Cruise

KROATIË PER YACHT
Mei tot september 2021
Varen. Beleven.
Dromen.
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KROATIË
PER YACHT
KROATIË
BOSNIË-HERZEGOVINA

Kroatië strekt zich uit langs een dunne strook
kust die al haar schoonheid onthult als ze
wordt benaderd vanuit de zee. Het land vormt
een fascinerende overgang tussen MiddenEuropa en het Middellandse Zeegebied, een
kruispunt van culturen en invloeden. Kelten,
Grieken, Romeinen, Venetianen, Ottomanen,
Fransen en Oostenrijkers hebben hier
hun stempel gedrukt. Maar Kroatië heeft
ook een prachtige kust, adembenemende
zonsondergangen en duizenden eilanden en
eilandjes. U zult nooit de aankomst in al deze
«parels van de Adriatische Zee» vergeten aan
boord van het charmante jacht M/Y Adriatic
Blue: de muren van Split, de talrijke kerktorens,
de ydillische kreken en de hooggelegen
pittoreske dorpen... Maar Kroatië is ook rijk aan
een grote verscheidenheid: op korte tijd gaat
u van de zee naar de bergen, van Diocletianus

naar Napoleon, van steile fjorden naar
prachtige stranden en zoveel meer. Tijdens
deze intieme cruise zal u het eiland Mljet
ontdekken, één van de zonnigste eilanden van
de Adriatische Zee. Het natuurlijke erfgoed is
bijzonder goed bewaard gebleven: meren,
natuurlijke havens, drinkwaterbronnen, een
rotsachtige en steile kustlijn, bossen van
steeneiken en witte dennen, kristalheldere
zee ... Natuurliefhebbers zullen ook blij zijn
met de ontdekking van de Plitvice Meren met
haar 92 watervallen en de vele kliffen die
zich in een kobaltblauwe zee storten. Bezoek
van paleizen en kloosters, zonnebaden op
het dek, duiken in de Adriatische wateren,
flaneren op de marmeren kasseien van Split,
wandelen langs de stadsmuren met zicht op
de glinsterende zee, de keuze is aan u!
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De Adriatische kust,
van Rijeka tot Dubrovnik

DE BRUG VAN MOSTAR

KRISTALHELDER WATER

De Oude Brug van Mostar draagt de hele geschiedenis van
de Balkan. Deze brug werd gebouwd in 1565 en doorstond
eeuwenlang vele conflicten, behalve het laatste. In 1993 kwam
het tot een conflict tussen Kroaten en Bosniërs in Mostar
waarbij de brug werd vernietigd. De heropbouw van de stenen
brug nam een aanvang in 2001 onder supervisie van Unesco
en werd in 2004 feestelijk heropend. De brug wordt sinds de
oorlog vaak gezien als een symbolische verbintenis tussen
de katholieke Kroaten, de Bosnische moslims en de oostersorthodoxe Serviërs en is daarmee ook een symbool voor de
eenheid van het land. De brug en zijn omgeving werden in
2005 door Unesco geklasseerd.

Om het beste uit uw cruise te halen, is de M/Y Adriatic Blue
uitgerust met een achterste ponton, vlak boven de zeespiegel,
en twee ladders voor een gemakkelijke toegang tot de zee. Uw
schip stopt in afgelegen baaien in het hart van een uitzonderlijke
natuur, zodat u in smaragdkleurige wateren kunt duiken,
zwemmen en zonnebaden en dat alles in een intieme en
gemoedelijke sfeer.
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Uw programma

ZAGREB

10 dagen / 9 nachten
Dag 1 - Brussel > Zagreb (Kroatië)
> Rijeka
Vertrek uit Brussel met een lijnvlucht. Aankomst
in Zagreb. Onthaal op de luchthaven en vertrek
voor een kort bezoek met gids (afhankelijk van
de vluchturen) van de hoofdstad van Kroatië,
tevens ook de grootste stad van het land. Zagreb
is 1000 jaar geleden gesticht door koning Ladislas
vanuit Gradec, het middeleeuwse gedeelte van de
stad, vandaag het historische deel van Zagreb.
Naast het middeleeuws erfgoed telt de stad ook
vele religieuze en culturele monumenten. Na
het bezoek, transfer naar Rijeka. Inscheping aan
boord en welkomstdiner.

RIJEKA
KRK

PLITVICE
RAB
Kroatië
ZADAR

Bosnië-Herzegovina
TROGIR

Adriatische
Zee

SIBENIK

SPLIT
OPUZEN / MOSTAR
METKOVIC
KORCULA
MLJET

DUBROVNIK

Dag 2 - Krk > Rab
Varen naar Krk en aankomst in de vroege ochtend.
Ontdekking van het charmante stadje Krk, rijk aan
cultureel erfgoed. Na de lunch in de stad varen
we naar Rab, een eiland met twee gezichten: een
rotsachtige en woestijnachtige uitgestrektheid in
het oosten en een landschap vol met vegetatie,
bossen en struikgewas in het westen. De Romeinen
noemden de stad Felix Arba, “Happy Rab”, en het is
gemakkelijk te begrijpen waarom. Met zijn stranden,
baaien, geurige en groene sfeer is Rab voorbestemd
voor rust en plezier. Vrij bezoek aan de stad Rab.
Diner aan boord.

Moeilijksheidsgraad excursies: gemakkelijk

gemiddeld

moeilijk

Dag 3 - Rab > Zadar
In de voormiddag, varen tot Zadar. Lunch aan boord.
Bezoek aan het oude stadsgedeelte van Zadar met
het Centrale Volksplein, het centrum van de stad
in renaissancestijl. Bezoek aan de kathedraal van
St. Anastasia, een Byzantijnse kerk die in het begin
van de 13e eeuw in Romaanse stijl is herbouwd.
Bezoek aan de Sint-Donatus kerk, een monument in
Karolingische stijl en bekend omwille van zijn unieke
ronde vorm. We eindigen de wandeling langs de
vestingwerken die voornamelijk in de 16e eeuw zijn
gebouwd om de Ottomaanse dreiging het hoofd te
bieden. Vrij avondmaal.

Dag 4 - Zadar > Meren van Plitvice
> Sibenik
Ganse dag excursie naar het Nationaal Park
van Plitvice met lunch ter plaatse. Het park is
een bijzonder interessante site. Het staat op
de werelderfgoedlijst van Unesco en omvat
een opeenvolging van 16 meren met een zeer
bijzondere configuratie waarvan elk meer in het
volgende meer stroomt door één of meerdere
watervallen. In totaal zijn er 92 watervallen met

Vertrekdata:
mei tot september 2021
Schip:
M/Y Adriatic Blue
Troeven van uw cruise:
Rondleidingen naar Krk, Zadar, Sibenik,
Trogir, Split, Dubrovnik en excursies
naar Plitvice National Park en Mostar
• Ontdekking van de eilanden Korcula,
Rab en Mljet • Een modern en intiem
jacht
Prĳs vanaf:
€ 2830

een hoogteverschil van 133 m! De helderheid van
het water is ongelooflijk, zwemmen is verboden
om deze prachtige site te beschermen. Terug aan
boord in Sibenik. Diner aan boord.

Dag 5 - Sibenik > Trogir > Split
In de voormiddag, bezoek aan het stadje Sibenik.
Sibenik is een prachtige oude stad vol met kerken,
kloosters en paleizen, natuurlijk beschermd door
de grote baai en gedomineerd door een vesting.
De majestueuze Sint-Jacobskathedraal, die als
het eerste gebouw in renaissancestijl buiten Italië
wordt beschouwd, staat op de werelderfgoedlijst
van Unesco. Lunch aan boord. Varen naar Trogir.
In de namiddag, begeleid bezoek aan Trogir.
De stad ligt 25 km ten noorden van Split en
heeft zijn middeleeuwse karakter behouden,
waardoor het één van de meest interessante
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steden aan de Adriatische kust is. Bezoek aan
de Sint-Laurentiuskathedraal gebouwd in de
13e eeuw. Wandeling door de smalle straatjes,
uitzicht op de verschillende monumenten en
paleizen en het benedictijnenklooster van Sint
Niklaas. Na de excursie, rijden we naar Split
voor een geleid bezoek aan deze stad. In 295
liet keizer Diocletianus zijn paleis bouwen in een
brede baai niet ver van Salone. Zo werd de stad
Split geboren. Aan het einde van de 7e eeuw
veranderde Johannes van Ravenna, aartsbisschop
van Split, het mausoleum van Diocletianus
in een kathedraal. Na een lange Venetiaanse
overheersing en de Napoleontische episode
werd de stad verbonden aan het Habsburgse Rijk
voordat ze in 1918 toetrad tot het koninkrijk van
de Serviërs, Kroaten en Slovenen. Vrij avondmaal.

