Bijzondere Voorwaarden
1. We raden je sterk aan om een reisbijstandsverzekering af te sluiten.
2. Voor bepaalde reizen vragen wij een verplichte afsluiting van een reisbijstandsverzekering en van
extra specifieke verzekeringen. Deze verzekeringen moeten op eigen verantwoordelijkheid
afgesloten worden. Indien een deelnemer deze verzekering niet of niet correct heeft afgesloten,
kunnen mogelijke gevolgen hiervan op geen enkele manier verhaalt worden op The Wildlinger.
3. Je onderneemt deze reis op eigen risico, The Wildlinger kan niet verantwoordelijk gesteld worden
voor gebeurlijke ongevallen.
4. De begeleiders staan in voor het goede verloop van de expeditie, maar zijn op geen enkele manier
aansprakelijk voor ongevallen, uiteraard zullen we er alles aan doen om ongevallen te voorkomen.
De begeleiders leveren wel de eindbeslissingen tijdens het verloop van de expeditie. De deelnemers
nemen dus deel aan de expeditie op eigen risico.
5. Indien er materiaal gehuurd wordt dan is dit steeds op eigen verantwoordelijkheid. Wij zijn niet
aansprakelijk voor het verliezen of stuk maken van het gehuurde materiaal.
6. We vragen alle deelnemers eventuele aandoeningen (bvb astma) die relevant zijn bij het
ondernemen van één van onze reizen door te geven bij inschrijving.
7. Je bent pas ingeschreven voor de reis als u een bevestiging hebt gekregen van The Wildlinger na
het correct invullen en verzenden van jouw inschrijvingsformulier. Je inschrijving is pas definitief als
het juiste bedrag van het voorschot binnen de afgesproken termijn op de rekening staat. Details: zie
bestelbon.
8. Reizigers die hun reis wensen te annuleren na het versturen van een inschrijvingsformulier en voor
betaling van het voorschot, kunnen dit kosteloos doen.
9. Reizigers kunnen na een definitieve inschrijving (dus: na betaling van hun voorschot) hun boeking
niet meer kosteloos annuleren. Het bedrag van de opzegvergoeding komt overeen met de prijs van
de pakketreis verminderd met de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de
reisdiensten. We raden de deelnemers dan ook aan een bijkomende annulatieverzekering af te
sluiten. Omdat we de betaalbaarheid van de expeditie voor de andere deelnemers willen
garanderen, is het onmogelijk annuleringen toe te staan. De expeditie kan dus niet omgeruild
worden en niet uitbetaald worden in contanten. In die optiek aanvaarden we wel vervangende
personen. Indien er dus een wachtlijst is, of de annulerende persoon kan zelf een andere persoon
aanbrengen, dan kan de oorspronkelijke deelnemer alsnog een deel van zijn inschrijvingsgeld
recupereren. Eventuele bijkomende kosten (vb als het vliegticket al geboekt is en de naamswijziging
extra kosten met zich meebrengt) worden dan wel in vermindering gebracht. Het geld wordt pas
teruggestort wanneer een andere reiziger definitief en correct is ingeschreven, dit wil zeggen, nadat
de nieuwe reiziger het correcte bedrag overgemaakt heeft op de rekening van The Wildlinger.
10. Na het ontvangen van je bevestigingsmail, heb je 10 werkdagen de tijd om het juiste bedrag van
het voorschot over te schrijven op de rekening van The Wildlinger en zo je inschrijving definitief te
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bevestigen. De precieze betalingsgegevens vind je op de bestelbon die je ontvangt bij je
bevestigingsmail. Check ook steeds uw Spam-inbox.
11. Indien het minimum aantal deelnemers van een bepaalde reis niet gehaald wordt, behouden wij
ons het recht om deze reis kosteloos te annuleren. Reeds ingeschreven deelnemers krijgen hun reeds
betaalde voorschotten dan gewoon terugbetaald. Een beslissing hieromtrent volgt ten laatste 1
maand voor afreis.
