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Organisatie van een meerdaagse reis 
 

- 1e kennismaking 

o Gesprek via telefoon, teams, mail of we komen ter plaatse na afspraak 

o Bepalen van het soort reis : dagreis of meerdaagse autocar – of 

vliegtuigreis 

o Mogelijke data en aantal dagen  

o Kijken wat de club in het verleden gedaan heeft van reizen 

o Bespreken wat de club wenst van inhoud 

 

- Reis: 

o Bestaand programma (cfr brochure) met evt. aanpassingen, bijv. extra 

ontbijt 1ste dag, voorkeuren qua maaltijden, extra bezoeken, enz.  

o À la carte reisprogramma 

o Reisdata – vermelding v voorzitter, reisverantwoordelijke en/of 

secretaris - opstapplaats(en) – vertrekuur – verwacht aantal deelnemers 

o Vermelding in hoeverre voorzitter, reisverantwoordelijke en, of 

secretaris betrokken wil worden bij aanmelding bezoeken, restaurants en 

hotels. 

o Samenstelling reisprijs: Halfpension, vol pension, inclusief of exclusief 

toegangsgelden, inclusief of exclusief tafeldranken, verzekering, enz. 

 

- Opmaak voorstel reis  

o Na ontvangst prijzen en beschikbaarheid hotel 

o Na ontvangst prijzen toegangsgelden, lokale gidsen, enz. 

o Afspraak wanneer de club het voorstel wenst 

o Eerste voorstel wordt opgestuurd naar de Club 

o Aanpassing eventuele wijzigingen, toevoegingen, weglatingen, enz. 

 

- Akkoord met voorstel reis 

o Ondertekening voorstel door de club 

o Afspraken over voorschot, definitieve bevestiging van de reis 
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- Wijze van inschrijving, betaling voorschotten & saldo 

o Inschrijvingen en betalingen rechtstreeks via ons kantoor 

▪ Alle verdere administratie wordt afgehandeld door kantoor: 

• De club krijgt een exclusieve link voor zijn reis 

• Die link kan doorgestuurd worden naar de leden 

• Daar staat het volledige programma op en daar kan dan ook 

ingeschreven worden 

• De reiziger kan daar inschrijven en de  persoonsgegevens,  

kamervoorkeur (single, dubbel of triple), enz vermelden 

alsook alle noodzakelijke persoonsgegevens (naam, adres, 

telefoonnummers, geboortedatum en -plaats, nr ID-kaart) 

• Verzending voorschottenfactuur en saldofactuur worden 

door ons gedaan 

• Samenstelling deelnemerslijsten en kamerlijsten worden 

door ons gedaan 

o Inschrijvingen en betalingen via club 

▪ Alle administratie verloopt via de club 

• Voorschottenfactuur aan de club  

• Regelmatige verzending deelnemerslijst en kamerlijst naar 

kantoor – regelmaat op voorhand af te spreken 

• Overmaken noodzakelijke persoonsgegevens(naam, adres, 

telefoonnummers, geboortedatum en -plaats, nr ID-kaart) 

• Latere inschrijvingen kunnen op aanvraag verlopen 

indien plaats in hotel=definitieve boeking 

• Saldofactuur vóór vertrek 

 

- Uitvoering reis 

o Ophaling ter plaatse volgens eerdere afspraak ivm plaats en uur 

o Kennismaking met voorzitter, reisverantwoordelijke en/of secretaris – 

reisgids en chauffeur 

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 

 

- Feedback  

o Zowel tijdens de reis als na terugkomst kan feedback gegeven worden 

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

ten goede. 
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- Annulaties en onderbezetting 

o Volledige annulatie van de meerdaagse reis 

▪ Meer dan maand voor vertrek : administratieve kost € 100 

▪ Minder dan een maand : administratieve kost € 100 + gemaakte 

kosten 

o Annulatie van aantal personen op de meerdaagse reizen 

▪ 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 de offerte wenst 

- Akkoord met prijs vervoer 

o Ondertekening offerte door de club 

o Afspraken over betaling meerdaagse reis 

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 meerdaagse 

▪ Tot een maand voor vertrek : administratieve kost € 50 

▪ Tot een week voor vertrek : administratieve kost € 100 

▪ Minder dan een week : administratieve kost € 250 

 

 

 

 

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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