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COlOfOn

Reizigers/ ouders/voogd gaan akkoord dat tijdens de 
reizen & weekends foto’s en bewegende beelden van 
deelnemers worden genomen. Deze afbeeldingen mogen 
gebruikt worden voor publicaties van Oranje vzw (web-
site, magazine, brochures, facebook, promo,...). Indien 
je hier niet mee akkoord bent, kan je een schriftelijk 
bezwaar aantekenen op het adres van Oranje vzw.
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voor je  
begInt

Wat bieden we?
We vinden het belangrijk dat je een echt reisgevoel ervaart. 
Daarom proberen we zoveel mogelijk in te spelen op wat jij als 
deelnemer wilt.  

vanaf dit jaar bestaat het reisseizoen uit twee delen. 
In deze brochure vind je de reizen en weekends voor de 
periode september 2018 - maart 2019. In november komt het 
zomeraanbod van 2019 uit.

het reisprogramma wordt samen met alle reizigers opgesteld 
tijdens de ontmoetingsdag. Uiteraard houden we tijdens de reis 
rekening met de wensen van iedereen.  

reizen op maat
Wat je ter plaatse allemaal doet: de uitstappen, de activiteiten, 
de wandelingen, de menu’s... dat bepaal je in samenspraak met 

de begeleiders. Daarbij houden we rekening met de mogelijkheden 
van de locatie en alle groepsleden. op die manier geniet je 
maximaal van jouw reis. op reis kan alles maar moet niets! 

een echt vakantiegevoel
Bij het samenstellen van het aanbod houden we sterk rekening 
met het comfort van de reizigers. We selecteren enkel hotels of 
vakantiewoningen die net dat iets meer bieden. Een comfortabel 
bed, lekker eten, een mooi verblijf, kleinere reisgroepen, 
comfortabele minibussen... allemaal elementen die de reis 
onvergetelijk maken. 

begeleiders als persoonlijke gidsen
De reizen worden begeleid door vrijwilligers en/of professionele 
krachten van vzw oranje. vooraf krijgen ze een grondige 
voorbereiding en ondersteuning. De vrijwilligers die de reizen 
begeleiden zijn enthousiaste, maar vooral competente mensen 
met een probleemoplossend vermogen. Bovendien staan ze 
24u op 24u in een directe verbinding met het thuisfront. De 
begeleiders kunnen steeds beroep doen op een beroepskracht 
van vrijetijdspunt.

De vakantiegangers kunnen rekenen op een degelijke 
voorbereiding en een 24-uren begeleiding van alle individuele 
deelnemers en van de groep. hulp bij verzorging, budgetbeheer 
en medicatie wordt verzekerd op maat van elke individuele 
deelnemer.

De begeleiders maken de brug tussen jou, de groep en de 
bestemming waar je op reis bent. je kunt steeds bij hen terecht 
met al je vragen. Bovendien zien ze de mogelijkheden van de 
deelnemers en niet de beperkingen. op de ontmoetingsdag van 8 
september leer je de begeleiders kennen en kun je vragen stellen.  
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Medische fiche
We vragen alle reizigers om een medische fiche in 
te vullen. Dit is een uitgebreide vragenlijst over jouw 
medische gegevens. het is van groot belang voor de 
begeleiding om op de hoogte te zijn van mogelijke 
allergieën en medische aandachtspunten om ervoor te 
zorgen dat alles vlot verloopt op reis. 

je krijgt de medische fiche opgestuurd met de 
bevestigingsbrief van je inschrijving. We vragen dan ook 
met aandrang om deze zo snel mogelijk ingevuld aan ons 
terug te bezorgen. op deze manier kan de begeleiding 
deze reeds voor de ontmoetingsdag inkijken en eventuele 
bijkomende informatie vragen. 

Na elke reis worden deze gegevens vernietigd waardoor je 
dit formulier elk reisseizoen opnieuw zal moeten invullen 
en terugbezorgen. 

Medicatie
moet je medicatie nemen tijdens de reis, dan vragen we 
deze in aparte doosjes/verpakkingen per dag, voorzien 
van een naamlabel, te steken. Graag één extra portie 
medicatie voorzien voor onvoorziene omstandigheden 
Indien je de medicatie niet zelf kan innemen, hebben we 
een doktersattest nodig waarin staat dat jij de medicatie 
mag krijgen.

samen maken we 
jouw reis  
onvergetelijk!Wat vragen we?

