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Reis- en boekingsvoorwaarden 

www.fietsenwandelvakantiefrankrijk.com en www.familiefietsvakantieauvergne.com zijn producten 
van Frankrijk Tours, gevestigd aan de Zutphen Emmerikseweg 127A 7223 DC Baak Nederland.  

Boeking:  Reservering geschiedt d.m.v. het invullen en verzenden van het reserveringsformulier 
via www.familiefietsvakantiefrankrijk.com of via www.familiefietsvakantieauvergne.com , telefonisch 
+33606454897of per email info@fietsenwandelvakantiefrankrijk.com . Vervolgens ontvangen jullie 
een bevestiging van de door jullie aangevraagde vakantie. 

De reservering is definitief als we de aanbetaling, zijnde 25% van de factuur ontvangen hebben. 

Met het overmaken van de aanbetaling, is de reservering definitief en verplichten jullie je tot 
betaling van het volledige bedrag ten minste 6 weken vóór de aankomstdatum. Teruggave van de 
(aan)betaling is niet mogelijk.  

Let op: Indien de grenzen sluiten i.v.m. Covid-19waardoor jullie niet op vakantie kunnen gaan 
ontvangen jullie ook de aanbetaling terug.  

Desalniettemin raden jullie ten zeerste aan om een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten. 
 
Als het mogelijk is om jullie arrangement, bij annulering, te verplaatsen naar een ander tijdstip, is dit 
in overleg geen enkel probleem. Hier zijn geen kosten aan verbonden. 

Wijzigingen door Frankrijk Tours : Frankrijk Tours kan een wijziging tot het laatste moment 
aanbrengen in de volgorde van de te bezoeken accommodaties.  In geen enkel geval kunnen de 
wijzigingen aanleiding geven tot schadevergoeding. Als wij het arrangement moeten annulering, 
wordt je betaling teruggestort zonder recht op schadevergoeding. 

Verantwoordelijkheid: Frankrijk Tours en de eigenaren van de betrokken accommodaties, kunnen 
niet aansprakelijk gesteld worden voor kosten welke kunnen ontstaan uit persoonlijk letsel, 
materiële schade of verlies, opgedaan tijdens jullie verblijf of tijdens één van de routes. 

We raden jullie ten zeerste aan om een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten. 
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Tijdens de wandelroutes dienen jullie zelf in te schatten of paden of rivieroversteken goed genoeg 
begaanbaar zijn. Afhankelijk van jullie lichamelijke conditie en/of weersomstandigheden kunnen 
jullie er ook voor kiezen jullie route over de openbare weg te vervolgen.  

Alle routes zijn met alle zorgvuldigheid door ons persoonlijk uitgezet. 

Aankomst en vertrek: Jullie kunnen dagelijks vanaf 14.00 uur bij de volgende accommodatie terecht. 
In verband met de maaltijd is het wenselijk dat jullie uiterlijk om 18.30 uur arriveren.  
Als jullie de volgende dag naar de volgende accommodatie fietsen, dienen jullie voor 10.00 uur op de 
fiets te stappen. De koffers worden dan door de desbetreffende accommodatie naar de volgende 
accommodatie gebracht worden. 

Bijkomende kosten: Extra consumpties buiten het arrangement om. 

Extra’s: Niet alle vermeldde bezienswaardigheden, sportfaciliteiten, zwembaden, winkels enz. zijn 
dag in dag uit, het hele jaar door geopend. Gebruik van faciliteiten is op eigen risico. De eigenaren 
van de accommodaties zijn niet aansprakelijk voor voorzieningen die om welke reden dan ook tijdens 
jullie vakantie niet toegankelijk zijn. 

Diner: Jullie eten ’s avonds mee met de eigenaren van de accommodaties. Er wordt voor iedereen 
hetzelfde klaargemaakt, de zogenaamde table d’hôte formule.  
Hebben jullie speciale wensen, dieet, of intoleranties geef deze dan tenminste een week voor de dag 
van aankomst door via info@fietsenwandelvakantiefrankrijk.com . Wij kunnen indien jullie dit niet 
doorgeven geen rekening houden met jullie wensen. 

Volgorde: Het begin- en eindpunt en de volgorde in de beschreven routes kan verschillen in verband 
met de beschikbaarheid van de deelnemende accommodaties. 

 


