
Reserveringsvoorwaarden Consumenten  

           

Deelname aan de rondleiding is geheel op eigen 

risico! 

 

Reserveringsvoorwaarden: 

- Rondleidingen zijn alleen mogelijk na reservering vooraf. 

- Bij reservering wordt het aantal personen doorgegeven. Dit kan tot maximaal 5 dagen 

van tevoren worden bijgesteld. Dit aantal doorgegeven personen wordt in rekening 

gebracht. 

- Het minimum aantal betalende personen is acht. 

- Er zijn geen reserveringskosten! Wel wordt verzocht om vooraf 25 % van de te betalen 

som te voldoen. 

 

Veiligheidsvoorschriften: 

In verband met de (voedsel-) veiligheid moeten alle bezoekers aan de rondleiding(en) een 

veiligheidsbrief lezen. Deze brief vindt u op de website Westlandtoerisme.nl en ontvangt u bij 

de mailing of bij aanvang van de rondleiding. 

 

Betalingsvoorwaarden: 

- Voor de betaling ontvangt u een factuur. 

- Betaling geschiedt binnen twee weken na ontvangst van de factuur.  

- Bij annulering binnen een week voorafgaand aan de excursie, wordt het volledige 

bedrag in rekening gebracht (100%). 

 

Rondleidingsvoorwaarden: 

- De rondleidingen zijn in principe voor deelnemers van alle leeftijden, maar voornamelijk 

voor volwassenen. Houdt u wel rekening met loopafstanden van 350 meter aaneen.  

- Het is mogelijk dat een andere groep bij uw groep aansluit, mits nadrukkelijk anders is 

afgesproken.  

- De rondleidingen kunnen gegeven worden in het Nederlands, Engels en Duits. Uiteraard 

kunt u ook uw eigen gids/tolk meenemen. 

- Excursies worden het hele jaar gegeven op maandag t/m vrijdag.                      

- Op zaterdag of zondag alléén na overleg voor groepen >20 personen.  

 

De continuïteit van het te bezoeken bedrijf heeft altijd voorrang!  

Westland Toerisme en het te bezoeken bedrijf hebben het recht om toegang van gasten te 

weigeren en excursies te annuleren mocht dit voor het bedrijf en/of voor de gasten van belang 

zijn. Daar mogen geen kosten of consequenties voor Westland Toerisme of het te bezoeken 

bedrijf aan verbonden zijn. 

Westland Toerisme en het te bezoeken bedrijf zijn niet verantwoordelijk voor schade aan of 

vermissing van uw eigendommen. Houd waardevolle spullen bij u en laat ze nergens achter. 

 

Parkeren is gratis! 