We doen ons uiterste best om van je reis met vrijetijdspunt 
een onvergetelijk moment te maken. om ervoor te zorgen 
dat iedereen de reis van zijn/haar leven kan hebben, vragen 
we ook een aantal zaken van jou als deelnemer. hou hier ook 
rekening mee bij het selecteren van jouw reis/reizen en/of 
weekend(s).

reizen in groep
Elke deelnemer gaat er mee akkoord dat we in groep reizen 
en dus ook de uitstappen en activiteiten in groep doen. Wij 
vragen een inbreng van iedere deelnemer. ook het naleven 
van afspraken, gemaakt in groep, is belangrijk. reeds 
bestaande koppels zullen mogelijks een kamer moeten delen 
met andere reizigers. 

Elke reis heeft een bepaald aantal minimum en maximum 
deelnemers. reis je niet graag in een groep van 10 of meer, 
kies dan voor een reis met een lager maximum aantal 
deelnemers. 

ontMoetIngSDAg  
8 SePteMber
voor alle reizen en weekends is er een ontmoetingsdag op 
8 september waarop deelnemers en begeleiders elkaar 
beter kunnen leren kennen. tijdens dit moment wordt de reis 
uitgelegd, het programma besproken en kan je vragen stellen. 
Deze middag is verplicht voor elke deelnemer! 

De ontmoetingsdag gaat door in De Kave, Peterseliestraat 
100, 8000 brugge.
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over onze prijzen 
All-in formule
alle reizen en weekends hebben een all-in formule. Dit betekent 
dat je geen onverwachte kosten zal tegenkomen. zowel de 
begeleiding, het verblijf, eten, drinken, uitstappen, terrasjes, 
fooien, taksen, verzekeringen... zitten allemaal in de reissom 
vervat. Bij vrijetijdspunt weet je dus perfect wat je reis zal 
kosten. 

Bovendien hoef je voor de ontmoetingsdag en de reismarkt 
niks meer te betalen en word je wel verwend met een 
dessertenbuffet.

Uiteraard kan iedereen op reis zelf wat zakgeld meenemen 
om persoonlijke souvenirs te kopen. Indien nodig, kunnen de 
reisbegeleiders je hierin ondersteunen.

Wat betaal ik wanneer?
Na de bevestiging van je reis krijg je een voorschotfactuur van 
30% van de totale reiskost. Een aantal weken voor vertrek krijg 
je de restfactuur.

Wanneer je een geboekte reis annuleert, worden de eerder 
overgemaakte bedragen niet teruggestort. je kan hiervoor wel 
een bijkomende annulatieverzekering nemen.

Annulatieverzekering
Elke reiziger kan voor elke reis afzonderlijk een bijkomende 
annulatieverzekering nemen. De annulatieverzekering bedraagt 
5,5% van de reissom, met een minimum van 25 euro.

Enkel wie over deze annulatieverzekering beschikt, kan rekenen 
op een terugbetaling bij annulatie van een reis. hierbij is er geen 
franchise. 

op www.vrijetijdspunt.com kan je de gedetailleerde voorwaarden 
van deze annulatieverzekering terugvinden. In de reisvoorwaarden 
achteraan deze brochure vind je de annulatievoorwaarden. 

Hoe inschrijven
Inschrijven voor de reizen en weekends kan door het formulier 
‘aanvraag tot inschrijving’ in te vullen achteraan deze brochure. 

Enkel volledig ingevulde aanvragen worden aanvaard. alle 
aanvragen moeten ons schriftelijk bereiken voor dinsdag 10 juli. 
Wie vanaf 11 juli een aanvraag doet, wordt niet meegenomen in 
de eerste toebedeling van de openstaande reisplaatsen. Nadat 
we alle aanvragen ontvangen hebben worden de reisgroepen 
samengesteld.

Bij de groepssamenstelling wordt er rekening gehouden met de 
leeftijd, man-vrouw verdeling en of de kandidaatreiziger vorig jaar 
mee kon op een reis van vrijetijdspunt. De reisbeleving van alle 
deelnemers staat voorop. hierbij vragen we om bij je aanvraag 
rekening te houden met de aard van de reis. 

WaNNEEr

vErtrEKPLaats

PrIjs

aaNtaL DaGEN 

vErvoEr

vErBLIjf

aaNtaL rEIzIGErs

aaNtaL rEIsBEGELEIDErs 

oPtIE aNNULatIEvErzEKErING

mEEr INfo

1

Wat betekenen de icoontjes?
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"Alle reIzen en 
WeekenDS Hebben een 
All-In forMule. je Weet 
Perfect Hoeveel je 
reIS zAl koSten.” 

betaalbaarheid
van je reis

Afbetalingsplan
omdat iedereen de kans verdient om op reis te gaan, 
bieden we de mogelijkheid aan om een afbetalingsplan 
aan te vragen. met een afbetalingsplan kunnen we 
de volledige reissom in kleinere delen opsplitsen om 
zo de reis betaalbaar te maken. Elke aanvraag wordt 
individueel bekeken en discreet behandeld.
Indien je hiervan wenst gebruik te maken, contacteer 

ons.
 
