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COLOFON

Reizigers/ ouders/voogd gaan akkoord dat tijdens de 
reizen & weekends foto’s en bewegende beelden van 
deelnemers worden genomen. Deze afbeeldingen mogen 
gebruikt worden voor publicaties van Oranje vzw (web-
site, magazine, brochures, facebook, promo,...). Indien 
je hier niet mee akkoord bent, kan je een schriftelijk 
bezwaar aantekenen op het adres van Oranje vzw.
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VOOR JE  
BEGINT

Wat bieden we?
Reizen met Oranje vzw is plezant! Je reist in kleine groep, met 
enthousiaste reisbegeleiders, je ontdekt bijzondere plekjes... Er is 
voor elk wat wils. Ontdek het in deze brochure. 

Er zijn 2 reisseizoenen per jaar 
Op dit moment heb je de brochure ‘Reizen en weekends, maart 
- september 2019’ in je handen. Net voor de zomer komt de 
reisbrochure van september 2019 - februari 2020 tot bij jou.
Je kan de reisbrochure ook downloaden op onze 
website  www.vrijetijdspunt.com

Reizen op maat
We spelen graag zoveel mogelijk in op wat jij als deelnemer 
wil. Wat je ter plaatse dus allemaal doet: de uitstappen, de 
activiteiten, de wandelingen, de menu’s... dat bepaal jij zelf, 
samen met je reisgenoten en de begeleiders. Op die manier geniet 

je maximaal van jouw reis. Op reis kan alles, maar moet niets!

Een echt vakantiegevoel
Bij het samenstellen van het aanbod houden we sterk rekening 
met het comfort van de reizigers. We selecteren enkel hotels of 
vakantiewoningen die ietsje meer bieden. Een comfortabel bed, 
lekker eten, een mooi verblijf, kleinere reisgroepen, comfortabele 
minibussen... Allemaal elementen die de reis onvergetelijk maken. 

Begeleiders als persoonlijke gidsen
De reizen worden begeleid door vrijwilligers en/of professionele 
krachten van vzw Oranje. Vooraf krijgen ze een grondige 
voorbereiding en ondersteuning. De vrijwilligers die de reizen 
begeleiden zijn enthousiaste, maar vooral competente mensen 
met een probleemoplossend vermogen. Bovendien staan ze 
24u op 24u in een directe verbinding met het thuisfront. De 
begeleiders kunnen steeds beroep doen op een beroepskracht 
van Vrijetijdspunt van Oranje vzw.

De vakantiegangers kunnen rekenen op een degelijke 
voorbereiding en een 24-uren begeleiding tijdens de reis. Hulp bij 
verzorging, budgetbeheer en medicatie wordt verzekerd op maat 
van elke individuele deelnemer.

De begeleiders maken de brug tussen jou, de groep en de 
bestemming waar je op reis bent. Je kunt steeds bij hen 
terecht met al je vragen. Bovendien zien ze de mogelijkheden 
van de deelnemers en niet de beperkingen. Tijdens het 
ontmoetingsmoment van 2 maart leer je de begeleiders kennen en 
kun je vragen stellen.
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Medische fiche
We vragen alle reizigers om een medische fiche in 
te vullen. Dit is een uitgebreide vragenlijst over jouw 
medische gegevens. Het is van groot belang voor 
de begeleiding om op de hoogte te zijn van mogelijke 
allergieën en medische aandachtspunten om ervoor te 
zorgen dat alles vlot verloopt op reis. 

Je krijgt de medische fiche opgestuurd met de 
bevestigingsbrief van je inschrijving. Je inschrijving is 
pas definitief na overschrijving van het voorschot 
én wanneer we je medische fiche volledig ingevuld 
hebben ontvangen.  

Elk najaar worden deze gegevens vernietigd waardoor je 
dit formulier elk reisseizoen opnieuw zal moeten invullen 
en terugbezorgen. 

