet-uitvoeren van het contract, tenzij:
• de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig
voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn
en ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht;
• de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht
wordt verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die
zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
Artikel 12: GEHELE OF GEDEELTELIJKE NIET-UITVOERING VAN DE REIS

1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft,
niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger
passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.
2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijke verleende diensten, stelt hij de reiziger
schadeloos ten belope van dit verschil.
3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke rede-
nen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen
dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.
Artikel 13: VERBREKING DOOR DE REIZIGER
De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract
verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator
en/of -bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald wor-
den in de bijzondere voorwaarden of in het reisprogramma, maar mag ten hoogste éénmaal de prijs van de
reis bedragen.
Artikel 14: AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REISORGANISATOR
1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de
verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs
mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn
uit te voeren door hem zelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht
van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.
2. De reisorganisator is voor deze daden van nalatigheid van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, han-
delend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.
3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het contract tot reisorganisatie inbegrepen
dienst, wordt de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of
beperkt.
4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn
aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt
tot tweemaal de reissom.
5. Voor het overige zijn de artikelen 18 en 19 van de wet 16 februari 1994 van toepassing.
Artikel 15: AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REIZIGER
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hun aangestelden
en/of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is
nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.
Artikel 16: KLACHTENREGELING
1. Vóór de afreis: Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet hij deze zo snel mogelijk per
aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar en/of reisorganisator.
2. Tijdens de reis: Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter
plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.
Daarvoor moet hij zich - in deze volgorde - wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of
een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of ten slotte recht-
streeks tot de reisorganisator.
3. Na de reis: Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter
plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij
de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een
klacht indienen.
Artikel 17: VERZOENINGSPROCEDURE
1. Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.
2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een termijn van 1 tot 3 maanden, dan kan elk van de
betrokken partijen aan het secretariaat van de Cel Verzoening van de vzw Geschillencommissie Reizen vra-
gen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.
3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een informatiebrochure, een verzoeningsreglement en een
'overeenkomst tot verzoening' bezorgen. Zodra de betrokken partijen deze overeenkomst (gezamenlijk of
afzonderlijk) hebben ingevuld en ondertekend, en zodra elke partij een bedrag van 50� heeft betaald, zal de
verzoeningsprocedure opgestart worden.
4. Overeenkomstig de in het reglement beschreven eenvoudige procedure, zal een onpartijdige verzoener
daarna het contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.
5. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.
Artikel 18: ARBITRAGE OF RECHTBANK
1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan heeft de eisende partij in principe de
keuze tussen een procedure voor de gewone rechtbank of een arbitrageprocedure voor de
Geschillencommissie Reizen.
2. Voor geëiste bedragen vanaf 1250 euro, beschikt iedere verwerende partij over een termijn van 10
kalenderdagen om een door de eisende partij aangevraagde arbitrageprocedure per aangetekende brief te
weigeren, waarna het geschil voor de gewone rechtbank kan worden aanhangig gemaakt. Onder de 1250
euro staat de mogelijkheid om de arbitrageprocedure te weigeren enkel open voor de reiziger.
3.Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart
nadat binnen een periode van 4 maanden volgend op het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf
de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil) geen minnelijke regeling kon worden bereikt. Geschillen
m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door rechtbanken beslecht worden.
4. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een
bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Secretariaat van het arbitraal college, en algemeen secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel, e-mail: clv.gr@skynet.be
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