
AANVULLENDE (REIS)VOORWAARDEN 

TRAINING CAMP CONNECTS B.V. 

 

Deze algemene voorwaarden gelden in aanvulling op de ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen. Deze aanvullende 

reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle (groeps)reizen van Training camp connects B.V.  

 

 

Artikel 1 – de opdracht en de daaruit voortvloeiende definitieve boeking 

1. Training camp connects B.V. bevestigt aan reiziger om een reis te verzorgen en verbindt zich tot een correcte 

vervulling daarvan. De werkzaamheden en diensten van Training camp connects B.V. zullen bestaan uit (maar 

niet noodzakelijk beperkt zijn tot):  

 

a. Zie (per e-mail of post toegestuurde- of persoonlijk overhandigde) offerte. 

 

Door het aanvaarden van de offerte komt een definitieve boeking tot stand zoals is bepaald in artikel 1.3 van 

de ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen. 

 

2. Training camp connects B.V. zal zijn werkzaamheden in beginsel zelfstandig, onder eigen 

verantwoordelijkheid, uitvoeren. 

 

3. Uiterlijk een week voordat de (groeps)reis, het sporttrainingskamp en/of de sportwedstrijd(en) aanvangt, zal 

Training camp connects B.V. alle benodigde reisbescheiden toezenden naar reiziger(s). 

 

4. Training camp connects B.V. zal zich altijd professioneel en oplossingsgericht opstellen. Training camp 

connects B.V. is verantwoordelijk voor zijn eigen middelen om de opdracht naar behoren uit te voeren.  

 

Artikel 2 – toepasselijke algemene voorwaarden 

1. Deze algemene voorwaarden gelden in aanvulling op de ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen. 

Onderdeel van de ANVR-Reizigersvoorwaarden. 

 

2. Voornoemde algemene voorwaarden kunnen eenvoudig worden nagelezen via de link: 

ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen: www.anvr.nl/reizigersvoorwaarden.pdf  

 

3. Indien voornoemde algemene voorwaarden van ANVR wijzigen, zal Training camp connects B.V. een nieuwe 

versie van deze algemene voorwaarden verzenden naar reiziger(s). De reiziger is bij voorbaat akkoord met 

deze nieuwe set algemene voorwaarden van de ANVR.  

 

4. Enige algemene inkoop of verkoop voorwaarden van de reiziger worden expliciet door Training camp 

connects B.V. van de hand gewezen.   

 

Artikel 3 – vergoeding, betalingsvoorwaarden en annulering 

1. De vergoeding voor de reiziger zal EUR [zie offerte] bedragen. 

 

2. Het staat reiziger(s) vrij om eventuele sponsoren te zoeken die de vergoeding, zoals in de offerte 

omschreven, (deels) betalen. Deze sponsoren kunnen het door hen gewenste bedrag direct overmaken naar 

Training camp connects B.V., met daarbij een duidelijke omschrijving over welke reiziger(s) het gaat en voor 

welke vergoeding. Reiziger blijft zelf echter altijd verantwoordelijk voor de betaling van de totale vergoeding.    

 

3. Reiziger zal ervoor zorgdragen dat 20% aanbetaling van de totale vergoeding uiterlijk geschiedt binnen zeven 

dagen na bevestiging van de offerte op het rekeningnummer van Training camp connects B.V.  
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4. Reiziger zal ervoor zorgdragen dat 80% restbetaling van de totale vergoeding uiterlijk geschiedt twee 

maanden voordat de reis start. Op het door Training camp connects B.V. opgegeven rekeningnummer. 

 

5. Reiziger kan de (definitieve) boeking alleen tot 2 maanden voor de start van de (groeps)reis, het 

sporttrainingskamp en/of de sportwedstrijd(en) annuleren. In dat geval zullen wel alle daadwerkelijk 

gemaakte kosten aan de zijde van Training camp connects B.V. worden doorberekend aan de reiziger(s) en 

zal per deelnemer aan de (groeps)reis, het trainingskamp en/of de wedstrijd een dienstverleningsvergoeding 

in rekening worden gebracht ad EUR 100,- per deelnemer. Indien binnen 2 maanden voor de start van 

voornoemde evenementen wordt geannuleerd door reiziger(s), dan zullen alle kosten die zijn 

overeengekomen in rekening worden gebracht. Partijen kunnen in onderling overleg tot andere oplossingen 

komen.  

 

Door de, door Training camp connects B.V. toegestuurde, offerte te bevestigen gaat de reiziger ermee 

akkoord dat Artikel 9.(2.) van de ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen wordt vervangen door dit artikel. 

 

Artikel 4 – rapportage 

1. Training camp connects B.V. zal zorgdragen voor het bijhouden van een deugdelijke projectadministratie die 

voldoende inzicht geeft aan reiziger(s) met betrekking tot planmatige en financiële verantwoording van de 

werkzaamheden. 

 

2. De rapportage kan door de reiziger(s) worden opgevraagd bij Training camp connects B.V. en zal binnen 2 

werkdagen worden toegezonden.   

 

Artikel 5 – aansprakelijkheid en veiligheid  

1. Training camp connects B.V. zal jegens reiziger(s) en/of derden aansprakelijk zijn voor de door zijn toedoen of 

door toedoen van een door hem ingeschakelde derde ontstane aantoonbare financiële schade in de 

uitoefening van de overeenkomst. Training camp connects B.V. is tevens aansprakelijk voor schade ontstaan 

door zijn tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen. Onder schade wordt alleen verstaan directe 

vermogensschade. Iedere vorm van directe of indirecte gevolgschade geleden door de reiziger(s) en/of aan 

reiziger(s) gelieerde derden, wordt hierbij van de hand gewezen. Voordat sprake kan zijn van verzuim aan de 

zijde van Training camp connects B.V., zal de reiziger altijd een schriftelijke ingebrekestelling verzenden naar 

Training camp connects B.V. met daarin een termijn van 3 dagen om enig gebrek aan de dienstverlening te 

herstellen.  