Medicatie
Moet je medicatie nemen tijdens de reis, dan vragen we 
deze in aparte doosjes/verpakkingen per dag, voorzien 
van een naamlabel, te steken. Graag één extra portie 
medicatie voorzien voor onvoorziene omstandigheden. 
Indien je de medicatie niet zelf kan innemen, hebben we 
een doktersattest nodig waarin staat dat jij de medicatie 
mag krijgen.

samen maken we 
jouw reis  
onvergetelijk!Wat vragen we?

We doen ons uiterste best om van je reis met Vrijetijdspunt 
een onvergetelijk moment te maken. Om ervoor te zorgen 
dat iedereen de reis van zijn/haar leven kan hebben, vragen 
we ook een aantal zaken van jou als deelnemer. Hou hier ook 
rekening mee bij het selecteren van jouw reis/reizen en/of 
weekend(s).

Reizen in groep
Elke deelnemer gaat er mee akkoord dat we in groep reizen 
en dus ook de uitstappen en activiteiten in groep doen. Wij 
vragen een inbreng van iedere deelnemer. Ook het naleven 
van afspraken, gemaakt in groep, is belangrijk. Reeds 
bestaande koppels zullen mogelijks een kamer moeten delen 
met andere reizigers. 

Elke reis heeft een bepaald aantal minimum en maximum 
deelnemers. Reis je niet graag in een groep van 10 of meer, 
kies dan voor een reis met een lager maximum aantal 
deelnemers. 

ONTMOETINGSDAG  
2 MAART
Voor alle reizen en weekends is er een ontmoetingsdag 
op 2 maart waarop deelnemers en begeleiders elkaar 
beter kunnen leren kennen. Tijdens dit moment wordt de 
reis uitgelegd, het programma besproken en kan je vragen 
stellen. Deze dag is verplicht voor elke deelnemer! 

De ontmoetingsdag gaat door in Oranje vzw, 
Brouwerijstraat 7, 8340 Sijsele. Alle reizigers ontvangen 
nog een uitnodiging na inschrijving. 
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Over onze prijzen 
All-in formule
Alle reizen en weekends hebben een all-in formule. Dit 
betekent dat je geen onverwachte kosten zal tegenkomen. 
Zowel de begeleiding, het verblijf, eten, drinken, uitstappen, 
terrasjes, fooien, taksen, verzekeringen... zitten allemaal in de 
reissom vervat. Bij Vrijetijdspunt weet je dus perfect wat je 
reis zal kosten. 

Uiteraard kan iedereen op reis zelf wat zakgeld meenemen 
om persoonlijke souvenirs te kopen. Indien nodig, kunnen de 
reisbegeleiders je hierin ondersteunen.

Wat betaal ik wanneer?
Bij de bevestiging van je reis krijg je een voorschotfactuur van 
30% van de totale reiskost. Een aantal weken voor vertrek 
krijg je de restfactuur.

Wanneer je een geboekte reis annuleert, worden de eerder 
overgemaakte bedragen niet teruggestort. Je kan hiervoor wel 
een bijkomende annulatieverzekering nemen.

Annulatieverzekering
Elke reiziger kan voor elke reis afzonderlijk een bijkomende 
annulatieverzekering nemen. De annulatieverzekering bedraagt 
5,5% van de reissom, met een minimum van 25 euro.

Stappenplan 
voor jouw 
vertrek

Bezorg het ingevulde formulier voor maandag 7 januari 
2019 aan Vrijetijdspunt - Reizen, Peterseliestraat 100, 8000 

Brugge of via reizen@oranje.be. Ben je te laat? Dan maak je 

enkel nog kans om mee te gaan op openstaande plaatsen na 

de eerste verdeling.

Begin februari weet je aan welke reizen of weekends je kan 

deelnemen. De voorschotfacturen en medische fiche 

krijg je samen met de bevestigingsbrief toegestuurd.  Je 

inschrijving voor de reis is pas definitief na overschrijving 

van het voorschot én ontvangst van een volledig ingevulde 

medische fiche!

 

Kom op zaterdag 2 maart naar de ontmoetingsdag en 

maak kennis met je medereizigers en reisbegeleiding.

Een paar weken voor je vertrek ontvang je de restfactuur 

en praktische informatie rond je reis. Betaal deze factuur 

binnen de opgegeven termijn. 

