
Toepassingsgebied 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op activiteiten die Top Fotoreizen organiseert. 
 
Aanmelden en tot stand komen overeenkomst 
Door aanmelding voor een activiteit komt een overeenkomst tussen een deelnemer en Top Fotoreizen tot stand.  
Na aanmelding ontvangt de deelnemer een bevestiging van deelname. 
 
Prijzen 
Bij aanmelding voor een activiteit geldt de prijs zoals die ten tijde van de aanmelding op de site van Top Fotoreizen
vermeld staat. In de beschrijving van de activiteit is opgenomen welke zaken in de prijs zijn opgenomen.   
De vermelde prijs is inclusief het geldende btw-tarief.  
 
Annuleren door de deelnemer 
Bij een dagexcursie kan de deelnemer tot 8 weken voor aanvang van de activiteit kosteloos annuleren, eventueel
betaalde gelden worden dan per direct teruggestort. 
Bij annulering tot 4 weken voor aanvang dient 50% van het activiteitsbedrag te worden betaald, of, indien reeds
betaald, wordt 50% van het betaalde bedrag direct teruggestort.  
Bij latere annulering is het gehele bedrag verschuldigd.  
De deelnemer kan eventueel voor een vervanger zorgen.  
Bij annulering van een reis die uit meerdere dagen bestaat, gelden de ANVR-voorwaarden. Deze vind je hier
https://www.anvr.nl/consumentenvoorwaarden.pdf. 
 
Verplaatsen en annuleren door Top Fotoreizen 
Top Fotoreizen behoudt zich het recht voor om een activiteit tot tien dagen voor aanvang te verplaatsen naar een
andere datum. De deelnemer wordt hiervan direct op de hoogte gesteld. De deelnemer heeft dan het recht de
deelname kosteloos te annuleren en ontvangt dan het reeds betaalde bedrag volledig retour. 
Top Fotoreizen behoudt zich het recht voor om een activiteit tot uiterlijk tien dagen voor aanvang te annuleren. De
deelnemer wordt hiervan direct op de hoogte gesteld. Indien Top Fotoreizen een activiteit annuleert, ontvangt de
deelnemer het reeds betaalde bedrag voor de activiteit volledig retour. 
 
Factureren en betalen 
Voor activiteiten die maximaal een weekend duren, betaalt de deelnemer bij inschrijving. De deelnemer ontvangt
een factuur met de prijs van de activiteit. Bij activiteiten die langer dan een weekend duren, ontvangt de deelnemer
een factuur die binnen de op de rekening gestelde termijn betaald moet worden. 
Indien de deelnemer niet of niet tijdig betaalt zijn de daaruit voor Top Fotoreizen voortvloeiende kosten voor de
deelnemer. Onder deze kosten zijn begrepen alle rechtelijke en buitengerechtelijke kosten. 
 
Wijzigingen in algemene voorwaarden 
Bij wijzigingen in de algemene voorwaarden blijven de oude voorwaarden op reeds bestaande overeenkomsten van
kracht. 

algemene voorwaarden



Aansprakelijkheid 
Deelname aan een activiteit gebeurt op eigen risico. Top Fotoreizen is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, letsel
of ongeval, ontstaan voor de deelnemer, ongeacht door welke oorzaak of nalatigheid die zou zijn ontstaan. Voor
langere fotoreizen kan het verstandig zijn als de deelnemer zelf een reis- en/of annuleringsverzekering afsluit.  
 
Geschillen en toepasselijk recht 
Bij geschillen tussen De deelnemer en Top Fotoreizen zal getracht worden om in goed onderling overleg tot een
oplossing te komen. 
Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 
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