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1. Toepasselijkheid  reisvoorwaarden, inhoud 
en tot standkoming van de reisovereenkomst
Deze Algemene reisvoorwaarden zijn van 
toepassing op alle aanbiedingen en 
reisovereenkomsten die motorweekendje.nl sluit 
met haar deelnemer. Afwijking van deze 
reisvoorwaarden kan alleen schriftelijk worden 
overeengekomen. De inhoud van de door 
motorweekendje.nl georganiseerde reis staat 
omschreven in de betrokken reisinformatie. Tot 
verdere dienstverlening is motorweekendje.nl niet 
verplicht. Door middel van een schriftelijke 
aanmelding meldt de deelnemer zich 
onvoorwaardelijk aan voor de betrokken reis van 
motorweekendje.nl. De reisovereenkomst komt tot 
stand door de schriftelijke bevestiging van de reis 
door motorweekendje.nl. 

2. Zorgvuldigheid 
motorweekendje.nl zal zich inspannen naar beste 
inzicht en vermogen en in overeenstemming met 
de eisen van zorgvuldigheid haar overeengekomen 
diensten aan te bieden. Om voorzienbare risico’s 
en de daaraan verbonden schade tijdens de 
reisroute te voorkomen en/ of te beperken draagt 
deelnemer er zorg voor alle noodzakelijke 
informatie op eerste verzoek aan 
motorweekendje.nl ter beschikking te stellen. De 
deelnemer zegt toe in het bezit te zijn van een 
geldig rijbewijs. De deelnemer van groepsreizen 
zegt toe te beschikken over de mate van rijervaring 
zoals beschreven bij het routeprofiel en tourinfo 
van elke groepsreis. Deelnemer zal redelijke 
aanwijzingen van de reisleider voor, tijdens en na 
de reisroute strikt opvolgen en in acht nemen. Hij 
rijdt op eigen risico, en neemt deel aan de reis met 
een deugdelijke (eigen) motor, die voldoet aan de 
wettelijke eisen met betrekking tot de inrichting van 
motorvoertuigen op twee wielen voor het land waar 
het desbetreffende voertuig is aangemeld.

3. Betalingsvoorwaarden
Zonder voorafgaande betaling van de gehele 
reissom kan de deelnemer geen aanspraak maken 
op de diensten die door motorweekendje.nl worden 
aangeboden. Binnen 14 dagen na het ontvangen 
van de ontvangstbevestiging, dient een bedrag 
(aanbetaling) te worden voldaan dat gelijk is aan 
50% van de totale overeengekomen reissom of 
een minimum van € 100,- per persoon te worden 
aanbetaald. Het restant van de reissom moet 
uiterlijk 8 weken voor aanvang van de reis in het 
bezit zijn van motorweekendje.nl.

4. Minimum deelnemersaantal
motorweekendje.nl kan een reis met onmiddellijke 
ingang opzeggen indien het aantal aanmeldingen 
kleiner is dan het vereiste minimum aantal 
personen. Het minimum deelnemersaantal wordt 
bij de reis op de website van motorweekendje.nl 
vermeldt. De opzegging dient uiterlijk 6 weken voor 
het begin van de reis schriftelijk te geschieden. In 
geval van de in dit artikel genoemde opzegging 
door motorweekendje.nl zal de gehele reissom 
terugbetaald worden. Eventueel geboekte 
vliegtickets vallen buiten deze regeling en kunnen 
dus niet worden terugbetaald.

5. Wijziging 
motorweekendje.nl heeft het recht de 
overeengekomen dienstverlening op wezenlijke 
onderdelen te wijzigen wegens gewichtige 
omstandigheden. Dit zijn omstandigheden die van 
zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van 
motorweekendje.nl aan de overeenkomst in 
redelijkheid niet kan worden gevergd. Indien de 
oorzaak van de wijziging(en) aan de deelnemer 
kan (kunnen) worden toegerekend, komt de hieruit 
voortvloeiende schade voor rekening van 
deelnemer. motorweekendje.nl zal de deelnemer 
binnen 48 werkdagen nadat de gewichtige 
omstandigheden zijn ingetreden een 
wijzigingsvoorstel als alternatief voorleggen. 
Deelnemer kan de wijziging(en) afwijzen. Indien 
motorweekendje.nl door de wijziging(en) geld 
bespaart, heeft deelnemer voor zijn deel recht op 
het bedrag van die besparing.