Dag 6 - Split > Opuzen of Metkovic
Vanuit Split varen we verder in zuidelijke richting.
We verlaten de zee om het binnenland in te varen
richting Opuzen of Metkovic. Lunch aan boord. Aan
het einde van de middag gaat u aan boord van een
traditionele boot voor een betoverende tocht op
de Neretva. Voordat u terugkeert aan boord, kunt u
genieten van een typisch lokaal diner met muziek.

Dag 7 - Mostar (Bosnië-Herzegovina)
> Korcula
’s Morgens vroeg, vertrek per autocar voor de
excursie naar Mostar. Mostar werd vernietigd door
de oorlog en is herboren sinds de reconstructie
van de “Oude Brug”. De brug werd gebouwd
door de Turken meer dan 500 jaar geleden, is het
symbool van de stad en is Unesco werelderfgoed.
Wandel door de smalle straatjes, bezoek het
Turkse huis en de moskee. Na de lunch gaat u
terug aan boord in Opuzen of Metkovic, met
vervolgens een prachtige vaart langs de eilanden
van de Dalmatische kust tot Korcula. Deze
visgraatvormige stad is één van de belangrijkste
vestigingsplaatsen van de voormalige Republiek
Ragusa (Dubrovnik). Korcula, bekend als het
geboorte-eiland van Marco Polo, dankt zijn
reputatie aan zijn steenhouwers die hier het

mooiste en meest ambitieuze monument
creëerden, namelijk de Dom van Sint Marcus, die
een prachtig schilderij van Tintoretto bevat. Vrije
wandeling door de smalle straatjes van de stad.
Vrij avondmaal.

Dag 8 - Korcula > Mljet
In de voormiddag varen richting het eiland Mljet.
Zwemstop in het kristalheldere water van de
Adriatische Zee. Lunch aan boord en aankomst
in Mljet in de vroege namiddag. Vrije tijd om dit
geïsoleerde eiland, één van de zonnigste in de
Adriatische Zee, te verkennen. Het natuurlijke
erfgoed is bijzonder goed bewaard gebleven:
meren, natuurlijke havens, drinkwaterbronnen,
rotsachtige en steile kustlijn, bossen van steeneiken
en witte dennen, kristalheldere zee... Mljet herbergt
één van de mooiste natuurparken van Kroatië.
Vrij avondmaal.

Dag 9 - Mljet > Dubrovnik
In de voormiddag varen richting Dubrovnik. Lunch
aan boord. Omringd door hoge stadsomwallingen
met uitzicht op de Adriatische Zee, wordt Dubrovnik,
het voormalige Ragusa, beschouwd als één van de
juwelen van het werelderfgoed. Opgericht door de
Grieken van Epidaurus, werd het al in de 7e eeuw
bewoond door Slavische stammen, onder de
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bescherming van Byzantium. Stilaan werpt ze het
juk van de Venetiaanse overheersing af en wordt
in 1358 uitgeroepen tot Republiek. Meer dan drie
eeuwen lang regeerde de Republiek Dubrovnik over
de Adriatische handel. Edele families en kooplieden
bouwden prachtige paleizen, de stad werd verrijkt
met kerken en kloosters. In de 17e eeuw werd de
stad verwoest door een zeer zware aardbeving. De
stad is herbouwd in pure barokke stijl en biedt nu
vele paleizen, pleinen, kerken en patriciërshuizen
die bijdragen aan haar pracht en praal. Rondleiding
door de oude stad, langs het Franciscaner klooster
en haar romaanse kloostergang, het paleis van de
rector, ooit de zetel van de Republiek Dubrovnik,
de barokke kathedraal met een polyptiek van
Titiaan, evenals gouden en zilveren reliekschrijnen.
Diner aan boord.

Dag 10 - Dubrovnik > Brussel
Ontscheping en transfer naar de luchthaven van
Dubrovnik. Terugvlucht naar Brussel met lijnvlucht.
Belangrijke nota: De volgorde van de bezoeken
kan gewijzigd worden naargelang de vluchturen,
vaarroute of technische specificaties. Door weersomstandigheden kan een aanlegplaats geannuleerd of vervangen worden: dit kan enkel beslist
worden door de Kapitein die altijd een oplossing zal
zoeken zo voordelig mogelijk voor de passagiers.

Pagina 82:
Adriatische kust.
Pagina 85:
Kathedraal, Zagreb.
Pagina 86:
Oude stad van Dubrovnik.
Haven van Trogir.
Muren van Dubrovnik.
Nationaal Park Plitvice.
Pagina 87:
Sibenik bij het vallen van de avond.
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Uw schip
Deluxe Kajuit met venster

M/Y ADRIATIC
BLUE
Een authentiek yacht met een eigentijdse uitstraling! Een kleine buitenbrug met
directe toegang tot de zee, geeft de M/Y Adriatic Blue een exclusief en uniek karakter.
M/Y Adriatic Blue, gebouwd in 2019, combineert moderniteit met de eisen van een
cliënteel op zoek naar een uniek en geprivilegieerd concept.
GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTES
Meerdere gemeenschappelijke ruimtes staan tot uw beschikking: een salon/
restaurant met panoramische vensters en een lounge bar op het Panoramadek;
het Zonnedek met een gedeeltelijk overdekt terras met zitbanken, zetels en tafels,
evenals een buitengedeelte met ligstoelen en een jacuzzi. Een platform met 2 ladders
geeft u directe toegang tot de zee om te zwemmen. Er is gratis toegang tot het
WIFI-netwerk voor alle passagiers. Alle maaltijden aan boord worden geserveerd in
het elegant restaurant. Water en wijn zijn inbegrepen bij alle maaltijden aan boord.
Geniet van een gastvrije, verzorgde service en een smaakvolle keuken.

KAJUITEN
De 18 kajuiten zijn verdeeld over vier dekken en zijn allen
buitenkajuiten. Ze zijn modern en comfortabel ingericht. De
tweepersoonskajuiten op het Hoofddek hebben een oppervlakte
van 15 m² en beschikken over 2 patrijspoorten. Een extra bed kan
bijgeplaatst worden, op aanvraag, in de kajuiten 14 en 16. Op het
Bovendek beschikken de tweepersoonskajuiten over een oppervlakte
van 12 m² en 2 vensters. Alle kajuiten op het Hoofd- en Bovendek zijn
uitgerust met twee aparte bedden die samengezet kunnen worden
(behalve kajuit 11 & 12 die een tweepersoonsbed hebben), terwijl
de kajuiten op het Panorama- en Zonnedek een tweepersoonsbed
hebben. Alle kajuiten beschikken over een badkamer met douche,
individueel regelbare airconditioning, een haardroger en een kluis.

> TECHNISCHE GEGEVENS
> Lengte: 47,90 m > Breedte: 8,50 m > Diepgang: 2,70 m > Capaciteit: 36 passagiers > Bemanningsleden: 8
> Kajuiten: 18 buitenkajuiten verdeeld over 4 dekken > Voltage: 220 V > Munt aan boord: Euro > Bouwjaar: 2019
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Kroatië per Yacht: data, plan van het schip en prijzen
Vertrek vanuit Brussel
Vertrek gegarandeerd vanaf 30 passagiers
100% Nederlands

RIJEKA > DUBROVNIK
Data
20 - 29 mei 2021
25 juni - 4 juli 2021
31 juli - 9 augustus 2021
5 - 14 september 2021

DUBROVNIK > RIJEKA
Taal
Nederlands
Nederlands
Nederlands
Nederlands

Data
11 - 20 mei 2021
16 - 25 juni 2021
22 - 31 juli 2021
27 augustus - 5 september 2021

Taal
Nederlands
Nederlands
Nederlands
Nederlands

Prijs per persoon
Dubbele
bezetting

Individuele
bezetting

Deluxe Kajuit
met venster (16 m2)

€ 3 350

-

Deluxe Kajuit
met venster (24 m2)

€ 3 250

-

Deluxe Kajuit
met venster (12 m2)

€ 3 050

€ 4 950

Comfort met
patrijspoort (15 m2)

