
Algemene voorwaarden Nepal reizen 
 

Betaling en bevestiging deelname 
• De aanbetaling van de boeking bedraagt €175,-. 

• Voor het restant van de reissom ontvang je tot drie maand voor vertrek een factuur. 

• Bij boeking binnen 8 weken voor vertrek dient de gehele reissom in één keer voldaan te worden. 

• Je deelname aan de reis is bevestigd na ontvangst van de aanbetaling of de volledige reissom. 

• Facturen dienen binnen 10 dagen te worden betaald. 

Annuleringsvoorwaarden door de deelnemer 
Je hebt het recht de reis schriftelijk te annuleren. Hierbij zijn de volgende kosten verschuldigd:  

• bij annulering tot 8 weken voor vertrek € 175,- (de aanbetaling)  

• bij annulering tot 6 weken voor vertrek 30% van de reissom  

• bij annulering tot 4 weken voor vertrek 50% van de reissom  

• bij annulering tot 2 weken voor vertrek 75% van de reissom  

• bij annulering vanaf 2 weken vertrek de volledige reissom  

Het is mogelijk om je deelname kosteloos over te dragen op iemand anders of de reis door te schuiven mits er 

plek is. 

Reis- en annuleringsverzekering 
• Een algemene reisverzekering inclusief medische kosten is verplicht en dient door de deelnemer zelf 

te worden afgesloten.  

• Je kunt annuleringskosten (zowel van de yogareis als het vliegticket) voorkomen door een 

annuleringsverzekering af te sluiten. Dit wordt sterk aanbevolen en dient ter dekking van de kosten 

wanneer jij als deelnemer onverhoopt moet annuleren. Check dit altijd nog wel zelf even bij je 

verzekeringsmaatschappij.  

• Er wordt geen geld retour gegeven als je tijdens de reis zelf onverwachts de reis moet afbreken (dit 

dekt ook een reisverzekering als het goed is).  

Annulering door Marion Werger Coaching en Yoga 
• De reis gaat door bij 8 deelnemers. Eventuele wijzigingen in het programma en/of locatie met een 

kleine groep dan voorbehouden. Hiervan wordt de deelnemer uiterlijk 1 maand van tevoren op de 

hoogte gebracht. 

• Mochten er omstandigheden zijn dat ik de reis moeten afzeggen (bij noodgevallen als ziekte of 

ernstige persoonlijke omstandigheden van mij), dan is het streven om de Yogareis wel door te laten 

gaan met ingewerkte yoga-collega’s (co-teachers) die de reis kunnen dragen en overnemen. 

• Mocht toch onverhoopt de reis geannuleerd worden, dan krijgt de deelnemer de kosten van de 

Yogareis minus 50 euro retour.  

• Let op: de kosten voor het vliegticket blijven in dit geval voor risico van de deelnemer! 

Aansprakelijkheid 
• Marion Werger Coaching en Yoga stelt zich niet aansprakelijk voor blessures, medische- of 

gezondheidsklachten/problemen of -gevolgen, schade aan bagage en verplichtingen gemaakt voor en 

tijdens de reis. Ook kan er geen aansprakelijkheid gemaakt worden voor veranderingen, 



omstandigheden of onderbrekingen van het programma buiten de schuld om van Marion Werger 

Coaching en Yoga tijdens de Yogareis Nepal.  

• Marion Werger Coaching en Yoga is niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit 

annuleringen of wijzigingen van binnenlandse- of internationale vluchten. 

• Marion Werger Coaching en Yoga aanvaardt geen schade waarvoor aanspraak bestaat op een 

reisverzekering. Indien de verzekeraar niet tot uitkering over gaat, dan gaat de aansprakelijkheid van 

Marion Werger Coaching & Yoga niet hoger dan de totale reissom.  

• Marion Werger Yoga en Coaching is nooit aansprakelijk voor schade die het gevolg is van 

tekortkomingen of nalatigheid van de deelnemer. 

Gezondheid 
• Als deelnemer ben je zelf verantwoordelijk voor je gezondheid. Ook ben je zelf verantwoordelijk om te 

bepalen of je gezondheid deelname aan activiteiten toestaat. 

• Je bent zelf verantwoordelijk voor het in de gaten houden van de laatste stand van zaken ten aanzien 

van gezondheid, waaronder vaccinaties en corona, en reizen per land. Deze vind je bijvoorbeeld op 

http://www.ggdreisvaccinaties.nl en http://www.wijsopreis.nl. 

Avontuurlijk karakter  
Reizen in Nepal heeft een avontuurlijk karakter. De cultuur, procedures, mentaliteit, omstandigheden en 

gewoontes zijn anders dan in Nederland. Het kan dus zijn dat door onvoorziene omstandigheden de reis moet 

worden aangepast. Het programma van de reis zoals in de brochure en/of de website vermeld staat is een 

weergave van de reis of basis van vorige reizen maar kan in voorkomende gevallen afwijken.   

Klachten  
Als je een klacht hebt, maak dat dan zo snel mogelijk kenbaar aan je reisbegeleider. Die zoekt dan naar een 

oplossing. Mocht er geen voldoende oplossing komen, dan kun je tot twee weken na het einde van de reis 

schriftelijk je klachten kenbaar maken via info@marionwerger.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marion Werger  

Yoga, Coaching, Ademwerk & Reizen naar Nepal  

Aangesloten bij de Stichting Stress & Burnout  

www.marionwerger.nl  •  info@marionwerger.nl  •  06 57563717  

KvK: 58377921 
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