6. Prijsverhogingen
Het is motorweekendje.nl toegestaan, om in geval 
van onvoorziene omstandigheden die niet in de 
macht van motorweekendje.nl liggen, de reissom 
te verhogen of aan te passen. Onvoorziene 
omstandigheden zijn o.a.: schommelingen in de 
deviezenwisselkoersen, verhogingen van tolprijzen 
en leges in het reisland, verhogingen in de 
belastingen en andere van overheidswege 
opgelegde kosten. Deze verhoging is alleen 
toegestaan indien motorweekendje.nl de 
deelnemer schriftelijk in kennis stelt van de 
prijsverhoging tot 20 dagen voor de aanvang van 
de reis. Deelnemer kan - op straffe van verval - de 
verhoging afwijzen binnen drie werkdagen na 
ontvangst van de mededeling van de verhoging. 
motorweekendje.nl kan - op straffe van verval - de 
reisovereenkomst opzeggen binnen 7 werkdagen 
na ontvangst van de mededeling over de 
verhoging, indien deelnemer de verandering 
afwijst. Alsdan heeft de deelnemer recht op 
kwijtschelding of restitutie van reeds betaalde 
gelden. 

7. Aansprakelijkheid en Overmacht
1. Indien de reis niet verloopt conform de 
verwachtingen, is motorweekendje.nl verplicht 
eventuele schade te vergoeden, tenzij de 
tekortkoming in de nakoming niet aan 
motorweekendje.nl is toe te rekenen noch aan de 
reisleider, omdat: a. de tekortkoming is toe te 
rekenen aan de deelnemer; b. de tekortkoming niet 
kon worden voorzien of niet kon worden 
opgeheven en toe te rekenen is aan de derde die 
niet bij de reis is betrokken of c. de tekortkoming te 
wijten is aan een gebeurtenis die 
motorweekendje.nl of de reisleider met 
inachtneming van alle zorgvuldigheid niet kon 
voorzien of verhelpen of d. de tekortkoming te 
wijten is aan overmacht.
Met overmacht wordt gelijkgesteld onvoorziene 
omstandigheden met betrekking tot personen en/of 
materiaal waarvan motorweekendje.nl zich bij de 
uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt 
te bedienen, welke van dien aard zijn dat de 
uitvoering van de overeenkomst daardoor 
onmogelijk danwel dermate bezwaarlijk is en/of 
onredelijk kostbaar wordt dat naleving van de 
overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden 
gevergd. 
2. motorweekendje.nl is niet aansprakelijk voor 
schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat 
uit hoofde van een reis- en/of 
annuleringsverzekering. Wanneer 
motorweekendje.nl aansprakelijk is voor de door 
deelnemer geleden schade zal zijn 
aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn 
conform de terzake geldende internationale 
verdragen. Onverminderd het voorafgaande is de 
aansprakelijkheid van motorweekendje.nl voor 
andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel 
van de deelnemer beperkt tot ten hoogste driemaal 
de reissom, tenzij sprake is van opzet en grove 
schuld van motorweekendje.nl of reisleider. 

8. Reisgenoot
Indien een deelnemer aan een groepsreis géén 
kamergenoot op het boekingsformulier aangeeft 
maar toch op een 2-persoonskamer ingedeeld 
wenst te worden, behoudt motorweekendje.nl zich 
het recht voor indien er geen andere kamergenoot 
wordt gevonden, vooraf de 
éénpersoonskamertoeslag door te berekenen. 
Deze toeslag wordt vooraf bij boeking betaald en 
na reisafloop retour gestort indien er een 
kamergenoot gevonden is en deze ook 
deelgenomen heeft.