€ 2 830

€ 4 730

Zonnedek

1
11DB
1

Panoramadek

2
22
2

DB

Bovendek

9
9
99
TB
10
10
10
10
TB

Hoofddek

7
7
77
TB
8
888

6
666
TB

TB

17
17
17
17

15
15
15
15

18
18
18
18

16
16
16
16

TB
TB

4
4
44
TB
5
555

TB

3
33
3

TB

13
13
13
13

11
11
11
11

14
14
14
14

12
12
12
12

TB

TB

TB

TB

DB

Vanaf

DB

DB: dubbel bed / TB: 2 aparte bedden die samengezet kunnen worden

> INBEGREPEN IN DE PRIJS
• Brussel/Zagreb en Dubrovnik/Brussel (of omgekeerd) met lijnvluchten (met of zonder tussenstop)
in Economy Class (Brussels Airlines, Lufthansa, Croatia Airlines …) • Luchthaventaksen (€ 110) en
haventaksen (€ 58) zoals op heden bekend, variabel en onderhevig aan wijzigingen • Alle transfers
zoals vermeld in het programma • Het verblijf in een tweepersoonskajuit aan boord van de M/Y
Adriatic Blue in de gekozen categorie • Volpension (met uitzondering van 4 avondmalen) vanaf het
diner op dag 1 tot en met het ontbijt op dag 10 • ½ l water en 1/4 l wijn tijdens de maaltijden
aan boord • Begeleide bezoeken in Krk, Zadar, Sibenik, Trogir, Split, Dubrovnik met Franstalige of
Nederlandstalige gidsen (indien er geen Nederlandstalig gidsen zijn, zorgt ons team voor de
vertaling) • Excursies met lunch in Plitvice en Mostar met Franstalige of Nederlandstalige lokale
gidsen • De diensten van een Nederlandstalige All Ways cruise director aan boord • BTW

> NIET INBEGREPEN IN DE PRIJS
• Alle andere dranken dan deze vermeld in het programma • De avondmalen in Zadar,
Split, Korcula en Mljet (richting Rijeka-Dubrovnik) en avondmalen in Mljet, Korcula, Sibenik
en Rab (richting Dubrovnik-Rijeka) • Servicekosten voor het boordpersoneel (€ 7 per dag/
per persoon aanbevolen) • Servicekosten voor de gidsen en chauffeurs • Reisverzekeringen
(details zie pagina 118) • Mogelijkheid om in Business Class te vliegen: contacteer ons
> FORMALITEITEN VOOR DE DEELNEMERS MET DE BELGISCHE & NEDERLANDSE
NATIONALITEIT
• Geldige identiteitskaart of internationaal paspoort
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REISVERZEKERINGEN

Vertrek in
alle rust
Omdat we bij All Ways weten dat een reis best in alle gemoedsrust wordt voorbereid en daarna ook beleefd,
bevelen wij u aan om in te tekenen op één van de facultatieve verzekeringen die u worden aangeboden
bij boeking van uw cruise. Er zijn meerdere opties om aan ieders wens te voldoen.

4 formules waaruit u kunt kiezen
BIJSTANDSVERZEKERING
EN REPATRIËRING

Geniet van Medische Bijstand, 24u/24 en 7/7
tijdens uw vakantie. Uw medische kosten worden
terugbetaald tot € 152 500.

Tarief : € 30
per persoon

MULTIRISICO
VERZEKERING

Kies voor de Multirisico verzekering die dezelfde
dekkingen biedt als onze "Bijstands- en
repatriëringsverzekering" en u bent gedekt tot een
maximum van € 8 000 per persoon in geval van annulering
van uw reis voor vertrek. Dit contract dekt ook verlies,
diefstal of schade aan uw bagage en vergoedt u in geval
van een onderbreking van uw reis…

Tarief : 4,75 %
van de prijs van
uw reis

MULTIRISICO
VERZEKERING HOGE
BIJDRAGE

De dekking is identiek aan de Multirisico verzekering
en dekt uw reis voor een bedrag hoger
dan € 8 000 per persoon.

Tarief : 6 %
van de prijs van
uw reis

AANVULLENDE
VERZEKERING
KREDIETKAART HOGE
BIJDRAGE

Deze verzekering is een aanvulling op de dekkingen
van uw prestige kredietkaart (Visa Gold, Mastercard
Gold, Mastercard Platinum,..). Profiteer van uitgebreide
waarborgen en garanties en een terugbetaling van
bedragen die niet door uw kredietkaart worden gedekt.

Tarief : 3 %
van de prijs van
uw reis

De gedetailleerde beschrijving van de dekkingen van al deze verzekeringen,
kan u raadplegen op onze website www.all-ways.be of u kan ze opvragen bij onze cruiseconsulenten.
Zij adviseren u graag met het kiezen van de formule die het beste beantwoordt aan uw wensen.

Met onze partners
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Stelt u zijn nieuwe zeeschip voor, de

WORLD EXPLORER

9 exclusieve
zeecruises
aan boord van een luxueus schip op mensenmaat
(180 passagiers), die u meeneemt van de verste
uithoeken van Groenland en IJsland naar de parels
van de Batische Zee. Ook de Noorse fjorden, Schotland
en de Normandische en Bretonse kust staan op het
programma. Of misschien verkiest u meer exotische
bestemmingen zoals Dakar of Rio de Janeiro?
Verschillende vertrekken
van 1 mei tot 5 oktober 2021
Prijzen vanaf € 2 290 per persoon

Ontdek onze All Ways brochure “Zeecruises 2021”
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Algemene Verkoopsvoorwaarden
De relaties tussen AW, de Verkoper en de Reiziger worden beheerst
door de wet van 21 november 2017 met betrekking tot de verkoop
van pakketreizen en door de Overeenkomst. Deze bepalingen zijn
van toepassing in het kader van een pakketreisovereenkomst zoals
gedefinieerd in artikel 2 van de wet van 21/11/2017.
Overeenkomstig de bepalingen van de voormelde wet, behoudt AW
zich uitdrukkelijk de mogelijkheid voor om bepaalde aanpassingen
door te voeren aan de onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden.
Alle wijzigingen zullen schriftelijk aan de Reiziger worden meegedeeld
voorafgaand aan de afsluiting van de Overeenkomst.
1. DEFINITIES
In de onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden worden de
volgende begrippen als volgt gedefinieerd:
De “Reiziger” betekent elke persoon die op het ogenblik van de
bevestiging van de Boeking op de factuur wordt vernoemd.
“AW” betekent ALL WAYS, met maatschappelijke zetel gelegen te
Bergstraat 17, 1000 Brussel, België, die cruises organiseert en deze
rechtstreeks of via de tussenkomst van een Verkoper verkoopt of te
koop aanbiedt en die eveneens tussenkomt als kleinhandelaar.
De “Verkoper” betekent de natuurlijke of rechtspersoon die de Cruise
rechtstreeks aan de Reiziger heeft verkocht.
De “Cruise” betekent het vervoer over zee of over de binnenwateren
en eventueel het luchtvervoer, het verblijf aan boord van een door AW
gecharterd schip evenals de Prestaties zoals deze worden omschreven
in het overeenstemmende programma en in de Overeenkomst die
tussen de Verkoper en de Reiziger is afgesloten.
De “Prestaties” betekenen het vervoer, de accommodatie en de
activiteiten die uitdrukkelijk in de Overeenkomst worden omschreven.
“Boeking” betekent de stappen die de Reiziger heeft ondernomen om
met de Verkoper een overeenkomst af te sluiten die betrekking heeft
op een Cruise.
De “Overeenkomst” betekent de overeenkomst die is afgesloten tussen
AW en de Reiziger en alle voorwaarden en verplichtingen van AW en
de Reiziger zoals deze bepaald zijn in de offerte, de reisovereenkomst,
de vervoersvoorwaarden, de onderhavige AVV, het precontractuele
informatieformulier en in alle documentatie die aan de Reiziger wordt
verstrekt.
De “Algemene Verkoopvoorwaarden” of “AVV” betekenen de bepalingen die
van toepassing zijn op de Overeenkomst.
“Vervoerder” betekent de scheepvaart-, binnenvaart- of
luchtvaartmaatschappijen of maatschappijen voor het vervoer over land
die zich ertoe verbinden om in te staan voor de verplaatsing van de
Reiziger
2. TOEPASSINGSGEBIED VAN DE AVV
Onderhavige AVV zijn van toepassing op alle verkoopaanbiedingen
voor Cruises in de brochures en op de website van AW. De daarin
opgenomen verkoopaanbiedingen voor Cruises zijn uitsluitend bedoeld
voor Reizigers, zoals gedefinieerd in artikel 1 van de AVV. De AVV zijn
beschikbaar in de brochure en op de website van AW.
3. VOORAFGAANDE INFORMATIE EN AANVAARDING
De verplichting tot het verstrekken van voorafgaande informatie
voorzien door de wet van 21/11/2017 wordt verzekerd doordat de
onderhavige AVV en de eigenschappen van onze programma’s via een
formulier, onze brochures, programma’s en website voorafgaand aan de
afsluiting van de Overeenkomst aan de Reiziger worden meegedeeld.
De Boeking van een cruise die door AW wordt georganiseerd impliceert
de aanvaarding door de Reiziger van de onderhavige AVV en de
vervoersvoorwaarden die integraal deel uitmaken van de Overeenkomst,
evenals de voorbehoudloze aanvaarding van alle bepalingen daarvan
door de Reiziger, zonder evenwel afbreuk te doen aan de mogelijkheid
voor de Reiziger om dit te betwisten. De Reiziger die de Boeking uitvoert,
erkent dat hij over de bevoegdheid beschikt om een overeenkomst af
te sluiten onder de hierna vermelde voorwaarden, namelijk dat hij
de wettelijke meerderjarigheid heeft bereikt en niet onder voogdij
of curatele is geplaatst, en hij bevestigt dat alle Reizigers die in de
Overeenkomst worden vermeld, de onderhavige AVV aanvaarden en dat
hij de bevoegdheid heeft om deze AVV te aanvaarden in naam van de
Reizigers die in de Overeenkomst worden vermeld.
4. PRIJZEN EN KORTINGEN
Onze prijzen zijn uitgedrukt in euro en per persoon en zijn gebaseerd op
basis van een dubbele bezetting van een kajuit. Deze prijzen omvatten
alle Prestaties die uitdrukkelijk worden vermeld in de omschrijving van