 

tussenkomst gemeente
sommige steden en gemeenten geven een 
vakantietoeslag. Dit verschilt echter van gemeente tot 
gemeente. soms is er een leeftijdsbeperking, bij anderen 
niet. je informeert best bij je gemeente of je er recht op 
hebt. We geven je graag het attest om de vakantietoelage 
te bekomen. 

Prijsbepaling 
We maken zoveel mogelijk gebruik van kortingen en 
acties. hoog- en laagseizoen en feestdagen hebben 
invloed op de prijs. Daardoor kan de prijs van een reis per 
reisseizoen schommelen. 

050 47 25 90 
reizen@oranje.be

Stappenplan voor jouw vertrek

Bezorg het ingevulde formulier voor dinsdag 10 juli 2018 

aan vrijetijdspunt - reizen, Peterseliestraat 100, 8000 Brugge. 

Ben je te laat? Dan maak je enkel nog kans om mee te gaan op 

openstaande plaatsen na de eerste verdeling.

ten laatste eind juli weet je aan welke reizen of weekends je 

kan deelnemen. De voorschotfacturen krijg je half augustus 

en moeten betaald worden voor eind augustus. anders vervalt je 

reservatie. 

Bezorg ons voor 20 augustus je ingevulde medische fiche. 

Kom op 8 september naar de ontmoetingsdag en maak kennis 

met je medereizigers en reisbegeleiding.

Een paar weken voor je vertrek ontvang je de restfactuur en 

praktische informatie rond je reis. Betaal deze factuur binnen 

de opgegeven termijn. 

vertrek op jouw reis/weekend en geniet!

voLLEDIG roLstoELtoEGaNKELIjK

BEPErKt roLstoELtoEGaNKELIjK

NIEt roLstoELtoEGaNKELIjK

1

2

3

4

5

toegankelijkheid



genieten
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Sinaai
Sint-niklaas, belgië

het verblijf 
We verblijven in een woning met het hoogste 
toegankelijkheidslabel.  alle bad- en slaapkamers zijn 
volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De keuken 
heeft een onderrijdbaar werkblad en ook de tuin heeft 
een berijdbaar pad.

Er is een gezellige eetruimte, leefruimte met bar en een 
terras met een schitterend uitzicht over de velden. In de 
tuin kun je in een kampvuurkring zitten. Binnen kan je 
ontspannen met een homecinema en kickertafel. 

activiteiten op reis 
sinaai ligt op het platteland, maar is ook vlakbij 
de stad. je kan verse melk halen bij de boer. of wat 
dacht je van een bezoek aan Provinciaal domein De ster 
met de petanquezaal, het trampolinepark, de minigolf 
en zoveel meer? ook bowlen of shoppen in Waasland 
shoppingscenter kunnen deel uitmaken van het 
programma.

Professionele begeleiding 
op deze reis bestaan de reisbegeleiders uit vrijwilligers 
en professionele krachten uit de woondiensten van vzw 
oranje. Deze reis is geschikt voor personen met 
een grotere sociaal-emotionele , psychische of 
fysieke zorgvraag.

Praktische info 

8 - 12 oktober 2018

Midweek

vertrek vanaf Peterseliestraat 100, 8000 brugge

Minibus, 1.15 uur rijden

vakantiewoning

Min. 8 - max. 11 reizigers

Min. 4 - max. 6 reisbegeleiders

volledig rolstoeltoegankelijk 

5

genIeten -  
Hoeve vAkAntIe

Prijs: € 555,00
+ zorggebonden kosten voor professionele & 
gespecialiseerde begeleiding: deze worden op maat 
berekend. vrijblijvende offerte via reizen@oranje.be

optie annulatieverzekering: € 30,53
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Puerto Plata
Dominicaanse republiek

het verblijf 
je verblijft in een modern, luxueus resort met een all-
in formule (4 sterren hotel). ontspanning en verwennerij 
staan voorop. je kan er genieten aan het zwembad of 
wandelen langs het strand. Er zijn prachtige uitzichten, 
stijlvolle kamers, een restaurant, beachclub, lounge- en 
poolbar. 

heb je zin om de zomer op te snuiven terwijl het hier 
nog maar net lente wordt? Dan is dit de ideale reis voor 
jou! Eind maart zijn temperaturen gemiddeld minimaal 
19 en maximaal 30 graden! Dit is een absolute aanrader 
voor iedereen die zorgeloos wil wegdromen op een 
paradijselijke bestemming.

activiteiten op reis 
Puerto Plata is gelegen in de caraïben, midden amerika. 
hier spreken ze spaans. 
het hotel ligt op 500m van prachtige goudgele 
palmstranden. Er zijn vissersdorpjes vlakbij waar we 
de lokale sfeer kunnen opsnuiven en een terrasje doen. 
De Dominicaanse republiek heeft een uurverschil van 6u 
(vb. In België is het 14u en daar is het 8u ‘s morgens). 

