!
Algemene informa-e over de door CamperCulinair aangeboden reizen.
Natuurlijk zijn alle reizen die wij aanbieden door CamperCulinair eerder gereden en
beoordeeld.
Alle winkels, restaurants etc. die wij aanbevelen zijn door ons op voorhand getest.
We proberen onze informa-e voortdurend te actualiseren, maar wij vragen uw
begrip dat we geen enkele aansprakelijkheid kunnen accepteren in geval van
wijzigingen.
Reisbegeleiding
Tijdens de reizen zijn wij de klok rond beschikbaar voor u. Voor allerlei vragen en in
geval van calamiteiten waarmee we u kunnen bijstaan.
Individuele Reizen
We reizen niet in konvooi, dus u heeB de mogelijkheid om uw dagtochten individueel
te maken. Op de afgesproken plaats hebben we natuurlijk weer alles georganiseerd
voor u. We willen tensloDe elk van onze gasten een onvergetelijke reiservaring
geven.
Informa4e
Na ontvangst van de volledige reissom ontvangt u van ons alle benodigde informa-e
met -ps voor de voorbereiding en voor de reis zelf.
Tijdens de reis zullen we dagelijks de planning bespreken van de volgende dag.
Kledingadvies in verband met ac-viteiten, variërend van casual voor een workshop
tot gala bij een diner.
Staanplaatsen
Onze plaatsen voor de campers zijn speciaal geselecteerd en gesitueerd om u een
hoogwaardige omgeving te bieden. Aangezien het hier niet al-jd om campings gaat,
maar om exclusieve loca-es, hebben we deels geen aan-en afvoer op-e. Deelnemers
moeten daarom hun sanitaire voorzieningen gebruiken in hun eigen voertuig. Het is
dan ook opgenomen in onze algemene voorwaarden, dat elk voertuig uitgerust is
voor minimaal 2 dagen met genoeg elektriciteit / water / gas en toilet capaciteit.
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Dieren
Zijn in principe welkom, mogelijk zullen extra kosten afzonderlijk door de eigenaar
betaald worden en deze kosten zijn nooit inbegrepen in de reissom. U dient zelf te
informeren naar de mogelijkheden en eisen om uw huisdier te kunnen meenemen.
Denk daarbij aan het dierenpaspoort en eventuele vaccina-e(s) voor uw huisdier. In
het merendeel van de gevallen is het meenemen van dieren in restaurants, bussen
e.d. niet toegestaan, dus gelieve in gedachten te houden dat het dier ofwel alleen
moet blijven in het voertuig of u zou bij uw trouwe huisdier moeten blijven.
Verzekeringsbewijs
U rijdt voor eigen risico met uw eigen camper -jdens onze reizen.
Wij wijzen erop dat een geldige groene kaart voor uw voertuig, en alle andere
gemotoriseerde voertuigen (scooters etc.) in uw bezit moet zijn in het buitenland.
Dat geldt tevens voor uw verzekering tegen diefstal, panne of ongeval van uw
camper.
Verzekering Aanbeveling
We raden al onze deelnemers aan om een annuleringsverzekering, een doorlopende
reisverzekering en een ziektekostenverzekering af te sluiten. Deze diensten zijn niet
inbegrepen in de reissom.
CamperCulinair,
augustus 2016
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