de programma’s en zijn in principe niet voor herziening vatbaar. Deze
prijzen zijn echter vastgesteld op basis van de economische gegevens
die onderhevig zijn aan veranderingen (wisselkoersen, luchthaven- en
havenbelastingen en brandstofkosten) en waarvan de schommelingen
kunnen leiden tot wijzigingen van het bedrag van de Cruise.
De prijzen worden berekend op een bepaald aantal nachten die niet
noodzakelijkerwijs overeenkomen met een vast aantal volledige
dagen. De duur van het verblijf wordt berekend vanaf de dag van de
bijeenroeping tot op de dag van de terugkeer.
De Boeking van een enkele Reiziger in een kajuit voor 2 personen
of 3 personen impliceert zijn voorafgaande aanvaarding dat hem
een prijstoeslag wordt aangerekend voor de enkele bezetting, de
“eenpersoonstoeslag” in geval de kajuit niet volledig wordt bezet,
waarvan de Reiziger uiterlijk 21 dagen vóór het vertrek wordt ingelicht.
Elke wijziging of annulering door de Reiziger, of elke Boeking minder
dan 21 dagen vóór het vertrek, waardoor een kajuit voor 2 personen of
3 personen slechts door 1 persoon wordt bezet, resulteert in de betaling
van een “eenpersoonstoeslag” voorafgaand aan het vertrek volgens de
modaliteiten eigen aan elke Cruise.
AW behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om aan de Reiziger een
andere kajuit toe te kennen dan deze die voorafgaand aan het vertrek
was voorzien, op voorwaarde dat de vervangende kajuit van dezelfde of
van een hogere categorie is.
AW kan in de tijd beperkte commerciële verrichtingen uitvoeren op
bepaalde Cruises en kan verschillende prijzen voorstellen dan deze die
in de brochures of op de website van AW te vinden zijn. Deze promotieaanbiedingen hebben geen terugwerkende kracht en kunnen geen
uitwerking hebben op reeds gemaakte Boekingen. De Reiziger die
zijn Boeking reeds heeft gemaakt, kan geen aanspraak maken op het
voordeel van deze promotie-aanbiedingen en geen enkele klacht zal in
aanmerking worden genomen.
4.1. In de prijs inbegrepen Prestaties
De prijzen omvatten:
- De cruise in volpension volgens het programma;
- De accommodatie in een dubbele of enkele kajuit volgens de gekozen
categorie;
- Het luchtvervoer op lijnvluchten in Economy Class of chartervluchten
en de luchtvaartbelastingen, indien vermeld;
- De accommodatie in een hotel die overeenstemt met de categorie die
wordt bepaald volgens de lokale standaarden, indien vermeld;
- De havenbelastingen;
- De transfers naar de haven;
- De bezoeken en excursies met een gids die uitdrukkelijk voorzien zijn
in het programma;
- De activiteiten en animaties aan boord;
- De diensten van een Nederlandstalige of Franstalige Cruise Director;
- De vermelde dranken.
4.2. Niet in de prijs inbegrepen Prestaties
De prijzen omvatten niet (behalve indien anders vermeld):
- Het binnenlandse lucht- of spoorvervoer voor een vertrek uit Parijs,
Amsterdam of andere stad dan Brussel;
- Overnachting in een hotel daags voor de afreis indien het vertrek
vanuit Parijs of Amsterdam is;
- De kosten verbonden aan het verkrijgen van een visum en de
uitreisbelastingen van een vreemd land;
- De optionele excursies en maaltijden en dranken, anders dan deze
die vermeld zijn;
- De fooien voor het personeel aan boord, voor de gidsen en chauffeurs
en de persoonlijke uitgaven;
- De toegang tot bepaalde betalende uitrusting en/of diensten,
naargelang de schepen;
- De eenpersoonstoeslag;
- De verzekeringen.
4.3. Beschikbaarheid
De verkoopaanbiedingen voor Cruises zijn geldig onder voorbehoud
van beschikbaarheid. De aanvaarding door de Reiziger van een
verkoopaanbieding voor een Cruise waarvan de beschikbaarheid moet
worden gecontroleerd, bindt AW nog niet aan de in de Boeking vermelde
prijzen en voorwaarden. Alleen de bevestiging door AW dat de Cruise
beschikbaar is, leidt tot het afsluiten van de verkoopovereenkomst.
4.4. Prijsherziening
De prijzen worden bepaald op basis van economische gegevens die
onderhevig zijn aan veranderingen (wisselkoersen, luchthaven- en
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havenbelastingen en brandstofkosten) en waarvan de schommelingen
kunnen leiden tot wijzigingen van het bedrag van de Cruise. In
overeenstemming met de bepalingen van de wet van 21.11.2017
worden veranderingen in de economische gegevens die als basis
dienen voor de berekening van de prijs van onze Cruises, zowel naar
boven als naar beneden, volledig doorgerekend in de prijs van de
Cruises, en dat volgens de volgende voorwaarden:
- Brandstofkosten: Voor Cruises waarvan de afvaart plaatsvindt in 2020
en 2021, worden de verkoopprijzen aangepast indien de verandering in
de prijs van de brandstof, berekend op basis van de tariefvoorwaarden
meegedeeld door de Vervoerders, groter is dan 5%.
- Wisselkoersen : De koers van de valuta voor “De Grote Wereldrivieren
van 2020 en 2021” en de “Zeecruises 2019 en 2020” zijn gegarandeerd
vanaf de reservatie en worden niet herzien.
- Luchthaven- en havenbelastingen en -taksen: Het bedrag van de
luchthaven- en havenbelastingen wordt meegedeeld ter informatie en
is het bedrag dat bekend is op het moment dat de programma’s van de
Cruises worden opgesteld. Elke verandering zal volledig doorgerekend
worden in de prijs die vastgelegd wordt in de Overeenkomst.Reizigers
worden per aangetekende brief met ontvangstbevestiging op de hoogte
gebracht van wijzigingen die zouden leiden tot een verhoging van de
totale prijs van de Cruise met meer dan 8%. Ze hebben de mogelijkheid
om de wijziging binnen 7 dagen na ontvangst te aanvaarden of te
weigeren met alle middelen waarbij een ontvangstbevestiging mogelijk
is. Indien de Reiziger niet reageert, wordt dat beschouwd als een
weigering van de wijziging. Verhogingen van de prijs van de Cruise
kunnen ten laatste tot 20 dagen voor de vertrekdatum plaatsvinden.
4.5. Betalingsvoorwaarden
Indien de Boeking minstens 90 dagen voor de vertrekdatum gebeurt
en de prijs volledig wordt betaald bij het boeken, krijgt de Reiziger
een korting van 2% (genaamd “Nog meer voordelen”) op het bedrag
van de Cruise (exclusief haven- en luchthavenbelastingen, optionele
excursies en eventuele verzekeringen en visa). Ofwel kan de betaling
gebeuren met een voorschot van 30% van het bedrag van de Cruise
bij het boeken. Het resterende bedrag moet dan uiterlijk 30 dagen
voor de vertrekdatum worden betaald. Indien het betalingsschema
niet wordt nageleefd, behoudt AW of de Verkoper zich het recht voor
om vast te stellen dat de Reiziger de Cruise annuleert en om zonder
voorafgaande kennisgeving de toepassing van de hieronder voorziene
annuleringskosten te eisen. Voor elke Boeking die gebeurt minder
dan 30 dagen voor de vertrekdatum, moet het volledige bedrag van
de Cruise worden betaald. Voor alle Cruises met het schip M/S World