 

Praktische info 

20 - 28 maart 2019

Week

vertrek vanaf Peterseliestraat 100, 8000 brugge

vliegtuig, (1.5 uur rijden, 9 uur vliegen)

All-in hotel

Min. 6 - max. 6 reizigers

2 reisbegeleiders

niet rolstoeltoegankelijk

8

genIeten -  
zon, zee & StrAnD

All-in prijs: € 1 720,00

optie annulatieverzekering: € 94,60

extra nodig: Internationaal paspoort
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uitstappen 
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brussel
belgië

het verblijf 
We verblijven in het centrum van brussel. op de 
bovenste verdieping van het hotel is er een panoramische 
sauna met een uniek uitzicht.
De tweepersoonskamers hebben enkele bedden, een 
televisietoestel en een kleine koelkast.
De recreatieruimte bij het hotel is uitgerust met een 
grote voetbaltafel, darts en een vr-ruimte.
‘s morgens ontbijten we in het hotel. ‘s middags en ‘s 
avonds gaan we uit eten. 

activiteiten op reis 
Dit weekend staat in het teken van Winterpret en 
de kerstmarkt van brussel. ontdek de gezellige 
eindejaarssfeer op De Grote markt, de omgeving van 
de Beurs, het muntplein, het sint-Katelijneplein en de 
vismarkt. Er is een grote kerstmarkt met meer dan 
200 chalets. Er zijn kermisattracties, een overdekte 
schaatsbaan en een grote kerstboom met klank- en 
lichtshows!

Praktische info 

28 - 30 december 2018

Weekend

vertrek vanaf station brugge

trein, 1 uur

Hotel

Min. 6 - max. 6 reizigers

2 reisbegeleiders

niet rolstoeltoegankelijk

8

uItStAPPen -  
cItytrIP

All-in prijs: € 299,00

optie annulatieverzekering: € 25
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Disneyland
Parijs, frankrijk

het verblijf 
je verblijft in een bungalow van Disneyland zelf. 
hierdoor mag je elke dag langer in het park vertoeven 
dan mensen die niet op het domein verblijven. zo kan 
je lange wachtrijen voor attracties die je echt wil doen 
verkleinen.
het spreekt vanzelf dat je niet veel tijd in de bungalow 
zal doorbrengen. 

activiteiten op reis 
het weekend staat volledig in het teken van Disneyland. 
ontmoet je favoriete Disney personage in levende lijve! 

In Disneyland zijn er twee verschillende parken: 
Disneyland park met alle sprookjes en Walt Disney 
Studios Park waar je de geheimen achter de schermen 
kan ontdekken. je kan ze beiden bewonderen tijdens dit 
weekend. En uiteraard ga je helemaal uit de bol op de 
vele attracties die Disneyland je te bieden heeft!
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Praktische info

28 - 30 september 2018

Weekend

vertrek vanaf Peterseliestraat 100, 8000 brugge

Minibus, 3.30 uur rijden

bungalow in Disneyland

Min. 6 - max. 6 reizigers

2 reisbegeleiders

niet rolstoeltoegankelijk

3

uItStAPPen - PretPArk

All-in prijs: € 599,00

optie annulatieverzekering: € 32,95

15 - 17 maart 2019

Weekend

vertrek vanaf Peterseliestraat 100, 8000 brugge

Minibus, 3.30 uur rijden

bungalow in Disneyland

Min. 6 - max. 6 reizigers

2 reisbegeleiders

niet rolstoeltoegankelijk

3

All-in prijs: € 599,00

optie annulatieverzekering: € 32,95 

WeekenD nAjAAr WeekenD voorjAAr



actief
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bree
limburg, belgië

het verblijf 
We verblijven in een aangenaam plattelandshotel.
het hotel ligt aan het fietsroutenetwerk langs de  
zuid-Willemsvaart.
‘s morgens genieten we van een uitgebreid ontbijtbuffet 
en ‘s avonds krijgen we een drie-gangenmenu. 
‘s middags eten we onze boterhammen onderweg op.

activiteiten op reis 
Dit weekend staat in het teken van fietsen. We huren 
ter plaatse fietsen die perfect in orde zijn. Limburg 
is heel erg populair onder fietsers. je fietst er in alle 
comfort doorheen de mooie vlakke natuur. 