9. Annulering door deelnemer
motorweekendje.nl adviseert deelnemer een reis- 
en/of annuleringsverzekering af te sluiten Indien 
een overeenkomst wordt geannuleerd, zijn voor 
iedere deelnemer naast eventueel verschuldigde 
reserveringskosten annuleringskosten verschuldigd 
en gelden de volgende bepalingen:

- bij annulering tot zes weken voor datum 
aankomst wordt 100% van het van toepassing 
zijnde bedrag gerestitueerd;

- bij annulering tussen vijf en zes weken voor 
datum aankomst wordt 75% van het van 
toepassing zijnde bedrag gerestitueerd;
- bij annulering tussen vier en vijf weken voor 
datum aankomst wordt 50% van het van 
toepassing zijnde bedrag gerestitueerd;
- bij annulering tussen drie en vier weken voor 
datum aankomst wordt 25% van het van 
toepassing zijnde bedrag gerestitueerd;
- bij annulering tot twee weken voor datum 
aankomst vindt geen restitutie plaats.

10. Wijziging reisvoorwaarden
motorweekendje.nl is bevoegd in redelijkheid 
wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. 
Deze wijzigingen treden in werking een maand na 
aankondiging van de wijzigingen en toezending 
van de tekst aan deelnemer.

11. Reisverzekering en extra kosten
motorweekendje.nl verplicht haar klanten die een 
groepsreis boeken een reisverzekering af te 
sluiten, die de repatriëring van het voertuig dekt. 
Indien er bij hulpverlening door onze gidsen 
telefoonkosten en reiskosten worden gemaakt die 
de som van € 10,00 te boven gaan, worden deze 
kosten naar de klant in rekening gebracht. De 
reiskosten bedragen € 0,29 / km. Indien u geen 
doorlopende verzekeing heeft, kunt u deze via 
onze website afsluiten mits u in Nederland 
woonachtig bent.

12. Beeld- en videomateriaal
De tijdens de tours door medewerkers van 
motorweekendje.nl gemaakte foto’s en/of video 
opnames, mogen door motorweekendje.nl voor 
reclamedoeleinden gebruikt worden, ook in het 
geval dat er een deelnemer herkenbaar in beeld is, 
zonder dat dit voor motorweekendje.nl kosten met 
zich meebrengt ten aanzien van de desbetreffende 
deelnemer.

13. Accommodaties
Alle accommodaties die door motorweekendje.nl 
zijn vastgelegd zijn met zorg geselecteerd.
Bij de hotelreizen is een toeslag voor een 1-
persoonskamer verschuldigd, echter op veel reizen 
is slechts een beperkt aantal 1-persoonskamers 
beschikbaar.
Wacht dus niet te lang met boeken om 
teleurstelling te voorkomen.
De bezetting van de accommodaties vindt plaats 
op indeling en uiteraard houden wij rekening met 
uw voorkeur. 

14. Routes
Alle routes zijn uitgezet door motorweekendje.nl. 
Deze routes zijn vrijblijvend te rijden. U kunt de 
routes individueel maar ook in (beperkt) 
groepsverband rijden. Alle routes zijn  beschikbaar 
voor Garmin GPS.
Tijdens al onze reizen hanteren wij het motto 
“(bijna) alles mag, niets moet” zodat u mede een 
eigen invulling kunt geven aan de wijze hoe u uw 
vakantie wenst door te brengen.

15. Tot slot
Motorweekendje.nl doet haar uiterste best uw 
vakantie goed en zorgeloos te laten verlopen. 
Helaas kan het soms voorkomen dat u tijdens uw 
vakantie met onvolkomenheden wordt 
geconfronteerd. Indien dit het geval is dient u 
hiervan terstond melding te maken bij de betrokken 
dienstverlener, zodat deze een passende oplossing 
kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen een 
redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet 
aan de kwaliteit van uw vakantie, dient u dit 
onverwijld te melden bij motorweekendje.nl.
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