Explorer moet het resterende bedrag uiterlijk 60 dagen voor de
vertrekdatum worden betaald.
5. WIJZIGING DOOR DE REIZIGER
Elke wijziging van het dossier door de Reiziger moet aan de Verkoper
worden meegedeeld via elk communicatiemiddel dat toelaat om een
ontvangstbevestiging te verkrijgen en leidt tot minimum € 75,00
bijkomende dossierkosten per persoon als de wijziging plaatsvindt
meer dan een maand voorafgaand aan het vertrek en tot minimum
€ 125,00 bijkomende dossierkosten per persoon als de wijziging
plaatsvindt minder dan een maand voorafgaand aan het vertrek. Deze
kosten zijn niet terugbetaalbaar en moeten worden vermeerderd met
de eventuele kosten die voortvloeien uit de wijziging. Geen enkele
wijziging kan plaatsvinden minder dan 30 dagen voorafgaand aan het
vertrek of als de Overeenkomst reeds uitwerking heeft gekregen. Reeds
uitgegeven tickets en de reisverzekeringen zijn nooit terugbetaalbaar.
Een wijziging van de vertrekdatum wordt beschouwd als een annulering
door de Reiziger en impliceert de inning van de hierin voorziene
schadevergoeding in geval van annulering door de Reiziger.
6. ANNULERING DOOR DE REIZIGER
In toepassing van de wet van 21 december 2013, wordt de Reiziger
ingelicht over het feit dat hij niet geniet van het herroepingsrecht. De
Reiziger kan de overeenkomst echter op elk ogenblik voorafgaand aan
de aanvang van de reis opzeggen, waarbij annuleringskosten moeten
worden betaald volgens de volgende standaard modaliteiten:
• Tussen de datum van de Boeking en 46 dagen vóór het vertrek: 30%
van het totaalbedrag van de Prestaties;
• Tussen 45 en 31 dagen vóór het vertrek: 50% van het totaalbedrag
van de Prestaties;
• Tussen 30 en 15 dagen vóór het vertrek: 70% van het totaalbedrag
van de Prestaties;
• Minder dan 14 dagen vóór het vertrek: 100% van het totaalbedrag
van de Prestaties.
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De eventuele kosten die verbonden zĳn aan het verkrĳgen en de
aflevering van een visum, de uitgegeven vervoerstickets en de
reisverzekeringen zĳn niet terugbetaalbaar als de prestatie werd geleverd
of als de Overeenkomst uitwerking heeft gekregen. De verzekeringen
zĳn nooit terugbetaalbaar. In geval van annulering is de Reiziger verplicht
om de Verkoper erover in te lichten via elk communicatiemiddel dat
toelaat om een ontvangstbevestiging te verkrĳgen. De datum die zal
worden weerhouden voor de annulering en de berekening van de
annuleringskosten is de datum van de ontvangst van de kennisgeving
van de annulering door AW.
De Reiziger heeft geen recht op enige terugbetaling als hĳ op de dag
van het vertrek de door de Belgische autoriteiten of de autoriteiten
van de landen van de bestemming vereiste administratieve en/of
gezondheidsdocumenten niet kan voorleggen of als hĳ op de dag
van het vertrek niet verschĳnt op de plaats en het uur vermeld in de
Cruisedocumenten, tenzĳ dit door een fout van AW gebeurt. Elke
onderbreking van de Cruise en/of elke Prestatie waarvan de Reiziger niet
heeft gebruikgemaakt geeft geen aanleiding tot enige terugbetaling. In het
geval waarin de Reiziger het voorafgaande vervoer met eigen middelen
regelt, is AW niet aansprakelĳk voor een vertraging van dit voorafgaande
vervoer die leidt tot de niet-aanwezigheid van de Reiziger, om welke
reden dan ook, met inbegrip van uitzonderlĳke en onvermĳdelĳke
omstandigheden, een toevallige gebeurtenis of een daad van een derde
partĳ. Voorafgaand aan het afsluiten van de Overeenkomst licht AW de
Reiziger in over het bestaan van verzekeringsovereenkomsten die de
gevolgen van een annulering dekken en beveelt AW de Reiziger ten
stelligste aan om een annuleringsverzekering te onderschrĳven.
De Reiziger beschikt over de mogelĳkheid om zĳn Cruise kosteloos te
annuleren voorafgaand aan het begin van de reis als er zich uitzonderlĳke
en onvermĳdelĳke omstandigheden voordoen in de onmiddellĳke
nabĳheid van de verblĳfplaats of op het vervoer van de passagiers naar
hun bestemming, die buiten de controle van de partĳen vallen en die
belangrĳke, bewezen en objectieve gevolgen hebben voor de uitvoering
van de Overeenkomst; de beoordeling van het plaatsvinden van deze
omstandigheden moet gebaseerd zĳn op objectieve elementen.
7. ANNULERING DOOR ALL WAYS
In het geval AW zich in een omstandigheid bevindt dat zĳ een
cruise moet annuleren, zal door de Verkoper aan de Reiziger een
Cruise ter vervanging worden aangeboden via aangetekende brief
met ontvangstbevestiging en zal de Reiziger beschikken over een
termĳn van 7 dagen vanaf het voorstel om deze te aanvaarden of te
weigeren. Bĳ gebrek aan antwoord van de Reiziger, zal deze laatste
geacht worden de vervangingscruise te aanvaarden. In geval van een
weigering binnen de termĳn van 7 dagen na het voorstel tot wĳziging,
zal de Reiziger binnen een termĳn van 14 dagen de terugbetaling
ontvangen van alle reeds gestorte bedragen. Als het voorstel tot een
vervangingscruise wordt aanvaard, zal de Reiziger geen recht hebben
op enige schadevergoeding, behoudens een eventuele prĳsverlaging
als de wĳziging leidt tot een verminderde kwaliteit van de Prestaties.
Indien de annulering te wĳten is aan omstandigheden die voortvloeien
uit uitzonderlĳke en onvermĳdbare omstandigheden, uit een daad
van een derde partĳ, uit de onmogelĳkheid om de veiligheid van
de Reizigers te garanderen of, indien de annulering plaatsvindt
wegens een onvoldoende aantal deelnemers op 20 dagen of minder
voorafgaand aan de vertrekdatum, heeft de Reiziger geen recht op
enige schadevergoeding anders dan de volledige terugbetaling van de
reeds gestorte bedragen.
8. OVERDRACHT VAN DE REISOVEREENKOMST
De Reiziger, overdrager, is ertoe gehouden om de Verkoper daarover
in kennis te stellen per aangetekende brief met ontvangstbevestiging,
uiterlĳk 7 dagen voorafgaand aan de vertrekdatum, met een duidelĳke
vermelding van de naam/namen en het adres van de overnemer(s) en van
de rechtvaardiging dat deze laatsten voldoen aan dezelfde voorwaarden
om de Cruise uit te voeren als hem. De overdracht van de Overeenkomst
door de Reiziger zal leiden tot de aanrekening van dossierkosten
van € 130 per persoon. De visa, de verkrĳging van visa, de eventuele
reisverzekeringen en de luchtvervoertickets zĳn niet overdraagbaar
en kunnen niet worden terugbetaald aangezien deze ten gunste van
de Reiziger werden verstrekt. Alle extra kosten die uit de overdracht
voortvloeien (de uitgifte van tickets, de kosten verbonden aan wĳzigingen,
enz.) zullen worden doorgerekend in het bedrag van de Cruise. De
overdragende Reiziger en de overnemer blĳven hoofdelĳk gehouden tot
betaling van het saldo van de overeenkomst en de kosten die verbonden
zĳn aan de overdracht en die door AW zullen worden meegedeeld.