We vertrekken vanuit het hotel en doen elke dag een 
fietstocht, onder begeleiding van ervaren reisbegeleiders 
die de streek kennen. 
aangezien het een fietsweekend is, moet je kunnen 
fietsen met een gewone fiets.

Praktische info 

5 - 7 oktober 2018

Weekend

vertrek vanaf Peterseliestraat 100, 8000 brugge

Minibus, 3.45 uur rijden

Hotel

Min. 4 - max. 6 reizigers

2 reisbegeleiders

niet rolstoeltoegankelijk

3

ActIef -  
fIetSWeekenD

All-in prijs: € 390,00

optie annulatieverzekering: € 25,00
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berdorf
groothertogdom luxemburg

het verblijf 
altijd al eens willen verblijven in een charmant 
familiehotel, midden in het hart van europa’s 
mooiste wandelregio? Dan is dit je kans! je verblijft 
in een modern hotel met ruime kamers. Elke kamer heeft 
een eigen zithoek waarin je na een dag wandelen heerlijk 
tot rust kan komen. ontbijten en dineren doe je in het 
hotel. Lunchen doen we op verplaatsing.

activiteiten op reis 
met je stapschoenen aan en een rugzak verken je tijdens 
dit wandelweekend de streek van ‘Klein zwitserland’. 
omdat dit weekend ondertussen een vaste waarde in 
ons reisaanbod is geworden, hebben we de wandelroutes 
aangepast.  
 
We rijden eerst met onze minibus naar de startplaats 
van de wandelingen. 
je wordt begeleid door twee ervaren reisbegeleiders en 
wandelaars die de streek heel goed kennen. 
tijdens de wandelingen kom je rotsen, smalle kloven, 
trappen uit rotsen en eeuwenoude bossen tegen. 
omdat je elke dag flink gaat wandelen is dit weekend 
ideaal voor mensen met een goede basisconditie.

Praktische info 

19 - 21 oktober 2018

Weekend

vertrek vanaf Peterseliestraat 100, 8000 brugge

Minibus, 3.45 uur rijden

familiehotel

Min. 5 - max. 6 reizigers

2 reisbegeleiders

niet rolstoeltoegankelijk

3

ActIef -  
WAnDelWeekenD

All-in prijs: € 350,00

optie annulatieverzekering: € 25,00



hotel o’mer
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vAkAntIe AAn De  
belgIScHe kuSt

hotel o’mer nodigt je uit om je vakantie door te brengen in Blankenberge. vakantiesfeer, 
ontmoeting, beleving en ontspanning staan voorop. 

In hotel o’mer ga je gewoon op hotel: je checkt je valiezen in en 
je slaapt in een echte hotelkamer met je eigen badkamer.  
‘s morgens geniet je van een heerlijk ontbijtbuffet.  
 
 o’mer organiseert en begeleidt dagelijks activiteiten. je gaat 
samen op stap en leert nieuwe mensen kennen. En je hoeft je 
nooit zorgen te maken: een begeleider geeft een antwoord op 
jouw (ondersteunings-)vragen, 24 op 24. 
 

Wie kan in hotel o’mer op vakantie?
Iedereen die van de Belgische Kust wil genieten, met of zonder 
beperking. hotelgasten met een ondersteuningsnood kunnen 
met een persoonsvolgend budget rekenen op professionele 
begeleiding, toffe activiteiten en drie maaltijden per dag.
 

momenteel is het hotel niet rolstoeltoegankelijk. We besloten 
een grondige renovatie te doen. zo wordt het hotel in de 
toekomst toegankelijk voor iedereen. Benieuwd hoe het staat 
met de werken? Neem een kijkje op www.o-mer.be/nieuws 

Welke activiteiten organiseert hotel o’mer?
We vinden het belangrijk om te weten wat jij leuk vindt. 
We organiseren zowel activiteiten binnenshuis als buitenshuis.  
Een strandwandeling met ondergaande zon, naar de markt, een 
concert beleven… maar ook samen aperitieven, taart bakken… 

themaweek: festival
maandag 10 - vrijdag 14 september 
muziek, festival en dansen! Daar draait het deze week om. als 
hoogtepunt van deze week, ga je naar het Bootseafestival. 
 

