Fotograaf, auteur & avonturier
ALGEMENE VOORWAARDEN
Op de ARCTISCHE SKI-TREKKING OOST-GROENLAND is het volgende van
toepassing:
1. Aanmelding
1.1 Aanmelding vindt plaats door het opsturen van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier.
1.2 Aanmelding wordt bevestigd door een bevestigingsfactuur van €75, welke niet terug te
vorderen is bij annulering.
1.3 Aanmelding geldt als definitief, na betaling van de bevestigingsfactuur.
2. Reissom
2.1 De reissom is het op de factuur vermelde totaalbedrag, hetgeen overeenkomt met de
bedragen (bij 4, 3 dan wel 2 deelnemers) die genoemd zijn in het info-PDF op Jolanda’s website.
In het info-PDF staat vermeld wat bij de reissom is inbegrepen en wat exclusief is.
3. Deadline of reis door kan gaan
3.1 Op 15 augustus 2021 neemt Jolanda Linschooten de beslissing of de ARCTISCHE SKITREKKING OOST-GROENLAND door kan gaan in februari 2022.
4. Betaling
4.1 Na 15-08-2021 ontvang je een factuur voor de reissom (minus reeds aanbetaalde €75) welke
binnen 10 dagen voldaan dient te worden.
5. Annulering van de deelnemer
5.1 Bij annulering tot 3 maanden voor de vertrekdatum is 50% van de reissom verschuldigd.
5.2 Bij annulering in de periode van 3 maanden tot 1 maand voor de vertrekdatum is 80% van de
reissom verschuldigd.
5.3 Bij annulering vanaf 1 maand voor de vertrekdatum is 100% van de reissom verschuldigd.
6. Annulering door Jolanda Linschooten
6.1 Als door Jolanda Linschooten besloten is dat de reis door gaat (na 15-08-2021) en er treden na
deze datum onverhoopt toch weer corona-beperkende maatregelen op die het reizen naar IJsland
en Groenland bezwaarlijken dan wel onmogelijk maken, dan vindt restitutie van de reissom plaats
(minus €75, zoals vermeld onder 1.2 én minus de door Jolanda Linschooten reeds gemaakte
kosten ten behoeve van deze reis - zoals het vooruitsturen van proviandpakketten en expeditiemateriaal).
6.2 Indien Jolanda Linschooten door ziekte of andere persoonlijke situaties onverhoopt deze reis
niet kan uitvoeren, dan vindt restitutie van de reissom plaats (minus €75, zoals vermeld onder 1.2
én minus de door Jolanda Linschooten reeds gemaakte kosten ten behoeve van deze reis - zoals
het vooruitsturen van pakketten met proviand en expeditie-materiaal).
6.3 In geval van 6.1 of 6.2 zal in overleg met de deelnemers de reis een jaar naar achteren
geschoven worden, dus plaatsvinden in februari 2023.
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7. Aansprakelijkheid
7.1 Deelname vindt plaats op eigen risico.
7.2 Deelnemers dienen zich bewust te zijn van de risico’s van de reis zoals vermeld in het infodoc.
7.3 Aanwijzingen en instructies van Jolanda Linschooten in zake veiligheid dienen altijd te worden
opgevolgd. Het niet opvolgen kan leiden tot uitsluiting van de reis zonder recht op enige financiële
vergoeding of restitutie.
7.4 Jolanda Linschooten is, behoudens nalatigheid, niet aansprakelijk voor schade of letsel
opgelopen tijdens de reis.
6.5 Schade aan gehuurd of geleend materiaal is voor rekening van de deelnemer.
8. Onvoorziene omstandigheden
8.1 Het programma kan door Jolanda Linschooten worden aangepast indien omstandigheden
hiertoe aanleiding geven, zoals buitengewone weersomstandigheden, fysieke of psychische
problemen van deelnemers, materiaalpech en andere onvoorziene factoren.
8.2 Aanpassing van het programma vindt plaats naar het oordeel van Jolanda Linschooten.
8.3 Aanpassing geeft geen recht op enige financiële vergoeding of restitutie.
9. Verzekering
9.1 Het afsluiten van een reisverzekering met dekking voor ziektekosten, opsporing en redding is
verplicht. Naam van de verzekeringsmaatschappij en polisnummer dienen doorgegeven te worden
aan Jolanda Linschooten (belangrijk bij calamiteiten), uiterlijk bij/direct na betaling van de reissom.
9.2 Het afsluiten van een annuleringsverzekering is niet verplicht, maar wordt sterk aanbevolen.
10. Training/Infoweekend
10.1 Het Training/Infoweekend van 8-10 oktober 2021 is verplicht voor alle deelnemers. Indien
iemand verhinderd is zal in overleg naar een andere datum gezocht worden. (Bij een dergelijk
grote expedite is het noodzakelijk dat we als team functioneren en elkaar enigszins kennen.)
11. Afwijkingen
11.1 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden door Jolanda Linschooten worden uitsluitend
schriftelijk vastgesteld.
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