9. LUCHTVERVOER
Sommige van onze programma’s omvatten het luchtvervoer op
rechtstreekse lĳnvluchten, lĳnvluchten met tussenstops of op
rechtstreekse chartervluchten of chartervluchten met tussenstops.
In het geval van chartervluchten, doet AW enkel beroep op
luchtvaartmaatschappĳen die behoorlĳk erkend zĳn door het
Directoraat-Generaal Luchtvaart.
De Reiziger moet zich informeren over de verboden voorwerpen in de
bagageruimte en in de kajuit.
Onze programma’s worden opgesteld op basis van de door de
Vervoerders meegedeelde uurregelingen op het ogenblik dat onze
brochures worden afgedrukt. Omwille van allerhande beperkingen
of wĳzigingen van de uurregelingen die door de Vervoerders worden
opgelegd, kunnen de eerste en/of de laatste dag korter of langer
zĳn dan voorzien, door een vertrek vroeg in de ochtend of een late
terugkomst. Het wordt aan de Reizigers ten stelligste aanbevolen
om geen professionele verplichtingen en/of te korte transittĳd en/of
correspondentie te voorzien op de dag van en de dag vóór het vertrek
en op de dag van en de dag na de terugkomst.
Er kunnen eveneens wĳzigingen van luchthavens vanaf Brussel, Parĳs,
Amsterdam of elke andere Belgische stad worden doorgevoerd. De
aansprakelĳkheid van AW treedt niet in de plaats van deze van de
Vervoerders en AW is niet aansprakelĳk voor de eventuele kosten
die voortvloeien uit de onregelmatigheden of verstoringen van het
luchtverkeer, met inbegrip van de kosten voortvloeiend uit uitzonderlĳke
en onvermĳdelĳke omstandigheden.
De afgeleverde vliegtickets die niet door de Reiziger worden gebruikt,
kunnen niet leiden tot enige terugbetaling voor het gedeelte van de nietgebruikte Prestatie, met uitzondering van de luchtvaartbelasting die
pas betaalbaar is op het ogenblik dat de Reiziger daadwerkelĳk instapt.
Deze terugbetaling moet door de Reiziger schriftelĳk worden gevraagd
aan AW (e-mail: contact@all-ways.be) en zal plaatsvinden volgens de
modaliteiten vastgelegd door de Luchtvaartmaatschappĳen.
De Reiziger heeft de mogelĳkheid om zich met eigen middelen naar
het schip te begeven en van het schip te vertrekken, Cruise “HavenHaven”, in ruil voor een forfaitaire vermindering van het bedrag van
de cruise. De Reiziger die zich in deze omstandigheid bevindt, moet
zich verplicht houden aan de plaatsen en uren van de bĳeenroeping
die door AW worden meegedeeld. Elke vertraging of niet-aanwezigheid
van de Reiziger geeft geen recht op enige terugbetaling noch
schadevergoeding.
De gecharterde vluchten genieten niet van enige stoeltoewĳzing,
bepaalde Vervoerders bieden geen gratis catering aan boord en het is
mogelĳk dat hun uurregelingen slechts enkele dagen vóór het vertrek
van de Cruise bekend zĳn.
10. NAVIGATIE
De uurregelingen van de tussenstops worden slechts ter informatie
opgegeven en hebben geen enkele contractuele waarde. De
Kapitein van het schip is de enige die de navigatievoorwaarden
kan bepalen en kan een cruise onderbreken, er de reisroute en de
aanloophavens van wĳzigen om redenen van overmacht, omwille van
de weersomstandigheden (onder meer mist, storm, onvoldoende of
overmatige stĳging van het waterpeil) of om veiligheidsredenen voor
de Reizigers of voor het schip. AW vestigt de aandacht van de Reiziger
op de onvoorziene navigatieomstandigheden in poolwateren, onder
meer doordat de aanwezigheid van ĳs de navigatie kunnen verstoren
en door uitzonderlĳke weersomstandigheden. In deze gevallen kan
de navigatie vertraging oplopen en kan de Kapitein van het schip
een of meerdere voorziene tussenstops afschaffen of omwisselen.
Deze maatregelen worden steeds genomen om de veiligheid van de
Reizigers te waarborgen en AW en de Vervoerder zĳn niet aansprakelĳk
voor deze ongemakken. Indien de omstandigheden dit toelaten, zal AW
daarentegen alle inspanningen doen om een vervangingsprogramma
op te stellen, indien nodig door een ander vervoersmiddel te voorzien.
Als het schip een kade of een ander schip nadert, is het mogelĳk dat de
patrĳspoorten of vensters van de kajuiten worden belemmerd, zonder
dat AW daarvoor aansprakelĳk is. Tĳdens de voorziene tussenstops,
gebeuren de ontschepingen hetzĳ rechtstreeks aan de kade door
middel van een loopbrug, hetzĳ door middel van een sloep wanneer het
schip op een ankerplaats ligt.
11. AANLOOPHAVENS - EXCURSIES
Voor de optionele excursies die in onze programma’s worden voorgesteld,
wordt een minimumaantal deelnemers vereist. De excursies kunnen
worden geannuleerd als dit minimumaantal deelnemers aangegeven
in onze programma’s en brochure niet is bereikt. De excursies en
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tussenstops kunnen eveneens worden gewĳzigd of geannuleerd in het
geval van ongunstige weersomstandigheden die gevolgen hebben op
de navigatie, omwille van politieke of sociale omstandigheden van een
land waarin de aanloophaven zich bevindt of omwille van elk ander feit
dat een risico inhoudt voor de veiligheid van de Reizigers. De excursies
en tussenstops kunnen worden gewĳzigd of geannuleerd omwille
van administratieve beperkingen of sluitingen die door de bevoegde
overheden zĳn bevolen, onder meer naar aanleiding van burgerlĳke en
religieuze feestdagen, stakingen en betogingen. De optredens en de
artiesten die bĳ sommige van onze Cruises worden vermeld, worden
louter ter informatie opgegeven en kunnen worden vervangen door
optredens of artiesten van vergelĳkbare kwaliteit of bekendheid. Voor
sommige tussenstops kunnen taxi’s en bussen geen toegang krĳgen tot
de kades en kan AW niet garanderen dat de Reizigers die geen excursie
hebben geboekt toegang krĳgen tot een vervoermiddel waarmee
zĳ de kade kunnen verlaten en de stad kunnen bereiken. Tĳdens
tussenstops moet de Reiziger de uurregelingen voor de terugkomst
aan boord naleven. Indien de Reiziger niet kan instappen omdat hĳ
deze uurregelingen niet heeft nageleefd, heeft hĳ geen recht op enige
terugbetaling noch schadevergoeding.
Sommige excursies voorzien de ontdekking van de lokale fauna
en flora en AW vestigt de aandacht van de Reiziger op het feit dat
deze waarnemingen willekeurig zĳn. Het is niet uitgesloten dat de
begeleiders van het All Ways team de vertalingen van bepaalde niet
Nederlandstalige gidsen op zich nemen.
12. GESCHIKTHEID OM TE REIZEN - HANDICAP
De Reiziger verzekert dat hĳ autonoom is en in staat is om te reizen,
gelet op het programma en de reisroute van de voorziene Cruise, en dat
zĳn gedrag of zĳn toestand de veiligheid of het comfort van het schip
en de overige Reizigers niet zal beïnvloeden, en dit in overeenstemming
met de internationale, Europese en nationale wetten.
AW en de Vervoerder kunnen bĳ de Boeking, indien zĳ dit nodig achten,
de aanwezigheid eisen van een begeleidende persoon die in staat is
om de nodige bĳstand te bieden aan de gehandicapte of mindervalide
persoon, of een Cruise ter vervanging voorstellen.
Gelet op de moeilĳkheden die inherent zĳn aan sommige van onze
Cruises, wenst AW de aandacht van de Reizigers die ziek of lichamelĳk
of geestelĳk gehandicapt zĳn, te vestigen op het feit dat zĳ verplicht zĳn
om een geneesheer te raadplegen teneinde zich ervan te vergewissen
dat ze bekwaam zĳn om de Cruise uit te voeren. Elke reiziger wiens
lichamelĳke en/of geestelĳke toestand zĳn geschiktheid om de Cruise
uit te voeren zou kunnen aantasten, moet de Verkoper daarover inlichten
door hem een medisch attest te verstrekken op het ogenblik van de
Boeking of voorafgaand aan de vertrekdatum indien de aandoening na
de Boekingsdatum optreedt.
Indien de Reiziger niet heeft voldaan aan zĳn voorafgaande
informatieplicht inzake zĳn gezondheidstoestand, behouden AW,
de Kapitein van het schip en de Vervoerders zich het recht voor om
hem het inschepen te weigeren als zĳn gezondheidstoestand niet zou
overeenstemmen met de geldende veiligheidsregels en regelgeving in
het navigatiegebied waar de verzorging vereist zou zĳn waarvoor AW of
de Vervoerder niet in staat zouden zĳn om deze toe te dienen of als het
ontwerp van het schip, de infrastructuur en de uitrusting in de havens
het inschepen of ontschepen of het vervoer van de betrokken Reiziger
onmogelĳk zouden maken in voldoende veilige omstandigheden voor
zĳn eigen veiligheid of voor de gezondheid en de veiligheid van de
overige Reizigers en bemanningsleden. Wanneer een Reiziger het recht
op inschepen wordt ontzegd omwille van zĳn ongeschiktheid om de
Cruise uit te voeren, zĳn noch AW, noch de Vervoerder of de Verkoper
aansprakelĳk ten aanzien van de Reiziger die zĳn informatieplicht niet
heeft nageleefd.
In toepassing van de Europese verordening nr. 1107/2006 van
05/07/2006, doet AW al het mogelĳke om de toegang tot de schepen
aan gehandicapte of mindervalide personen te verzekeren en verbindt
zĳ zich ertoe om de Reiziger, gehandicapte of mindervalide persoon, te
informeren en te adviseren in de mate waarin de Reiziger hierom tĳdens
de Boeking uitdrukkelĳk heeft verzocht.
Elke aandoening die een behandeling en/of een medische opvolging
en/of het gebruik van medische apparatuur vereist, moet op het
ogenblik van de Boeking of, indien de ziekte na de Boeking optreedt,
uiterlĳk voorafgaand aan de vertrekdatum ter kennis worden gebracht
van de Verkoper. De Reiziger is verantwoordelĳk voor elke medische
behandeling voor hem en de Reizigers die onder zĳn wettelĳke
aansprakelĳkheid vallen. Elke Reiziger moet ervoor zorgen dat hĳ over
een gepaste medische verzekeringsdekking beschikt.
Bepaalde ontschepingen gebeuren per sloep en bepaalde excursies