Meer info 
Hotel o’mer 
consciencestraat 45,  
8370 blankenberge

050 41 13 49 
o-mer@oranje.be  
www.o-mer.be



reizen 
op maat
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WAnneer jouW  
DrooMreIS ontbreekt

Worden je reisdromen nog niet 
helemaal beantwoord met het 
aanbod in deze reisbrochure? 
Geen nood! We kunnen je nog 
meer bieden. ons motto: heb je 
een vraag, stel ze maar.  samen 
met jou gaan we op zoek naar een  
antwoord op jouw vraag.

Waarvoor kan ik contact opnemen? 
•	 jouw droomreis ontbreekt nog? Laat ons weten welk type reizen, 

weekends en/of uitstappen je graag zou doen. Bij de planning van het 
volgende reisseizoen kunnen we hiermee zoveel mogelijk rekening houden. 
stel bijvoorbeeld dat meerdere mensen dromen van een verdere reis, dan is 
dit zeker het onderzoeken waard! 

•	 je wilt liefst met een vriendengroep of met je gezin op reis maar het lukt 
zelf niet om je reis te boeken en regelen? maak dan een afspraak en samen 
bekijken we wat de mogelijkheden zijn.

•	 het reisaanbod van vrijetijdspunt voldoet niet helemaal aan wat je nodig 
hebt, maar je weet niet waar je terecht kan? Neem contact met ons op. We 
gaan na wat jouw reisvragen zijn en gaan op zoek naar een antwoord in de 
brede sector van reisaanbieders, zowel organisaties voor mensen met een 
beperking als reguliere reisorganisaties. 

Iedereen met (een vermoeden van) een beperking

Advies en begeleiding is gratis.

050 47 25 90

reizen@oranje.be 

www.vrijetijdspunt.com

Meer info 
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dromen over reizen  
Workshops

met mijn hoofd in de wolken dromen over reizen. Nieuwsgierig naar de 
vakantiefoto’s van mijn vrienden. Dat zou ik ook wel eens willen. hoe 
begin ik er aan om een leuke dagtrip of een meerdaagse vakantie te 
plannen? 

tijdens 3 gratis workshops maken wij van je droom iets wat je ook echt kan uitvoeren. We 
zoeken uit wat je leuk vindt en wat haalbaar is. hiervoor komen we 3 keer samen met een 
groep reisdromers! Elke deelnemer maakt een vakantiefotoboek. Deze geeft weer waar er 

tijdens de drie sessies aan gewerkt is.  

heb je interesse of wil je graag meer info?  Neem contact met ons op en we helpen je graag 
verder.  

reekS 1: nAMIDDAgSeSSIeS

           6, 13 en 20 september

           13 - 15.30u 

           Peterseliestraat 100,
           8000 brugge

           Inschrijven verplicht

reekS 2: AvonDSeSSIeS

           6, 13 en 20 september

           18.30 - 21u 

           Peterseliestraat 100,
           8000 brugge

           Inschrijven verplicht



AANVRAAG TOT INSCHRIJVING      

Terugsturen naar: Reizen vzw Oranje, Peterseliestraat 100, 8000 Brugge voor 10 juli. Wie vanaf 11 juli inschrijft, wordt niet mee 
genomen in de eerste toebedeling en kan enkel nog inschrijven voor eventuele openstaande plaatsen. 

Reizen

voornaam + naam

Straat + nr./bus

Postcode

tel/gSM

rijksregisternr.

beschrijving 
beperking

gemeente

e-mail

geboortedatum

ge
ge

ve
ns

begeleiding

Ik heb GEEN individuele begeleiding nodig Ik heb WEL individuele begeleiding nodig

    Extra info rond individuele begeleiding:

Woonvorm

zelfstandig wonen Begeleid wonen

Bij ouders/voogd voorziening

Beschermd wonen

verzorging

Ik heb GEEN speciale verzorging nodig Ik heb WEL speciale verzorging nodig

     Extra info rond speciale verzorging/ thuisverpleging:          Ik heb thuisverpleging nodig

rolstoelgebruiker

Nee

ja, maar ik kan stappen met hulp

ja, volledig rolstoelafhankelijk                    manuele rolstoel                  Elektrische rolstoel

geslacht        Man
vrouw

Ik verklaar de reisvoorwaarden (p 27) te hebben gelezen, te begrijpen & ermee akkoord te gaan.

Op de achterzijde van deze 
pagina kan je de reizen 
aanduiden waarvoor je je graag 
wilt inschrijven. 
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AANVRAAG TOT INSCHRIJVING      Reizen

ja, ik neem een annulatieverzekering van 5,5% van de totale reissom want ik wil dat de reissom bij een annulatie wordt terugbetaald.

Neen, ik neem geen verzekering en weet dat ik bij annulatie geen geld zal terugkrijgen.

