AANSPRAKELIJKHEID.
Algemene informatie op de website.
Deze website bevat informatie om u te helpen bij het kiezen van een zeilreis of een
cursusproduct. De informatie heeft een voorlichtend en informatief karakter en is mede
bedoeld om uw verwachtingen in het juiste perspectief te brengen. Het is verstandig de
informatie goed door te lezen. Alle informatie die u op deze website kan terugvinden is
slechts ter indicatie in algemene zin. De informatie geeft geen rechten. Alle aangeboden
reizen worden slechts bindend na verder overleg met Dick Zweers.
Dick Zweers is niet aansprakelijk voor mogelijke schades van enige omvang, die direct of
indirect door het gebruik van deze website veroorzaakt zijn of worden, met inbegrip van het
risico dat computers, software of gegevens worden beschadigd door één of ander virus dat
via het systeem of als gevolg van het feit dat de gebruiker het systeem raadpleegt, zou
kunnen worden overgedragen of geactiveerd op die computers of software.

Verantwoordelijkheid.
Dick Zweers is het aan u en hem zelf verplicht om de zeilreis volgens de normale
verwachtingen uit te voeren. In dit geval betreft het een avontuurlijke zeiltocht waarbij
omstandigheden heel bepalend kunnen zijn voor het verloop van de reis. Plaatselijke
omstandigheden, maar vooral het weer, zijn van invloed op het verloop van de zeilreis.
Weersomstandigheden zijn onvoorspelbaar en dus niet te voorzien. Dit alles zorgt voor een
zeker risico. De omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat de reis om veiligheidsredenen of
mogelijkheden moet worden aangepast. Inspraak van de reisdeelnemers is mogelijk, maar
Dick Zweers neemt, als schipper, de eindbeslissing. De reisdeelnemer accepteert de beslissing die de
schipper heeft genomen.

Boekingen.
Een boeking wordt als definitief beschouwd indien de helft (50%) van de reissom aan Dick
Zweers is voldaan. De andere helft (50%) van de reissom wordt betaald op het moment dat
de reisdeelnemer aan boord van de DiDiZ komt.
De reisdeelnemer draagt zelf zorg voor een annuleringsverzekering voor het geval de reisdeelnemer
door ernstige omstandigheden niet mee kan.

Annuleren.
Afhankelijk van het moment van annuleren betaald de reisdeelnemer een gedeelte van de
reissom.
Direct na de boeking: de helft (50%) van de reissom.
Bij annulering tussen 14 dagen voor het vertrek tot aan de dag van vertrek 75% van de totale
reissom.
Het annuleren van de reisovereenkomst dient per brief of E-mail te gebeuren.
Indien de reisdeelnemer een geldige annuleringsreden heeft en hij/zij een
annuleringsverzekering heeft afgesloten, zal de annuleringsverzekering de gemaakte kosten
vergoeden.
Dick Zweers behoudt zich het recht voor om reizen waarvoor onvoldoende belangstelling is
tot uiterlijk twee weken voor het vertrek te annuleren. In dat geval krijgt de reisdeelnemer
de aanbetaalde reissom volledig teruggestort.
Indien door toedoen van Dick Zweers de reis geannuleerd wordt, wordt de aanbetaalde
reissom terug betaald aan degene die heeft geboekt en betaald.

