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TIVA TRAVELS 
Tiva Travels bvba, Gestelstraat 76, 2250 Olen, België 

+32 (0)477 232366 of +264 (0)81 4005128 

www.tivatravels.com – tivatravels@telenet.be 

 

 

Bijzondere voorwaarden TIVA TRAVELS 
 

 

Artikel 1: Prijzen  

1. De prijs is aangeduid per persoon, tenzij anders aangegeven. 

2. De prijzen voor een rondreis  bevatten: luchthaventransfer Namibië (luchthaven Windhoek Husea Kutako) op de 

eerste en laatste dag van de rondreis, vervoer tussen de verschillende verblijfplaatsen, verblijf op campings of in 

accommodaties, maaltijden en uitstappen zoals voorzien in het programma, de BTW. Voor self-drive gelden andere 

bepalingen zoals vermeld in de offerte. 

3. Niet-inbegrepen zijn: kosten voor reispas, inentingen, verzekeringen, vlucht heen en terug, alle persoonlijke uitgaven, 

dranken, fooien, maaltijden en uitstappen die niet uitdrukkelijk als inbegrepen aangeduid staan.  

4. Tiva Travels is niet aansprakelijk voor kosten voortvloeiend uit vertragingen in het transport ten gevolge van 

weersomstandigheden, defecten, stakingen, oorlog, wijzigingen van dienstregeling of transportmiddel.  

5. Prijzen die telefonisch worden gegeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig.  

6. De deelname aan een reis is pas bevestigd na ontvangst van het voorschot zoals vermeld in de bestelbon. Er dienen 

minstens 6 deelnemers te zijn om het vertrek van een groepsreis te garanderen. Voor een privéreis wordt dit 

afzonderlijk bekeken. 

7. Voor dossiers die afwijken van het standaardprogramma (vb. privéreis) kan een toeslag gerekend worden.  

8. Voorschotten en facturen zijn betaalbaar op de zetel van de schuldeiser, op hun datum, netto en zonder korting. 

Voorschotten en facturen, die niet op hun vervaldag betaald zijn, zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling 

verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 15 % met een minimum van 62 Euro, evenals met een 

interest van 12 % per jaar. 

9. Indien door omstandigheden Tiva Travels de reis zelf niet kan uitvoeren, wordt deze door een andere organisator 

uitgevoerd aan dezelfde prijs  (eventueel met een gids die Engels / Afrikaans spreekt). Dit wordt vooraf met de klant 

besproken en kan niet worden aangehaald als reden van annulatie van de reis. De klant is gebonden aan de 

voorwaarden van Tiva Travels.  

  

Artikel 2: Formaliteiten  

1. De reiziger dient kennis te nemen van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die hem in de brochure of 

door de reisorganisator worden medegedeeld. Meest recente info voor België via www.diplomatie.belgium.be/nl, 

voor Nederland via www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen/namibie. 

2. Minderjarigen dienen over een reisdocument met foto te beschikken. Voor de grensovergang te Botswana wordt 

een origineel geboortecertificaat gevraagd, evenals wanneer je vliegt langs Zuid-Afrika. Je bent als ouder zelf 

verantwoordelijk voor de juiste documenten. 

  

Artikel 3: Dienstregeling  

De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat 

deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.  

  

Artikel 4: Annulering en wijzigingen door de reiziger  

1. Bij annulering dienen de hierna vermelde vergoedingen in ieder geval betaald te worden door de reiziger, zelfs 

indien de annulering te wijten is aan toeval of overmacht.  

2. De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. De juiste datum van de annulering wordt 

bepaald door de datum van ontvangst door de reisorganisator. Alle bedragen zijn aangeduid per persoon: 

- tot 61 dagen voor de afreis: 25 % van de reissom met een minimum van 350€ p.p. 

- van 60 tot en met 46 dagen voor de afreis: 50 % van de reissom met een minimum van 700€ p.p. 

- van 45 tot en met 22 dagen voor afreis: 75 % van de reissom met een minimum van 1050€ p.p. 

