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Reizen Patteeuw verzorgt organisatie van de hele dagreis 

of wij kijken enkel voor het vervoer 

 

Organisatie van een dagreis 
 

- 1e kennismaking 

o Gesprek via telefoon, teams, mail of kantoor Reizen Patteeuw 

o Voorkeur reisdatum 

o Nazicht van evt. vroegere excursies 

o Bespreking evt. bijkomende wensen specifiek aan de club 

 

-  Reis 

o Bestaand programma (cfr brochure) met evt. kleine aanpassingen en 

voorkeuren qua maaltijden en/of bezoeken 

o Á la carte programma 

o Reisdatum – vermelding v voorzitter, reisverantwoordelijke en/of 

secretaris – opstapplaats en aankomstplaats (indien verschillend) – 

gewenst vertrekuur – verwacht aantal deelnemers 

o Vermelding in hoeverre voorzitter, reisverantwoordelijke en, of 

secretaris betrokken wil worden bij aanmelding bezoeken en 

restaurants 

 

- Opmaak voorstel reis  

o Na ontvangst prijzen toegangsgelden, lokale gidsen, 

beschikbaarheid eigen begeleider, enz 

o Afspraak wanneer de club het voorstel wenst 

o Eerste voorstel wordt opgestuurd naar de Club 

▪ Het voorstel vermeldt een prijs per persoon – deze prijs 

bevat het vervoer, evt. begeleider of gids, toegangsgelden, 

maaltijden (excl. dranken, tenzij anders bepaald), enz. 

▪ Het voorstel vermeldt prijzen per schijf van aantal 

deelnemers   

o Aanpassing eventuele wijzigingen, toevoegingen, weglatingen, enz. 
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- Akkoord met voorstel reis 

o Ondertekening voorstel door de club 

o Opgave precieze aantal deelnemers 

-  week op voorhand definitief aantal personen 

o Afspraken over betaling dagreis 

 

- Uitvoering reis 

o Ophaling ter plaatse volgens eerdere afspraak ivm plaats en uur 

o Kennismaking met voorzitter, reisverantwoordelijke en/of 

secretaris – chauffeur en evt. begeleider/gids 

o Indien gewenst kan de reisverantwoordelijke en/of voorzitter 

en/of secretaris betrokken worden bij aanmelding bezoeken, 

restaurants en hotel(s). 

o Oplossingen bij evt. afwijkingen in het programma worden 

besproken met de voorzitter, reisverantwoordelijke en/of 

secretaris 

o Chauffeur of meereizende begeleider/gids betaalt ter plaatse voor 

bezoeken, restaurants, evt. plaatselijke gidsen, enz. 

 

- Feedback  

o Zowel tijdens als na terugkomst kan feedback gegeven worden over 

de uitvoering van de reis. Dit komt de service immers alleen maar 

ten goede. 

 

- Annulaties en onderbezetting 

o Volledige annulatie van de dagreis  

▪ Meer dan maand voor vertrek : administratieve kost € 50 

▪ Minder dan een maand : administratieve kost € 50 + gemaakte 

kosten 

o Annulatie van aantal personen op de dagreis 

▪ Tot 1 dag op voorhand : de reële kosten 

▪ Dag zelf (no show) 100% kosten 

o Onderbezetting 

▪ Indien het minimum aantal personen niet bereikt is vermeld 

op de offerte wordt de prijs per persoon aangepast  
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Enkel Vervoer 

Reizen Patteeuw verzorgt enkel het vervoer per luxe-autocar 

- Reis 

o Bespreking gewenste route vanaf de opstapplaats tot de 

verschillende bezoeken, restaurants en terug naar de 

aankomstplaats (indien verschillend van opstapplaats) 

o De voorzitter, secretaris en/of reisverantwoordelijke organiseert 

en reserveert zelf bezoeken en restaurants 

o Bij de reservering van restaurants (en hotel bij meerdaagse reizen) 

voorziet de club de maaltijd (en overnachting) voor chauffeur en 

evt. begeleider/gids 

 

- Opmaak offerte 

o Afspraak wanneer de club het voorstel wenst 

- Akkoord met prijs vervoer 

o Ondertekening offerte door de club 

o Afspraken over betaling dagreis 

o Juist programma en uren doorgeven voor de chauffeur 

- Uitvoering reis 

o Ophaling ter plaatse volgens eerdere afspraak ivm plaats en uur 

- Feedback  

o Zowel tijdens de dagreis als na terugkomst kan feedback gegeven 

worden over de uitvoering van de reis. Dit komt de service immers 

alleen maar ten goede. 

- Annulaties 

o Volledige annulatie van de dagreis  

▪ Tot een week voor vertrek : administratieve kost € 50 

▪ Minder dan een week : administratieve kost € 100 

 

 

 

Algemene en bijzonder voorwaarden van Reizen Patteeuw zijn terug te vinden op 

onze website: https://www.reizenpatteeuw.be/nl/algemene-voorwaarden 

behouden hierboven anders vermeld 
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