algemene voorwaarden voor millenniumdoelen reizen

Aanmelden reizen
Voor millenniumdoelenreizen kun
je je aanmelden aan de hand van
een kennismakingsgesprek. Dit
kun je aanvragen door aanmelding
via de site. Voldoe je aan alle voorwaarden en kom je door de selectie, dan vul je het deelnameformulier in en maak je de aanbetaling
van 150Euro over. Je aanmelding is
dan officieel.
Aanmelden als groep
Met een groep van minimaal 8 personen kun je een reis blokkeren/
claimen. Dit doe je door een email
te sturen met de namen van alle
groepsleden naar vacancy@timukota.nl Je krijgt dan een groepscontract en voorwaarden toegestuurd.
De reis is na een aanbetaling van
750Euro gereserveerd.
Aanmelden als reisleider
Dit kan aan de hand van het reisleidersformulier op de site. Je wordt
indien je door de selectie komt,
uitgenodigd voor een gesprek.
Niet mee/Uitgesloten
van deelname
Wanneer je niet voldoet aan de
eisen kunnen wij je aanmelding

weigeren. Deelnemers worden
op volgorde van ontvangst van
de aanmelding aan een reis toegevoegd. Bij minderjarige deelnemers geldt inschrijving alleen als
er een akkoordverklaring van de
ouders meegestuurd wordt met
het inschrijfformulier.
Uitsluiten tijdens reis
Millennium Travels informeert
de deelnemer over de gedragsregels, normen en richtlijnen die
gelden voor deelname aan een
reis. Hiervoor verwijzen wij naar
de gedragscode die op de website
te downloaden is. Indien de deelnemer zich niet aan deze regels,
normen en/of richtlijnen houdt,
is Millennium Travels en/of haar
partnerorganisatie gerechtigd de
deelname van de deelnemer te
beëindigen. In dat geval heeft de
deelnemer geen recht op vergoeding van gemaakte kosten en/of
betaalde bedragen.
De deelnemer dient er rekening
mee te houden dat plaatselijke
gewoonten en omstandigheden
sterk kunnen afwijken van wat hij/
zij in Nederland gewend is. Onder
plaatselijke gewoonten en omstan-
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digheden wordt ook, maar niet
uitsluitend, verstaan de gebruiken,
(eet) gewoonten en regels van het
gastgezin en het lokale project.
Indien bij aankomst in het buitenland blijkt dat de deelnemer niet
kan omgaan met de plaatselijke
gewoonten en/of omstandigheden
en de deelnemer de reis en/of het
programma vroegtijdig beëindigt
dan wel extra kosten maakt of de
reis en/of het programma wordt
vroegtijdig beëindigd door Millennium Travels en/of de partnerorganisatie, dan is Millennium Travels
niet verplicht tot een vergoeding
of een restitutie van enig bedrag.
Lichamelijke en psychische
gezondheid
Bij onze reizen is het van groot belang dat je een goede geestelijke en
lichamelijke gezondheid hebt. Ook
dien je je eigen zorgverzekering te
hebben voor de reis. Alle kosten
die ontstaan door onzorgvuldige
afsluiting van verzekeringen zijn
op risico van de deelnemer zelf.
Bij twijfel over je gezondheid kun
je het beste contact opnemen met
je huisarts of de Travelclinique.
Het is daarnaast beslist noodzakelijk dat Millennium Travels op

www.millenniumtravels.nl
1

de hoogte wordt gebracht van
eventuele bijzonderheden t.a.v.
de geestelijke of lichamelijke gezondheid van de deelnemer.
Vermeld eventuele functiestoornissen, een handicap, gebruik van
medicijnen etc. op het inschrijfformulier of geef deze bij telefonische
aanmelding door aan één van onze
medewerkers. Het niet, onvolledig
of onjuist verstrekken van deze gegevens met betrekking tot bijzonderheden kan uitsluiting van (verdere) deelname tot gevolg hebben.
Met aan ons verstrekte gegevens
wordt vertrouwelijk omgegaan.
Het is belangrijk om eerst te informeren naar de reismogelijkheden,
want niet elke bestemming is voor
iedereen geschikt.
Prijzen
Inbegrepen zijn: trainingen, internationaal vliegticket, alle maaltijden, accommodaties op basis van
hostels/gastgezinnen, lokaal vervoer en aan de reis gerelateerde
activiteiten.
Millennium Travels kan besluiten
tot prijsaanpassing wanneer zij
gesteld wordt voor extern onvoorziene situaties.

