
 
 

        

Sahara Expeditie - Algemene voorwaarden 

Door een Sahara Expeditie te reserveren via www.bosland.be aanvaard je automatisch 

de algemene voorwaarden. 

Art. 1 - Annulering 

 Bij annulering door de aanvrager meer dan 2 kalenderdagen voor de datum van 

de activiteit, worden geen kosten in rekening gebracht. 

 

 Bij annulering minder dan 2 kalenderdagen voor de datum van de activiteit 

worden automatisch € 10 aan administratieve kosten aangerekend. 

Art. 2 - Slecht weer 

 Bij (extreem) slecht weer kan in overleg met Bosland de activiteit geannuleerd of 

doorgeschoven worden naar een nieuwe datum.  

 

Let wel, deze garantie is enkel geldig als er - de dag zelf voor aanvang van de 

activiteit - telefonisch overleg was met Bosland via Toerisme Lommel (Tel. +32 

011 54 02 21 - bereikbaar: ma-vr : 9.00 - 17.00 en za-zo: 10.00 - 17.00). 

Art. 3 - Overmacht 

 Bosland behoudt zich het recht activiteiten te annuleren zonder aansprakelijk te 

kunnen worden gesteld voor het eventuele verlies van inkomsten door derden.  

 

Deze annulering gebeurt vb. uit veiligheidsoverwegingen voor de bezoekers en 

gebeurt slechts in uitzonderlijke omstandigheden zoals: storm, overstroming, 

zware sneeuwval, het van overheidswege afsluiten van natuurgebieden 

(epidemierisico, brandgevaar,...).  

 

In geval van overmacht geldt dezelfde regeling als bij extreem slecht weer. 

Art. 4 - Verzekering 

 De organisatie heeft een verplichte verzekering afgesloten die de 

burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt van de organisatie, met uitzondering 

van de contractuele aansprakelijkheid. 

 

http://www.bosland.be/


 
 

 De organisatie heeft volgende facultatieve verzekering afgesloten: Lichamelijke 

schade die geleden is door de rondleiders/vrijwilligers bij ongevallen tijdens de 

uitvoering van het vrijwilligerswerk of op de weg van en naar de activiteit(en) en 

voor ziekten opgelopen als gevolg van de vrijwillige activiteit. 

 

 De organisatie is niet verantwoordelijk voor mogelijke ongevallen bij deelnemers 

voor, tijdens of na de activiteit. Deelnemers/bezoekers vallen steeds terug op een 

eigen familiale- of ziekteverzekering. 

Art. 5 - Afwezigheid 

 Bij afwezigheid of bij het niet opdagen voor een gereserveerde Sahara Expeditie 

wordt een forfaitair bedrag van € 50 in rekening gebracht om de onkosten te 

dekken. 