12. Het vervoer van en naar de luchthaven van vertrek dient door de reiziger zelf geregeld te worden.
We laten op tijd weten op welke luchthaven je moet zijn en om hoe laat.
13. Voor afreis ontvang je een checklist met materiaal dat je dient te voorzien om aan de reis
comfortabel mee te doen.
14. Deelnemers zijn verplicht om aangepaste kledij vermeld in de materiaallijst voor de reis mee te
nemen. Indien de begeleiders ter plaatse vaststellen dat je niet voldoende uitgerust bent, kunnen ze
beslissen om je bij bepaalde activiteiten niet te laten meedoen.
15. The Wildlinger kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor daden of uitspraken die de
deelnemers tijdens de reis doen die aanleiding kunnen zijn voor een gerechtelijke vervolging.
16. Bij aanvang van de reis moeten de kandidaten in het bezit zijn van een geldig nationaal paspoort,
ten minste geldig t/m een maand na de dag van terugkomst van de reis.
17. Onvoorziene omstandigheden en/of overmacht (weersomstandigheden etc.) die het verloop van
de reis beïnvloeden kunnen nooit verhaald worden op de organisatie.
18. The Wildlinger kan op geen enkele manier aansprakelijk zijn voor diefstal van goederen van de
reizigers. We raden u dan ook aan om waardevolle spullen thuis te laten.
19. Bij aanvang van reizen waarvoor een internationaal paspoort vereist is, moeten de kandidaten in
het bezit zijn van een geldig internationaal paspoort ten minste geldig tot drie maanden na datum
van terugkomst van de reis.
20. Bij aanvang van reizen waarvoor een internationaal rijbewijs vereist is, moeten de kandidaten in
het bezit zijn van een geldig internationaal rijbewijs ten minste geldig tot drie maanden na datum van
terugkomst van de reis.
21. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het verschaffen van het correcte visum.
22. Wat betreft competitieve reizen. Indien de begeleiding bewijs of voldoende aanleiding heeft dat
een bepaald duo vals speelt of afspraken maakt met een ander duo zodat de eerlijkheid van het spel
in gevaar komt, kan de begeleiding beslissen het duo uit de wedstrijd te zetten. De expeditie gaat
voor dat duo gewoon door, ze kunnen alleen niet meer meedingen naar de hoofdprijs. Het
toekennen van de punten is steeds de verantwoordelijkheid van de begeleiders.
23. Bij verlies of beschadiging van bagage moet de reiziger bij de afdeling verloren bagage van de
luchthaven een “property irregularity report” invullen. Zonder dit document is het onmogelijk om
een vergoeding via de eventueel afgesloten verzekering te bekomen. Bij transport per autocar dient
een attest aan de begeleidend medewerker gevraagd.
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24. De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening
mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.
25. De in dit document opgenomen informatie werd opgemaakt volgens gegevens die ons bekend
waren tot zes maanden voor de publicatie ervan. Indien zich wijzigingen voordoen in exploitatie,
faciliteiten en diensten van de aangeboden producten zullen deze onmiddellijk na kennisname door
de organisator worden meegedeeld.
26. De prestaties van de organisator nemen een aanvang en eindigen op de opstapplaats.
27. De reiziger dient, op een bewijskrachtige wijze, de organisator onverwijld op de hoogte te
brengen van iedere non-conformiteit die hij ervaart tijdens de uitvoering van de
pakketreisovereenkomst.
28. De tegenwaarde van niet-verkregen diensten wordt alleen terugbetaald mits het indienen van
een geschreven attest uitgaande van de betrokken dienstenverlener en waarin duidelijk vermeld
wordt welke diensten de reiziger niet ontvangen heeft.
29. Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen worden, is alleen
de rechtbank van Gent, afdeling Dendermonde bevoegd.
30. Het te betalen voorschot bedraagt steeds 50% van de totale reissom.
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