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Artikel 1 - Definities
Reispad.nl: Reispad.nl, gevestigd te Gouda en ingeschreven onder KvK nummer 75513196.
Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met
zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
Koopovereenkomst: Een overeenkomst waarbij de Consument producten, digitale inhoud en/
of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze producten, digitale
inhoud en/of diensten door Reispad.nl worden geleverd.
Prijsindicatie: Het prijsoverzicht van wat de reis voor de Consument ongeveer gaat kosten
indien de Consument deze gaat boeken volgens het nog te bestellen Reispad. Voor ieder
Reispad geeft Reispad.nl een prijsindicatie van de totale reis, exclusief internationaal vliegticket.
Deze prijsindicatie is per persoon en op basis van twee personen berekend. Dit is een gemiddelde
prijs gebaseerd op de prijzen in het hoogseizoen en laagseizoen. De prijs is afhankelijk van de
periode die de Consument op reis gaat en kan soms iets lager of iets hoger uitvallen. Het gaat om
een indicatie die kan fluctueren, omdat de prijs van de verschillende reisonderdelen kan
veranderen.
Reispad: Het digitale product van Reispad.nl bestaande uit een reisplan zoals nader
omschreven in het aanbod en artikel 4 van deze voorwaarden.
Schriftelijk: Op schrift of langs elektronische weg waaronder per e-mail.
Werkdagen: Maandag t/m vrijdag, met uitzondering van in Nederland erkende feestdagen,
binnen werktijden (09.00 – 17.00 uur Nederlandse tijd).

Artikel 2 - Toepasselijkheid
1.

2.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten,
werkzaamheden en bestellingen van digitale producten die te koop worden aangeboden op
Reispad.nl (hierna Reispad.nl) en die Reispad.nl voor de Opdrachtgever (hierna: Consument)
verricht. Gebruikmaken van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling via Reispad.nl
houdt in dat de Consument deze algemene voorwaarden aanvaardt.
Van deze algemene voorwaarden kan enkel schriftelijk worden afgeweken.

Artikel 3 - Totstandkoming Koopovereenkomst
1.
2.

3.

De overeenkomst van opdracht tussen Reispad.nl en Consument komt tot stand door
succesvolle betaling van de kosten voor het Reispad, vermeld op www.reispad.nl.
Het product van Reispad.nl, het Reispad, wordt met zorg gemaakt en de digitale inhoud wordt
niet op een materiële drager geleverd. Door de betaling gaat de Consument akkoord met
directe levering waarbij de Consument afziet van enig recht tot herroeping/bedenktijd.
Op Reispaden van Reispad.nl geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en
geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk.
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Artikel 4 - Het aanbod
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Reispad.nl verbindt zich uitsluitend tot het opstellen van reisplannen, ook wel Reispaden,
genoemd. Dit biedt de Consument een leidraad om zelfstandig te kunnen boeken en
rondreizen. Het Reispad is gebaseerd op eigen reiservaring, reisinformatie vanuit verschillende
bronnen en reviews van verschillende boekingsites. Het Reispad biedt ondersteuning
waarmee de Consument zelfstandig kan reizen.
Reispad.nl voert zelf geen boekingen uit, de dienstverlening van Reispad.nl stimuleert de
zelfstandigheid van de Consument. Om deze reden is Reispad.nl niet verantwoordelijk voor de
geboekte onderdelen van de reis. Reispad.nl wordt in geen geval onderdeel van de
overeenkomsten die de Consument sluit met (uitvoerend) dienstverleners.
Reispad.nl en Consument erkennen uitdrukkelijk dat Reispad.nl geen organisator van
pakketreizen of faciliterend handelaar van gekoppelde reisarrangementen in de zin van Titel
7a van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is. De Consument kan derhalve geen rechten inzake
pakketreizen of gekoppelde reisarrangementen inroepen jegens Reispad.nl.
Reispad.nl zal zich inspannen de Koopovereenkomst met Consument met de vereiste
zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. Reispad.nl staat evenwel niet in voor
het bereiken van een specifiek resultaat.
Reispad.nl beoordeelt de geschiktheid van de door de Consument te contracteren
(reis)dienstverleners enkel op grond van het inhoudelijke aanbod van de (reis)dienst.
Reispad.nl is te allen tijde gerechtigd om overeengekomen werkzaamheden door
ondergeschikten of hulppersonen te laten uitvoeren.

Artikel 5 - Informatie van Reispad.nl
1.

2.
3.