Niet inbegrepen zijn: visum, eventuele medicatie en inentingen,
verzekeringen, extra consumpties
en extra excursies.
Prijsvoorbehoud
Voor de reizen met vertrek in een
periode van meer dan 12 maanden na de boeking houden wij
het recht prijzen aan te passen
en door te berekenen. Dit is onder andere afhankelijk van de lokale en Nederlandse economie.
Indien na het aanbod en/of het
tot stand komen van een overeenkomst
kostprijsbepalende
factoren, waaronder: belasting,
accijnzen, vluchttarieven, valutakoersen, lonen, de prijzen van zaken en/of diensten (al of niet door
Millennium Travels van derden
betrokken) buiten proportie wijzigen, is Millennium Travels gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.
Paspoort, visum,
verzekeringen
Iedere deelnemer zorgt zelf voor
een geldig reisdocument, visum,
inentingen en inentingsbewijzen.
Millennium Travels zorgt voor de
benodigde informatie hierover. Be-
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wijzen, paspoort en verzekeringsnummers worden door de deelnemer aan Millennium Travels, en
door Millennium Travels aan de
reisleiders, verstrekt.
Betalingen
Bij aanmelding wordt een aanbetaling van 150 Euro overgemaakt.
Het restbedrag moet acht weken
voor vertrek volledig betaald zijn.
Betalingen – groepen
Bij groepen worden de financiën
afgehandeld door de algemene
contactpersoon van de groep. Reserveringskosten zijn 750 Euro. Reserveren kan tot 12 weken voor een
reis. Betalen van het volledige bedrag moet tot 8 weken voor de reis.
Onvolledige of TE LATE
betaling
Bij te late betaling berekent Millennium Travels 25 euro aanmaningskosten per deelnemer. Wanneer de
factuur meer dan zes weken na de
vervaldatum niet betaald is, behoudt
Millennium Travels zich het recht de
reis voor de deelnemer/groep te annuleren.
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Trainingen
Alle millenniumdoelenreizen hebben verplichte trainingen. Zonder
deze voorbereiding kan geen deelname plaatsvinden. De data van
de voorbereidingen zijn per reis
vermeld/worden zo snel mogelijk
vermeld op de website.
Reisdata
De reisduur wordt vermeld in hele
dagen. De dagen van vertrek en
aankomst zijn daarbij meegeteld.
Bij vliegreizen kunnen de vertrek
en terugkom datum maximaal
twee dagen veranderen. Wij reizen
ook op zondagen (voor groepen is
het mogelijk hier uitzonderingen
in te maken).
Doorgang/wijziging van
de reis
Voor alle reizen geldt een minimum
aantal
deelnemers.
Over het algemeen geldt een minimum van 8 personen. Millennium
Travels behoudt zich het recht om
bij onvoldoende deelname de reis
te annuleren. Mocht dit het geval
zijn, dan wordt hierover uiterlijk
21 dagen voor vertrek gecommuniceerd. De reissom wordt dan