2. De maximale schadevergoeding die Training camp connects B.V. aan de reiziger dient te betalen in geval zich 

een feit voordoet als beschreven in lid 1 van dit artikel, zal nooit hoger zijn dan hetgeen Training camp 

connects B.V. krijgt uitbetaald door haar verzekeraar. Training camp connects B.V. verklaart dat hij voldoende 

verzekerd is voor risico’s die kunnen ontstaan in de uitoefening van de overeenkomst. Deze verzekering moet 

tevens dekking bieden voor fouten gemaakt door, door Training camp connects B.V. ingeschakelde, derden. 

3. Training camp connects B.V. is niet aansprakelijk voor schade geleden door (een) reiziger(s) of (een) derde(n), 

zoals verlies of beschadiging van eigendom, anders dan voor schade die het gevolg is van opzet of grote 

nalatigheid. 

4. Training camp connects B.V. neemt altijd de schriftelijke veiligheidsinstructies in acht die hem zijn 

opgedragen door reiziger(s).  

5. Training camp connects B.V. is lid van het Garantiefonds voor Georganiseerde Tour Operators (“GGTO”), het 

“Calamiteitenfonds” en de “ANVR”. Bij noodsituaties kan de reiziger zich altijd direct tot voornoemde 

organisaties wenden.  

6.   Training camp connects B.V. kan nimmer verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade als 

gevolg van gewijzigde of vertraagde vluchten en/of busreizen.  

 



Artikel 6 – verplichtingen reiziger(s) 

1. De reiziger die een reis boekt staat er voor in en garandeert dat alle deelnemers die mee gaan naar de door 

Training camp connects B.V. georganiseerde (groeps)reis in het bezit zullen zijn van een geldige (collectieve 

dan wel particuliere) reisverzekering en ziektekostenverzekering. Indien deelnemers deze twee genoemde 

verzekeringen niet hebben en er dientengevolge door schade geen verzekeringsmaatschappij dekking biedt, 

dan zal de reiziger hiervoor volledig aansprakelijk en verantwoordelijk voor zijn. 

   

2. Bij vragen over particuliere en/of collectieve verzekeringen kan altijd contact worden opgenomen met de 

onderneming Houkes Financieel Advies te Ede (ynske@houkesadvies.nl). Ook Training camp connects B.V. is 

bereid om advies te geven over de betreffende verplichte verzekeringen.   

 

Artikel 7 – geheimhouding, relaties, non-concurrentie, social media beleid 

1. De reiziger is gedurende een periode van 24 maanden na het aflopen van de boeking verplicht om voor 

algehele geheimhouding zorg te dragen van al hetgeen hij over Training camp connects B.V. te weten is 

gekomen, alsmede over alle producten, diensten, leveranciers en klanten die toebehoren aan Training camp 

connects B.V.  

 

2. Het is de reiziger(s) verboden om gedurende de reis, alsmede voor een periode van 24 maanden daarna, 

werkzaamheden te verrichten voor een klant of zakenrelaties van Training camp connects B.V.  

 

3. Het is de reiziger(s) gedurende een periode van 24 maanden na het aflopen van de reis verboden om 

zakelijke contracten aan te gaan met bedrijven en/of personen die hij heeft ontmoet gedurende de 

uitvoering van de diensten door Training camp connects B.V.  

 

4. De reiziger verplicht zich ertoe om door hem ingeschakelde derden te onderwerpen aan het bepaalde in dit 

artikel. 

 

5. Het is Training camp connects B.V. niet toegestaan om algemene informatie over de reiziger(s) en/of 

zakenrelaties zonder toestemming van de reiziger(s) online te plaatsen op social media.   

 

6. Bij overtreding van de bepalingen in dit artikel is Training camp connects B.V. bevoegd om zonder 

voorafgaande ingebrekestelling een direct opeisbare boete van EUR 10.000,- te innen, te vermeerderen met 

een bedrag van EUR 500,- per dag, een deel van een dag daaronder begrepen, dat de overtreding 

voortduurt. Dit laat onverlet het recht van reiziger om daadwerkelijke schadevergoeding te vorderen.  

 

7. Van het bepaalde in dit artikel kan slechts met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Training camp 

connects B.V. worden afgeweken. 

 

Artikel 8 – ontbinding  

1. Elk der partijen kan de overeenkomst in een van de volgende gevallen per direct ontbinden: 

 

a. Indien de wederpartij in surseance van betaling verkeert of indien zijn faillissement is uitgesproken; 

 

b. Indien de wederpartij een beroep op overmacht doet en de overmachtsperiode langer dan drie 

weken heeft geduurd of zodra duidelijk is dat deze langer dan drie weken zal duren. Regels 

omschreven in Artikel 3 van dit document treden in werking; 

 

c. Indien de wederpartij zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, na bij aangetekende 

brief in gebreke te zijn gesteld, niet nakomt, in het geval deze niet-nakoming van zo ernstige aard is 

dat voortzetting van de overeenkomst niet in redelijkheid kan worden verwacht. 

 

Aalten, maart 2019 
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