De informatie op de website en het Reispad worden met zorg samengesteld door Reispad.nl.
Alle producten zijn op basis van ervaringen en informatie van Reispad.nl en derden
samengesteld. Reispad.nl tracht informatie zo volledig mogelijk, betrouwbaar en juist weer te
geven. Desondanks kan het voorkomen dat de aangeboden informatie feitelijke onjuistheden
en onvolkomenheden bevat. Reispad.nl beschrijft het aanbod van de dienstverleners zoals
Reispad.nl dat heeft waargenomen, maar de dienstverlener kan natuurlijk wijzigingen
aanbrengen. Reisomstandigheden ter plaatse kunnen bovendien ook wijzigen. De Consument
is ervoor verantwoordelijk om zelf de meest actuele omstandigheden te controleren betreft
de in het Reispad beschreven diensten, prijzen, routes en andere informatie.
De kwaliteit van de accommodaties wordt beoordeeld op basis van beoordelingen op
betrouwbare boekingsites, zoals www.booking.com, www.airbnb.com en www.tripadvisor.com.
Houd er rekening mee dat vervoerstijden (ook van reeds geboekte tickets) door
dienstverleners mogelijk kunnen worden veranderd. Zie hiervoor de voorwaarden van de
vervoerder.

Artikel 6 - Beschikbaarheid van Reispad.nl
1.

2.

Het Reispad wordt via e-mail toegezonden, via deze e-mail is het Reispad beschikbaar in de
browser en de app ‘Trip Plans’. Om het Reispad per e-mail te ontvangen en te raadplegen is
een internetverbinding vereist.
Reispad.nl streeft ernaar de online onbereikbaarheid van het Reispad (‘downtime’) van haar
diensten te beperken tot 24 uur, maar kan dit niet garanderen. Reispad.nl raadt de
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3.

4.

Consument derhalve ten zeerste aan om het Reispad ook te downloaden in de app ‘Trip
Plans’.
De app ‘Trip Plans’ kan via het Reispad worden geïnstalleerd. De app ‘Trip Plans’ waar
Reispad.nl gebruik van maakt, is een product van derden. Op het gebruik van deze app zijn de
algemene voorwaarden van deze organisatie van toepassing. Reispad.nl is niet
verantwoordelijk voor de werking van de app.
Het Reispad zal één jaar na aanschaf toegankelijk zijn voor de Consument, na dit jaar heeft
de Consument geen recht meer om het Reispad te gebruiken of bezitten.

Artikel 7 - Verantwoordelijkheid van de Consument
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

De Consument dan wel de door haar ingeschakelde (uitvoerend) dienstverleners zijn
verantwoordelijk voor de goede uitvoer van de reis. Reispad.nl heeft slechts een adviserende
rol op voorhand en is niet verantwoordelijk voor de uitvoer van de (reis)diensten van andere
dienstverleners. Bij tekortkomingen in de uitvoer zal de Consument enkel de door haar
ingeschakelde (uitvoerend) dienstverleners kunnen aanspreken. Reispad.nl biedt geen
ondersteuning bij calamiteiten tijdens de reis.
De Consument is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de
correcte uitvoering van de Koopovereenkomst, alsmede alle door Reispad.nl
verlangde gegevens en informatie, juist en volledig aan Reispad.nl te verstrekken. De
Consument staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Reispad.nl verstrekte
gegevens en informatie.
De Consument dient zelf zorg te dragen voor adequaat risicomanagement en adequate
verzekering van de reis. Voor zover Reispad.nl de Consument algemene informatie over
risico’s en verzekeringen verstrekt, geschiedt dit naar beste weten, maar staat Reispad.nl niet
in voor de juistheid of volledigheid hiervan.
De Consument dient in het bijzonder zelf na te gaan of de geadviseerde activiteiten geschikt
zijn voor de Consument. Bij het aanbod wordt geen rekening gehouden met persoonlijke
omstandigheden of medische vereisten van de Consument.
De Consument is zelf verantwoordelijk om te controleren onder welke voorwaarden gebruik
kan worden gemaakt van de reisdiensten. Denk aan minimale leeftijden, zwangerschap, etc.
Reispad.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor de aansluiting tussen de diverse
reisonderdelen/diensten. De Consument is zelf verantwoordelijk om te besluiten of
aansluitingen tussen reisonderdelen haalbaar zijn.
De Consument is zelf verantwoordelijk voor het aangeven van wensen en vereisten bij
reisdienstverleners.
Van de Consument wordt verlangd dat hij/zij in het bezit is van een creditcard voor het doen
van een boeking bij derden. Veelal wordt een creditcard geëist als betaalmiddel of als
borgstelling. Wanneer een boeking niet kan geschieden vanwege het ontbreken van een
creditcard of ander betaalmiddel door de Consument, kan Reispad.nl hier niet voor
verantwoordelijk worden gehouden.
De Consument is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van informatie omtrent eventueel
voor de reis benodigde visa, (bewijzen van) vaccinaties, medicijnpaspoorten,
annuleringsverzekering, reisverzekering, reisadvies van het Nederlandse ministerie van
Buitenlandse Zaken, geschikte reisperiode, etc. De Consument is zelf verantwoordelijk om het
reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken in de gaten te houden en het
reisprogramma hierop aan te passen. De Consument is zelf verantwoordelijk voor het
aanvragen van de benodigde reisdocumenten als visum, verzekeringen, creditcard, paspoort,
vliegtickets, bagage bedingen, etc. De Consument is zelf verantwoordelijk voor het bij zich
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hebben van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een
identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs,
etc.