onmiddellijk en volledig terugbetaald. Uiteraard zal Millennium
Travels, waar mogelijk, samen met
de deelnemer naar mogelijke alternatieven zoeken.
Verlengen reis
Een millenniumdoelenreis kan niet
worden verlengd.
Omboeken of annuleren
individuen
Omboeking is mogelijk tot uiterlijk
8 weken voor vertrek en is afhankelijk van voldoende plaats op
andere reizen. Voor een omboeking wordt 75Euro doorberekend
aan de deelnemer.
Met een annulering vervalt het
recht op de reis en gaat deelnemer akkoord met annuleringskosten als volgt berekend:
• na aanmelding tot 20 weken
voor vertrek: 250 euro
• 20-12 weken voor vertrek:
50% van de reissom
• 8 weken tot vertrek: weken
voor vertrek: 100% van de
reissom
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Groepen annuleren
Groepen kunnen de reis niet annuleren.
Wijzigen (paspoortnaam) in
boeking
Het is belangrijk dat naam en
voorletter(s),
overeenkomstig
naam en voorletter(s) zoals deze
vermeld staan in het paspoort,
op het inschrijfformulier worden
vermeld. Onnauwkeurigheid kan
ertoe leiden, dat wijzigingen nodig
zijn m.b.t. het vliegticket. Het wijzigen van de paspoortnamen kan
extra kosten met zich meebrengen
doorat vliegmaatschappijen dit
doorberekenen. De werkelijke kosten worden doorberekend aan de
deelnemer.
Annulering/ wijziging
door Millennium Travels
Millennium Travels behoudt zich
het recht voor om wijzigingen
aan te brengen in de reis/verloop van het programma. Deelnemers worden hiervan zo snel
mogelijk op de hoogte gebracht.
In uitzonderlijke gevallen kan het
voorkomen dat een luchtvaart-
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maatschappij het vluchtschema
verandert. Wij kunnen genoodzaakt zijn de reis hierdoor aan te
passen.
Wanneer een reis niet kan doorgaan, word je hiervan zo snel mogelijk voor vertrek op de hoogte
gesteld. Je kunt dan gratis omboeken op een soortgelijke reis binnen het programma. Wanneer
omboeken niet mogelijk is, worden alle aan Millennium Travels
betaalde gelden geretourneerd.
Door deelnemers zelf gemaakte
onkosten worden niet vergoed.
Wanneer door een negatief reisadvies van de Nederlandse overheid,
een natuurramp, oorlog, staking,
epidemie, een demonstratie, een
terroristische of criminele activiteit, letsel of schade ontstaat aan
personen of goederen, kan Millennium Travels hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Wanneer
een reis om één van die redenen
wordt afgelast, is terugbetalen van
gemaakte betalingen niet of slechts
gedeeltelijk mogelijk. Millennium

Travels is in dat geval niet verplicht
enige schade aan de deelnemer te
vergoeden. Ook voor schade door
ziekte, ongeval, onjuiste medische
behandeling, vermissing, diefstal,
etc. kan Millennium Travels niet
aansprakelijk worden gesteld. Kosten die uit bovenstaande situaties
ontstaan zijn voor risico en kosten
van de deelnemer.
ACCOMODATIE
De reissommen zijn gebaseerd op
gastgezinnen en eenvoudige hostels, tenzij anders vermeld.
Dieet
Als een bepaald dieet gewenst is,
moet dit worden aangegeven bij
aanmelding. De volledige uitvoering hiervan kunnen wij niet altijd
garanderen.
Valuta
Al onze prijzen zijn berekend in
Euro’s. De reissommen zijn altijd
berekend per persoon.
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Eigen risico en calamiteiten
Alle deelnemers, inclusief reisleiding, nemen deel op eigen risico.
Millennium Travels heeft een organiserende en informerende taak. Er
is tussen Millennium Travels en reisdeelnemers geen sprake van een
arbeidsverhouding/arbeidsrelatie.
Gedragscode
De gedragscode van Millennium
Travels geldt voor iedere reis van
Millennium Travels.
Disclaimer
Afspraken die individueel zijn vastgelegd in contracten, die conflicteren met deze voorwaarden zijn
geldig boven deze voorwaarden.
Millennium Travels stelt alles in
het werk om correcte informatie
te bieden. Fouten in informatie en
in deze tekst zijn echter mogelijk,
hiervoor zijn wij niet aansprakelijk
te stellen. Aan onze teksten kunnen verder geen rechten verbonden worden door derden.
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