Gecombineerd Standaardinformatieformulier
Beste reiziger,
Bij deze verschaffen wij u alle wettelijk verplichte informatie voorafgaand aan de bestelling van uw
reis. Gelieve dit document zorgvuldig door te nemen.

1) Toelichting Pakketreizenwet
De combinatie van reisdiensten die de reiziger wordt aangeboden, is een pakketreis in de zin van
Richtlijn (EU) 2015/2302, omgezet door de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van
pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten. Bijgevolg kan de reiziger aanspraak
maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden. De basisrechten van de reizigers krachtens
Richtlijn (EU) 2015/2302 zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden van de Geschillen Commissie
Reizen, die verder in dit document worden verstrekt.

2) Naam en gegevens van de professioneel
Naam:
Adres:
RPR:
Ond.nr.
BTW nr:
Bank:
IBAN:
BIC:
Tel:
E-mail:
Website:

The Wildlinger Comm. V
Driekoningenstraat 60 9100 Sint-Niklaas België
Gent, afdeling Dendermonde
0723848444
BTW BE0723848444
Belfius
BE81068933906024
GKCCBEBB
0032496930232
info@thewildlinger.com
www.thewildlinger.com

Optredend in de hoedanigheid van: organisator (zie basisrechten krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302
in STI-Bijlage-1deel-B-3)

3) De inschrijver/hoofdboeker
Informeert en bestelt mede voor zijn of haar reisgezelschap,
de hierna beschreven reis: “Tourski Macedonië – Multi-Country Balkan Summits”
Georganiseerd door:

The Wildlinger Comm. V
Driekoningenstraat 60 9100 Sint-Niklaas België

Met als referentie:

Ok

in aanvraag

Bestemming: Noord-Macedonië
Reisweg: zie informatiefiche met uitleg over de reisinhoud
Vertrekdatum en plaats: De door u gekozen periode (zie later op bestelbon), indien de
vliegtuigtickets door ons worden geboekt: luchthaven Charleroi of Eindhoven.

Retourdatum en plaats: De door u gekozen periode (zie later op bestelbon), indien de
vliegtuigtickets door ons worden geboekt: luchthaven Charleroi of Eindhoven.
Vervoer: vliegtuig + lokaal transport met wagen en snowcat/pistenbully
Belangrijkste gegevens betreffende de reis: Tourskiën met Engelstalige lokale gidsen
Belangrijkste gegevens betreffende de accommodatie en de bijhorende diensten: Scardus Hotel (4
sterren) op dag 1&2 (2 nachten), basic degelijk hotel op dag 3 (1 nacht), Hotel Nova Riviera (3
sterren) op dag 4, 6 & 7 (3 nachten), een basic guesthouse op dag 5 (1 nacht). De prijs is op basis van
tweepersoonskamers. Indien gewenst is ook een éénpersoonskamer mogelijk mits een extra
bijdrage. Ontbijt, lunch en diner zijn inbegrepen in de prijs.
Verzekeringen: De reiziger is op de hoogte dat er GEEN verzekering is inbegrepen in deze reis. Zoals
opgenomen in de Algemene Voorwaarden vragen wij voor deze reis een verplichte afsluiting van een
reisbijstandsverzekering en extra off-piste verzekering bij een daartoe bevoegde instantie. 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 verhaald worden op The Wildlinger. Reizigers kunnen na een definitieve inschrijving (dus: na
betaling van hun voorschot) hun boeking niet meer kosteloos annuleren. We raden de deelnemers
dan ook aan een bijkomende annulatieverzekering af te sluiten (niet verplicht).
Prijsinformatie: kostprijs van deze reis: € 1345 pp (min eventuele promoties)
Totaalprijs: € 1345
Wijze van betaling: Een voorschot van 50% van de reissom p.p. dient als reisbevestiging gestort te
worden binnen 14 dagen na “datum bestelbon”. Zolang het voorschot niet werd gestort, bent u niet
zeker van een plaats op deze reis. Het resterend te betalen bedrag van 50% van de reissom p.p.
dient ten laatste 2 maand voor afreis te worden voldaan.
Groepsinformatie: de reis kan pas doorgaan vanaf 4 personen, maximum 12 personen. Begeleiding
door Engelstalige lokale gidsen + 1 Nederlandstalige begeleider van The Wildlinger.
Eventuele beperkingen: deze reis is NIET geschikt voor reizigers met een beperkte mobiliteit
Algemene informatie in verband met de verplichte documenten: Enkel een geldige identiteitskaart
is voldoende om deze reis te maken. Volgende zaken zijn dus niet vereist: reispas (=internationaal
paspoort), visum, inentingen. Indien u in het bezit bent van een internationaal paspoort neemt u
deze best mee aangezien de douane soms nog moeilijk doen. Het internationaal paspoort is echter
niet verplicht.
Informatie betreffende de lokale vertegenwoordiger van de organisator:
Basecamp Catskiing Hotel Scardus - Popova Shapka
Adres: SharOutdoors LLC. Ilindenska street 87/12/9, 1200 Tetovo, Macedonia
Telefoonnummer: +389 71 337 489 of +389 75 563 130

4) Précontractuele informatie
De inschrijver verklaart alle précontractuele informatie en het programma en de reisweg van de
organisator alsook het adres van de betrokken organisator en de polisvoorwaarden van de op zijn
bestelling toepasselijke verzekeringen ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben en
alle voorwaarden op dit document alsook de algemene en bijzondere voorwaarden van de
organisator en de doorverkoper, alsook de informatiefiches, informatieformulieren als het privacy
beleid afgedrukt op dit document en/of in bijgevoegde documenten, in de toepasselijke brochures,

programma’s en opgenomen in de toepasselijke website, te aanvaarden. De inschrijver kiest adres bij
de doorverkoper, inzonderheid voor de overhandiging van de bevestiging van de reisdocumenten en
stelt hem aan tot zijn lasthebber. De algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen
hebben voorrang op alle overige hiermee tegenstrijdige voorwaarden.
Opgemaakt te: Driekoningenstraat 60 9100 Sint-Niklaas

Op datum: 01/04/2019

Conform wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde
reisarrangementen en reisdiensten (Pakketreizenwet) en het Koninklijk Besluit van 29 mei 2018 is
The Wildlinger Comm. V. door MS Amlin Insurance SE – Insolvancy claims, Bijhuis België, Koning
Albert II laan 37, 1030 Brussel, www.amlin.com (NBB nr. 2943, BTW BE 0644.921.425) tel.
+32(0)2.8947000, e-mail: insolvency.claims.be@msamlin.com – verzekerd om in geval van
insolventie, zijn verplichtingen jegens de reiziger verder na te komen. Deze garantiestelling wordt
begeleid door Vlaamse Solidariteit Reisgelden, een afdeling van de Vereniging van Vlaamse
Reisorganisatoren.
Verkorte Privacyverklaring
Uw persoonsgegevens worden door The Wildlinger verwerkt voor klantenbeheer op basis van de
contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop van uw vakantie en/of gerelateerde
diensten en voor direct marketing (om u nieuwe vakantieproducten of –diensten aan te bieden) op
basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens
verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op
info@thewildlinger.com . Via dit adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken
en ze desgevallend laten verbeteren of wissen. Daarbij is het mogelijk dat wij u vragen om uw
identiteit te bewijzen zodat wij de gegevens aan de juiste persoon bezorgen. Als u vragen heeft over
de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot info@thewildlinger.com . Bent
u het niet eens met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de
gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).
Ons
beleid
op
het
vlak
van
gegevensverwerking
vindt
u
op
https://www.thewildlinger.com/privacybeleid.html .