Artikel 8 - Prijzen
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Alle prijzen zijn in euro. Naast de vermelde prijzen voor de aangeboden digitale producten,
geeft Reispad.nl voor ieder Reispad een Prijsindicatie van de totale reis, exclusief
internationaal vliegticket.
De prijzen van de reisdiensten die in de Prijsindicatie en het Reispad staan beschreven zijn
naar beste kunnen onderzocht. Reispad.nl garandeert deze prijzen niet. Het is aan de
Consument om de prijzen met de dienstverleners overeen te komen, waarbij het kan
voorkomen dat de dienstverlener andere dan de door Reispad.nl aangegeven prijzen
hanteert.
In sommige gevallen rekenen vervoerders en/of accommodaties bijkomende kosten als
bagagekosten, toeristenbelasting en dergelijke. Vanwege het feit dat Reispad.nl hier niet altijd
zicht op heeft en dit (deels) afhankelijk is van de wensen van de Consument, zullen deze niet
altijd opgenomen worden in de prijs.
De Prijsindicaties van de totale reizen op de website worden als gemiddeld weergegeven. De
prijs is mede afhankelijk van de beschikbaarheid, wisselkoers, vertrekdata en reisgezelschap.
Het kan voorkomen dat er prijsverschillen optreden tussen de prijzen op de website en in het
daadwerkelijke Reispad. Deze prijsverschillen liggen buiten de macht van Reispad.nl.
De betaling van de aangeboden digitale producten op Reispad.nl geschiedt online en via de
aangeboden betaalmethodes. Het product wordt digitaal en na de succesvolle betaling
binnen 24 uur via email geleverd.
Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een Reispad gaat de Consument een
definitieve Koopovereenkomst aan met Reispad.nl. De voorwaarden van deze overeenkomst
zijn op Reispad.nl beschikbaar voordat en op het moment dat u een product bestelt. Tijdens
het bestelproces dient u deze voorwaarden ook te accepteren.
Na voldoening van de betaling ontvangt u een digitale factuur.

Artikel 9 - Beschikbaarheid reisonderdelen
1.

2.
3.

Beschikbaarheid van de voorgestelde reisonderdelen ligt buiten de macht van Reispad.nl. De
reisonderdelen weergegeven op de website en in het Reispad kunnen mogelijk niet
beschikbaar zijn op de gevraagde data van de Consument.
Mochten de reisonderdelen in het Reispad niet beschikbaar zijn biedt Reispad.nl in het Reispad
een alternatief voor elke accommodatie per bestemming.
Wanneer ook de alternatieve accommodatie niet beschikbaar is, zal de Consument zelf een
alternatief dienen te zoeken, of de Consument kan de reisperiode aanpassen.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid Reispad.nl
1.
2.

Reispad.nl is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de
betreffende producten.
Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en internet. De Consument is
zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste (email)adres aan Reispad.nl.
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Daarnaast is de Consument ook verantwoordelijk voor het juist instellen van PC en eventueel
aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan de
Consument verstuurde berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen.

Artikel 11 - Klachten
1.

Wanneer de Consument een klacht heeft over de producten of dienstverlening van Reispad.nl,
dient dit uiterlijk 14 dagen na terugkomst van de reis schriftelijk of digitaal te worden gemeld.
Indien de Consument de klacht niet tijdig indient, wordt deze door Reispad.nl niet in
behandeling genomen, tenzij de Consument hiervoor redelijkerwijs geen verwijt treft.

Artikel 12 - Intellectuele eigendom
1.

2.

De intellectuele eigendom en de wettelijke auteurschap van alle door Reispad.nl
voortgebrachte werken berust uitsluitend bij Reispad.nl. Onder geen geval mag de Consument
het geleverde Reispad delen met derden, de inhoud verveelvoudigen of de inhoud openbaar
maken.
De Consument mag geen toegang tot het Reispad verschaffen aan derden, uitgezonderd de
situatie dat de reisgenoten meekijken.

Artikel 13 - Overige bepalingen
1.

2.
3.

Indien één of meer bepalingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden geheel of
gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar blijken, worden zij hierbij voor als dan
vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde
regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling.
Op de rechtsverhouding tussen de Consument en Reispad.nl is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.
De bevoegde rechter te Nederland is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen
voortvloeiende uit deze overeenkomst, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.
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