per rubberboot en zijn mogelijks niet geschikt voor mindervalide
of gehandicapte personen. AW vestigt de aandacht van de Reiziger
op de noodzakelijke geschiktheid die deze moet hebben om zich op
eigen kracht en in alle veiligheid toegang te verschaffen tot de sloep
of de rubberboot. De Reizigers moeten er tevens voor zorgen dat ze
eigenhandig de loopbrug voor het instappen en uitstappen van het
schip kunnen gebruiken.
13. BETROKKENEN AAN BOORD - NEDERLANDSTALIGHEID
Bepaalde Cruise-programma’s voorzien in de tussenkomst aan boord
van een of meerdere gastsprekers, persoonlijkheden en artiesten.
Gelet op de vereisten met betrekking tot het ontwerp van onze
Cruise-programma’s is het mogelijk dat deze externe betrokkenen
niet definitief bekend zijn op het ogenblik waarop de Overeenkomst
wordt afgesloten. Indien een externe betrokkene niet aan de Cruise
kan tdeelnemen omwille van een geval van overmacht, zal AW voorzien
in de vervanging van deze betrokkene door een persoon die over een
gelijkwaardige kwaliteit van dienstverlening beschikt en zal er geen
enkele schadevergoeding worden toegekend. Nederlandstaligheid aan
boord van de Cruises op de markt gebracht door All Ways, houdt in dat
de Reizigers begeleid worden door een Nederlandstalig All Ways team
dat bestaat uit een cruise directeur en één of meerdere begeleiders.
Desalniettemin, kan All Ways niet garanderen dat het personeel aan
boord of andere passagiers de Nederlandse taal beheersen. Het kan
gebeuren dat informatie en berichtgeving bijgevolg in het Frans of in
een andere taal verstrekt wordt.
14. AFBEELDINGEN:
De foto’s die op de website en/of de brochures worden afgebeeld,
hebben geen contractuele waarde. Zelfs indien de beste inspanningen
werden geleverd opdat de foto’s, grafische weergaven en teksten
ter illustratie van de voorgestelde reizen en schepen een zo correct
mogelijke weergave bieden van de Prestaties of van de categorie
van de aangeboden kajuit, is het mogelijk dat er verschillen kunnen
optreden, onder meer omwille van de wijziging van het meubilair of
eventuele renovaties. De opstelling van de kajuiten en het meubilair
kunnen binnen eenzelfde categorie verschillen in functie van het
ontwerp van de schepen. De Reiziger kan geen enkele aanspraak doen
gelden op basis van dit feit.
15. ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De administratieve en gezondheidsformaliteiten voor elk van de
voorgestelde bestemmingen worden vermeld in de overeenstemmende
programma’s in functie van de bezochte landen en worden in
de Overeenkomst opgenomen. Deze formaliteiten hebben alleen
betrekking op de personen met de Belgische nationaliteit. Personen
met een dubbele nationaliteit en buitenlanders moeten het consulaat
of de ambassade van het land van bestemming raadplegen. De
gezondheidsformaliteiten vallen onder de volledige aansprakelijkheid
van de Reiziger.
De Verkoper moet de Reiziger inlichten over de administratieve
formaliteiten die moeten worden uitgevoerd om in orde te zijn met
de regels van de autoriteiten van elk land waar een tussenstop wordt
gemaakt. Aangezien de administratieve formaliteiten uitsluitend
door de autoriteiten van elk land worden vastgesteld, is het mogelijk
dat er wijzigingen optreden tussen de datum van de Boeking en de
vertrekdatum. De Verkoper verbindt er zich toe om zich naar beste
vermogen in te spannen om de Reiziger schriftelijk in te lichten over
elke wijziging van de uit te voeren formaliteiten zodra hij daarvan kennis
heeft gekregen en adviseert de Reiziger met de Belgische nationaliteit
om de volgende website te raadplegen tot de dag van het vertrek:
https://diplomatie.belgium.be. De Reiziger die de administratieve
formaliteiten met eigen middelen uitvoert, moet de procedures voor
het verkrijgen van deze formaliteiten strikt naleven. De Verkoper is
geenszins aansprakelijk voor enige weigering van en/of niet-aflevering
van de voor de Cruise vereiste administratieve documenten door de
betrokken overheid omwille van een tekortkoming van de Reiziger in de
naleving van zijn verplichtingen.
Minderjarigen: In het kader van een buitenlandse reis, informeren wij u
dat de minderjarige Belgische inwoner die reist zonder dat hij door zijn
wettelijke vertegenwoordigers is bijgestaan, naast zijn identiteitskaart
of paspoort, eveneens dient te beschikken over de toelating om het
grondgebied te verlaten. Indien uw kind met slechts één van zijn ouders
reist, moet u de toestemming van de andere ouder schriftelijk laten
vastleggen, de handtekening laten authentiseren door uw gemeente en
dit schriftelijk akkoord meenemen op reis. Als het kind en de ouder niet
dezelfde familienaam hebben, kan de afstamming worden aangetoond
door middel van een kopie van de geboorteakte.
Om elke onaangename verrassing te voorkomen, moet u zich inlichten
over de bijkomende documenten die worden vereist voor kinderen die
alleen reizen of die met slechts één van hun ouders reizen. Dit kan u
doen bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming
evenals bij uw luchtvaartmaatschappij.