Sinaai, Sint-niklaas     8 - 12 oktober 2018

ja, ik neem een annulatieverzekering van 5,5% van de totale reissom want ik wil dat de reissom bij een annulatie wordt terugbetaald.

Neen, ik neem geen verzekering en weet dat ik bij annulatie geen geld zal terugkrijgen.

Puerto Plata, Dominicaanse republiek     20 - 28 maart 2019

ja, ik neem een annulatieverzekering van 5,5% van de totale reissom want ik wil dat de reissom bij een annulatie wordt terugbetaald.

Neen, ik neem geen verzekering en weet dat ik bij annulatie geen geld zal terugkrijgen.

bree,  limburg     5 - 7 oktober 2018

ja, ik neem een annulatieverzekering van 5,5% van de totale reissom want ik wil dat de reissom bij een annulatie wordt terugbetaald.

Neen, ik neem geen verzekering en weet dat ik bij annulatie geen geld zal terugkrijgen.

berdorf, luxemburg     19 - 21 oktober 2018

Datum:      Handtekening:

Naam:

ja, ik neem een annulatieverzekering van 5,5% van de totale reissom want ik wil dat de reissom bij een annulatie wordt terugbetaald.

Neen, ik neem geen verzekering en weet dat ik bij annulatie geen geld zal terugkrijgen.

Disneyland, Parijs - weekend najaar     28 - 30 september 2018

ja, ik neem een annulatieverzekering van 5,5% van de totale reissom want ik wil dat de reissom bij een annulatie wordt terugbetaald.

Neen, ik neem geen verzekering en weet dat ik bij annulatie geen geld zal terugkrijgen.

Disneyland, Parijs - weekend voorjaar     15 - 17 maart 2019

ja, ik neem een annulatieverzekering van 5,5% van de totale reissom want ik wil dat de reissom bij een annulatie wordt terugbetaald.

Neen, ik neem geen verzekering en weet dat ik bij annulatie geen geld zal terugkrijgen.

brussel, belgië     28 - 30 december 2018
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artikel 1: Informatie van de reiziger
De reiziger moet de reisorganisator alle inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd 
worden of die een invloed kunnen hebben op het goede verloop van de reis. Wanneer de 
reiziger verkeerde  of onvolledige inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de 
reisorganisator, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

artikel 2: De prijs
1. De prijzen uit deze brochure kunnen niet worden herzien, tenzij dit het gevolg is van een 
wijziging in: 

a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of
b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of
c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen.

2. Wanneer de verhoging meer is dan 15 % van de totale reissom, kan de reiziger de reis zonder 
vergoeding verbreken. De reiziger krijgt dan een terugbetaling van al de bedragen die hij aan 
de reisorganisator heeft betaald. De prijzen in deze brochure werden berekend op basis van de 
tarieven, brandstoftoeslagen en wisselkoersen die op 15 mei van het jaar van publicatie van 
deze brochure van toepassing waren. vrijetijdspunt kan de reissom herberekenen tot 2 weken 
voor reis.

artikel 3: verbreking door de reisorganisator vóór afreis
1. Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een 
niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:

a) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, 
zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt 
aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig 
mogelijk terugbetalen.
b) ofwel de terugbetaling van al de bedragen die de reiziger aan de reisorganisator heeft 
betaald.

2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling, 
tenzij:

a) de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, zoals 
aangegeven in deze brochure en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de 
reiziger ten minste 31 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte 
werd gebracht;
b) de annulering het gevolg is van overmacht. onder overmacht wordt verstaan abnormale en 
onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop 
beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden 
vermeden. 

artikel 4: Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis
1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten niet zal kunnen worden 
uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en 
kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.

2. Indien er een verschil is tussen de geplande reis en de effectieve reis, stelt de 
reisorganisator de reiziger schadeloos ten beloop van dit verschil.

3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven 
om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig 
vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in 
voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.

artikel: 5 verbreking door de reiziger
De reiziger kan ten allen tijde een reis geheel of gedeeltelijk annuleren. Een annulatie kan enkel 
schriftelijk. Bij annulatie worden de reeds overgemaakte bedragen niet teruggestort. De reiziger 
kan hiervoor een bijkomende annulatieverzekering nemen. Deze verzekering bedraagt 5,5% van 
de totale reissom met een minimum van 25 euro en moet voor elke reis afzonderlijk genomen 
worden. 
Er is een terugbetaling van de annulerings- of wijzigingskosten in geval van:
•	Verdwijning	of	kidnapping.
•	Overlijden	van	je	kat	of	hond.	
•	Onverwachte	uitzetting	uit	huurwoning.
•	Onmogelijkheid	om	de	vereiste	vaccins	te	ontvangen.	