- minder dan 22 dagen voor afreis of bij niet-aanmelding: 100 % van de reissom.  

3. Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de 

volgende voorwaarden: de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en het verzoek 

wordt uiterlijk 10 dagen vóór vertrek ingediend. Voor deze wijziging rekenen wij 60€ administratiekosten aan. 

4. Bij annulatie door één of meerdere deelnemers van een privéreis, meer dan 21 dagen voor de afreis, dienen de 

overige deelnemers een additionele kost te betalen. De kostenberekening hiervoor kan je ten alle tijden opvragen 

via mail naar TIVA TRAVELS. Bij annulatie minder dan 22 dagen voor afreis, gelden de annuleringskosten zoals 

hierboven vermeld in art. 4 punt 2. 
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 Artikel 5: Aansprakelijkheid  

1. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen, zoals nieuwe reglementeringen of 

verordeningen, ongevallen, epidemieën, oorlog, enz. (dit zijn voorbeelden waarvan de opsomming niet beperkend 

is), zodat ook extra vervoers- of verblijfskosten hiervan het gevolg voor rekening van de reiziger zijn.  

2. Onze brochure werd opgemaakt volgens gegevens die ons bekend zijn tot zes maanden voor de verschijning ervan. 

Indien zich wijzigingen voordoen in exploitatie, faciliteiten en diensten van de aangeboden producten zullen deze 

onmiddellijk na kennisname door de reisorganisator worden meegedeeld.  

3. De prestaties van de reisorganisator nemen een aanvang en eindigen op de opstapplaats (luchthaven Huseo 

Kutako Windhoek, Namibië), tenzij anders aangegeven.  

  

Artikel 6: Informatie vanwege de reiziger 

De reiziger moet Tiva Travels alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of die 

redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op het goede verloop van de reis. Wanneer de reiziger verkeerde 

inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor Tiva Travels, mogen die kosten door Tiva Travels in rekening worden 

gebracht. 

 

Artikel 7: Klachtenregeling  

1. Klachten kunnen steeds gemeld worden ter plaatse, via mail naar tivatravels@telenet.be of via post naar TIVA 

TRAVELS bvba, Gestelstraat 76 te 2250 Olen, België. 

2. Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen worden, is alleen de rechtbank 

bevoegd.  

  

Artikel 8: Privacy  

Uw persoonsgegevens worden door Tiva Travels verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als 

gevolg van uw bestelling/aankoop van uw vakantie en/of gerelateerde diensten en voor direct marketing (om u 

nieuwe vakantieproducten of -diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. 

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op 

tivatravels@telenet.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze desgevallend 

laten verbeteren of wissen. Daarbij is het mogelijk dat wij u vragen om uw identiteit te bewijzen zodat wij de gegevens 

aan de juiste persoon bezorgen. Als u vragen heeft over de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u ons 

mailen via tivatravels@telenet.be. Bent u het niet eens met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich 

wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be - Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). De 

volledige privacyverklaring kan je nalezen op https://www.tivatravels.com/privacyverklaring. 

 

 

 

De algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen kan u nalezen op https://clv-

gr.be/algemene_reisvoorwaarden_nl.html. 

 

 

 

 

Conform art. 36 van de wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling van 16 februari 1994 en 

het  uitvoeringsbesluit van 25 april 1997 is Tiva Travels door Amlin Europe nv, bijhuis België, Koning Albert II laan 37, 1030 Brussel 

(NBB nr. 0745 – RPR 0416.056.358), www.amlin.com verzekerd om, in geval van financieel onvermogen, zijn verplichtingen 

jegens de reiziger verder na te komen. Deze garantiestelling wordt begeleid door Vlaamse Solidariteit Reisgelden, een afdeling 

van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus. 

  

De hierna vermelde verzekering dekt de professionele aansprakelijkheid van de reisorganisator: Amlin Europe nv, bijhuis België, 

Koning Albert II laan 37, 1030 Brussel. 

  

 