16. FACULTATIEVE VERZEKERING
In onze reizen is geen enkele verzekering noch repatriëringsbijstand
opgenomen en wij bevelen u ten stelligste aan om een van de facultatieve
verzekeringen die omschreven staan in deze brochure te onderschrijven.
Deze facultatieve verzekeringen zullen u worden aangeboden op het
ogenblik van de Boeking en de inhoud van de garanties van deze
verzekeringen is beschikbaar op eenvoudig verzoek aan onze Dienst
Boekingen en kan op onze website worden geraadpleegd. Wanneer
de Reiziger beroep doet op zijn verzekeringsdekking, neemt dit niet
weg dat hij de factuur voor de annuleringskosten van de Verkoper
moet betalen alvorens deze kosten door de verzekeringsmaatschappij
worden gedragen; de verzekeringsmaatschappij zal tussenkomen
wanneer de Reiziger de betaalde factuur van de Verkoper voorlegt.
17. BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID EN FINANCIËLE GARANTIE
De Cruises die worden voorgesteld door AW, die onderworpen
is aan een aansprakelijkheid van rechtswege ten aanzien van
de Reiziger en die ertoe gehouden is om hulp te bieden aan de
Reiziger die moeilijkheden ondervindt, zijn verplicht gedekt door een
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering onderschreven bij AMLIN
Insurance SE (Polisnummer: LXX049281 - Koning Albert II-laan 37 –
1030 Brussel) voor een bedrag van de garantie voor alle schadetypes
samen (lichamelijke, materiële en immateriële schade). In geval
beroep wordt gedaan op de aansprakelijkheid van rechtswege van
de dienstverleners, zijn de vergoedingsbeperkingen voortvloeiend
uit de internationale overeenkomsten of toepasselijke reglementen
van toepassing; bij gebreke hieraan en behoudens enige lichamelijke
letsels, opzettelijke schade of schade die door nalatigheid is
veroorzaakt, worden de eventuele schadevergoedingen beperkt tot 3x
de totale prijs van de Cruise.
AW is tevens gedekt door een financiële garantie tegen de insolvabiliteit,
onderschreven bij AMLIN Insurance SE (Polisnummer: LXX050365).
18. PERSOONSGEGEVENS
De persoonsgegevens die door AW worden verzameld (zoals de
naam, voornaam, het post- en e-mailadres, het telefoonnummer, de
geboortedatum en de reisvoorkeuren) worden gebruikt met het oog
op het beheer van de bestellingen van klanten (boeking, facturering,
beheer van achterstallige betalingen,...) voor de verwerking van hun
reisplannen/offertes, om hun beter te kennen en om hen zo beter
van dienst te zijn (marketinganalyses, het verzenden van aangepaste
aanbiedingen, enz.). Indien deze gegevens die nodig zijn voor de
uitvoering van de Overeenkomst niet worden verstrekt, zal AW het
verzoek niet kunnen behandelen.
Sommige van de persoonsgegevens die door AW worden verstrekt, zullen
worden meegedeeld, verwerkt en bewaard door derden: technologische
partners, verwerkers in de zin van de reglementering die AW bijstaan
bij haar dienstverstrekking, evenals de verstrekkers van reizen die
door de Reiziger werden geboekt (zoals luchtvaartmaatschappijen,
luchthavens, hotels, enz.). Sommige van deze derden kunnen buiten
de Europese Economische Ruimte (“EER”) gevestigd zijn. AW bewaart
de persoonsgegevens van klanten om te voldoen aan haar wettelijke en
auditverplichtingen, en dit zolang het nodig is en in overeenstemming
met elke wettelijk vereiste bewaartermijn.
Op bewijs van zijn identiteit, beschikt de Reiziger over een
toegangsrecht, een recht op het maken van bezwaar evenals een recht
op rectificatie van gegevens die op hem betrekking hebben en die hij
zal kunnen uitoefenen door zich tot AW te richten op het volgende adres:
All Ways – Dienst Gegevensbescherming - Bergstraat 17, 1000 Brussel,
België of via e-mail: contact@all-ways.be.
De klant kan een klacht indienen bij de Autoriteit voor de
Gegevensbescherming indien hij meent dat het gebruik van zijn
persoonsgegevens niet voldoet aan de reglementering inzake de
bescherming van persoonsgegevens of indien hij redenen heeft om
aan te nemen dat deze persoonsgegevens gebruikt worden of gebruikt
werden op een manier die niet in overeenstemming is met de wet.
19. KLACHTEN
De Reiziger die tijdens de Cruise een tekortkoming in de uitvoering van
de Overeenkomst zou vaststellen, moet onze lokale vertegenwoordiger
hierover inlichten om eventueel een oplossing voor het probleem te
vinden. Het gebrek aan melding van een niet-naleving ter plaatse kan
een invloed hebben op het bedrag van de eventuele verschuldigde
schadevergoeding of prijsvermindering als de niet laattijdige melding
had kunnen worden vermeden of de schade van de Reiziger had
kunnen beperken.
Elke klacht met betrekking tot de niet-uitvoering of de gebrekkige
uitvoering van de Overeenkomst moet schriftelijk aan de Verkoper
worden meegedeeld via een communicatiemiddel dat toelaat om een
ontvangstbevestiging te verkrijgen, en dit binnen een termijn van 30
dagen vanaf de datum van de terugkomst. Wanneer AW tussenkomt in
de hoedanigheid van Verkoper, moeten de klachten worden verzonden
volgens de voorgaande modaliteiten: (per e-mail: contact@all-ways.
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be of per post: Klantendienst – All Ways – Bergstraat 17, 1000
Brussel, België). Het onderzoek van de klacht heeft alleen betrekking
op de contractuele elementen van de Overeenkomst en geen enkele
subjectieve beoordeling zal in aanmerking worden genomen.
AW verbindt zich ertoe om niet-nalevingen steeds te trachten op
te lossen, behalve als dat onmogelijk is of buitensporige kosten
meebrengt, rekening houdend met het belang van de niet-naleving en
de waarde van de Prestaties. Indien AW de niet-naleving niet binnen
een door de Reiziger gestelde redelijke termijn oplost of dat weigert,
of indien een onmiddellijke oplossing vereist is, mag de Reiziger,
onder voorbehoud van bovengenoemde gevallen, zelf een oplossing
voorzien en de vergoeding van de noodzakelijke kosten eisen of de
Cruise beëindigen zonder beëindigingsvergoeding te betalen en in
voorkomend geval, indien dit de uitvoering van de Cruise aanzienlijk
verstoort, een korting en/of vergoeding vragen voor de geleden schade
indien de niet-naleving een aanzienlijke impact heeft op een essentiële
Prestatie. Indien de Cruise het vervoer van de Reiziger omvat, zal AW
de Reiziger ook repatriëren met een vervoermiddel dat gelijkwaardig
is aan het vervoermiddel dat inbegrepen is in de Cruise, zonder
onnodige vertraging en zonder extra kosten. Indien de Cruise geen
vervoer omvat, zijn de vervoerskosten voor rekening van de Reiziger,
onverminderd het recht van de Reiziger op schadevergoeding. Indien
AW de niet-naleving niet oplost, heeft de Reiziger in ieder geval recht
op een schadevergoeding die in verhouding staat tot de geleden
schade. Dat recht op schadevergoeding is echter uitgesloten wanneer
de niet-naleving: te wijten is aan de Klant of aan een derde die geen
dienstverlener is en van onvoorziene of onvermijdelijke aard is; of het
gevolg is van uitzonderlijke en onvermijdelijke omstandigheden. AW kan
op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een excursie,
bezoek of andere activiteit die wordt uitgevoerd door een rechtstreeks
door de Reiziger gekozen dienstverlener zonder dat de plaatselijke
vertegenwoordiger van AW wordt ingeschakeld. AW kan evenmin
aansprakelijk worden gesteld indien de Reiziger zijn voortransport
zelf organiseert en hierdoor niet aanwezig is bij vertrek, om gelijk
welke reden, ook als gevolg van uitzonderlijke en onvermijdelijke
omstandigheden, een daad van overmacht of de handelingen van een
derde partij.
20. BESLECHTING VAN GESCHILLEN
Na contact te hebben opgenomen met de klantenservice van de
Verkoper en bij gebrek aan een bevredigend antwoord binnen 60 dagen,
kan de Reiziger de zaak aanhangig maken bij de Geschillencommissie
Reizen, waarvan de contactgegevens en procedures beschikbaar zijn
op de website https://www.clv-gr.be. Indien de verkoop online gebeurt,
kan de Reiziger gebruikmaken van het platform dat beschikbaar is
op de website https://webgate.ec.europa.eu/odr om zijn geschil te
beslechten.
21. TOEPASSELIJK RECHT
De onderhavige Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht
met naleving van de toepasselijke bepalingen inzake de bescherming
van de rechten van de consument, en met naleving van de toepasselijke
Regelgeving en Voorschriften.
22. BEVOEGDE RECHTBANK
Bij gebrek aan een minnelijke schikking zal het geschil worden
voorgelegd aan de bevoegde rechtsbank van de woonplaats van
de verweerder, de woonplaats van de Reiziger op het ogenblik van
het sluiten van de overeenkomst of de plaats van de daadwerkelijke
levering van de dienst.
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