•	Ziekte,	ongeval	of	overlijden	van	de	verzekerde,	een	familielid	tot	de	2de	graad	of	een	
professionele vervanger.
•	Overlijden	van	een	aanverwante	minderjarige	tot	de	3de	graad.	
•	Echtscheiding	of	feitelijke	scheiding.
•	Zware	schade	aan	uw	woning,	ontslag	of	herexamen.	
•	Diefstal	van	identiteitsdocumenten	of	visum,	weigering	van	visum,	toegangsweigering	tot	
het land.
•	Zwangerschap	indien	uw	reis	voorzien	was	tijdens	de	laatste	3	maanden	van	de	
zwangerschap en indien het contract voor het begin van de zwangerschap werd 
onderschreven of bij complicaties tijdens de zwangerschap.

De volledige polis die van toepassing is, staat ter beschikking op de website van vrijetijdspunt.

artikel 6: Bagage
1. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage.
2. De adviezen over toegelaten gewicht van de bagage dienen gevolgd te worden. Eventuele 
extra kosten voor overgewicht zijn ten laste van de reiziger. voor reizen met lijnvluchten is het 
toegelaten per persoon 1 reistas of rugzak tot 20 kg en 1 stuk handbagage mee te nemen, 
tenzij anders aangegeven door de reisorganisator.

artikel 7: aard van de reis
De reiziger is er zich van bewust dat hij mee gaat op een groepsreis, bijgevolg wordt er rekening 
gehouden met de wensen van de voltallige groep. De reisbegeleiders proberen zoveel als 
mogelijk individuele noden te beantwoorden, maar moeten uiteraard rekening houden met de 
haalbaarheid en de voltallige groep.

artikel 8: toegankelijkheid
De reizen aangeboden door vrijetijdspunt krijgen een toegankelijkheidslabel. Dit label wordt 
gehanteerd om een minimale kwaliteit te kunnen leveren. afhankelijk van het vervoer en 
de bestemming is een reis wel, beperkt of niet rolstoeltoegankelijk. De reiziger kan enkel 
deelnemen aan een reis die aan het voor hem passende toegankelijkheidslabel voldoet.

artikel 9: (medische) informatie
De reiziger verplicht er zich toe om een medische fiche en inschrijvingsformulier correct en 
volledig in te vullen. vrijetijdspunt verzekert u dat de gegevens, volgens de wet op de privacy, 
strikt vertrouwelijk wordt toegepast. De reiziger is verantwoordelijk voor het invullen en 
terugbezorgen van de medische fiche en inschrijvingsformulier aan de organisator.

artikel 10: medische handelingen
De reisbegeleiders kunnen geen medische handelingen ondernemen. Indien een medische 
handeling zich opdringt, zal hiervoor steeds een arts geraadpleegd worden. Wanneer 
voorafgaand aan de reis kan ingeschat worden dat het stellen van medische handelingen zal 
voorvallen, dan dient de reiziger de organisator bij inschrijving hiervan op de hoogte te stellen 
zodat eventueel gepaste acties kunnen ondernomen worden.

artikel 11: reis voorbereiding
voorafgaand aan de reis is er een  ontmoetingsdag. Elke reiziger wordt verwacht op die 
ontmoetingsdag. tijdens dit moment worden niet enkel de reis en de reisbegeleiders 
voorgesteld, er wordt ook gepeild naar persoonlijke verwachtingen en wensen.

artikel 12: Getuigenissen
Getuigenissen, anoniem of met naam, zoals die genoteerd worden in de opinieformulieren, 
kunnen gebruikt worden in de communicatie van vrijetijdspunt. Indien de reiziger dat niet 
wenst, moet hij dat op die plaats uitdrukkelijk vermelden.

artikel 13: Klachtenregeling
1. vóór de afreis: Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet hij deze zo snel 
mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisorganisator.
2. tijdens de reis: de reiziger kan dit ter plaatse melden, zodat naar een oplossing kan 
worden gezocht. Daarvoor moet hij zich wenden tot een reisbegeleider of rechtstreeks tot de 
reisorganisator.
3. Na de reis: Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger 
onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van 
de reisovereenkomst bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs 
een klacht indienen.

reISvoorWAArDen     



ontmoeten expertise vrije tijd
op maat

cultuur Sporten bijleren

Samen spelenreizen en 
weekends

contAct 
Peterseliestraat 100
8000 Brugge
tel. 050 47 25 90 / 09 327 05 75
reizen@oranje.be
www.vrijetijdspunt.com 
        vrijetijdspunt 

telefonische bereikbaarheid
maandag tot vrijdag van 10 tot 12.30 uur en op woensdag van 13.30 tot 16 uur.