Vertrek op jouw reis/weekend en geniet!

1

2

3

4

5



7Reisbrochure    Maart - September 2019

"ALLE REIZEN EN 
WEEKENDS HEBBEN EEN 
ALL-IN FORMULE. JE WEET 
PERFECT HOEVEEL JE 
REIS ZAL KOSTEN.” 

Betaalbaarheid
van je reis

Afbetalingsplan
Omdat iedereen de kans verdient om op reis te gaan, 
bieden we de mogelijkheid om een afbetalingsplan aan te 
vragen. Met een afbetalingsplan kunnen we de volledige 
reissom in kleinere delen opsplitsen om zo de betaling 
haalbaar te maken. Elke aanvraag wordt individueel 
bekeken en discreet behandeld. 
Indien je hiervan wenst gebruik te maken, contacteer 

ons.
 
 

Tussenkomst gemeente
Sommige steden en gemeenten geven een 
vakantietoeslag. Dit verschilt echter van gemeente tot 
gemeente. Soms is er een leeftijdsbeperking, bij anderen 
niet. Je informeert best bij je gemeente of je er recht op 
hebt. We geven je graag het attest om de vakantietoelage 
te bekomen. 

Prijsbepaling 
We maken zoveel mogelijk gebruik van kortingen en 
acties. Hoog- en laagseizoen en feestdagen hebben 
invloed op de prijs. Daardoor kan de prijs van een reis per 
reisseizoen schommelen. 

050 47 25 90 
reizen@oranje.be

Enkel wie over deze annulatieverzekering beschikt, kan rekenen 
op een terugbetaling bij annulatie van een reis. Hierbij is er geen 
franchise. 

Op www.vrijetijdspunt.com kan je de gedetailleerde 
voorwaarden van deze annulatieverzekering terugvinden. 
In de reisvoorwaarden achteraan deze brochure vind je de 
annulatievoorwaarden. 

Hoe inschrijven
Inschrijven voor de reizen en weekends kan door het formulier 
‘aanvraag tot inschrijving’ in te vullen achteraan deze brochure. 
Of vraag via reizen@oranje.be jouw digitaal formulier aan.

Enkel volledig ingevulde aanvragen worden aanvaard. Alle 
aanvragen moeten ons schriftelijk bereiken voor 
maandag 7 januari. Wie vanaf 8 januari een aanvraag 
doet, wordt niet meegenomen in de eerste toebedeling 
van de openstaande reisplaatsen. Nadat we alle aanvragen 
ontvangen hebben worden de reisgroepen samengesteld.

Bij de groepssamenstelling wordt er rekening gehouden met de 
leeftijd, man-vrouw verdeling en of de kandidaatreiziger vorig 
jaar mee kon op een reis van Vrijetijdspunt. De reisbeleving 
van alle deelnemers staat voorop. Hierbij vragen we om bij je 
aanvraag rekening te houden met de aard van de reis. 



8

WANNEER

VERTREKPLAATS

PRIJS

AANTAL DAGEN 

VERVOER

VERBLIJF

AANTAL REIZIGERS

AANTAL REISBEGELEIDERS 

OPTIE ANNULATIEVERZEKERING

MEER INFO

1

VOLLEDIG ROLSTOELTOEGANKELIJK

BEPERKT ROLSTOELTOEGANKELIJK

NIET ROLSTOELTOEGANKELIJK

LAAGSEIZOEN

HOOGSEIZOEN

WAT BETEKENEN DE 
ICOONTJES?

GENIETEN 
Rustige reizen met nadruk op genieten. Een 
uitstap kan, maar op een rustig tempo.

ACTIEF
Voor reizigers die graag wandelen, fietsen of 
veel uitstappen maken. Niet alle reizen zijn 
even intensief.

FESTIVALS 
Voor de muziekliefhebbers. Er zijn 
zowel daguitstappen als meerdaagse 
festivalbezoeken.

REIZEN OP MAAT
Maatvakanties 
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ALLE REIZEN 
OP EEN RIJ

Pagina Seizoen

20 - 28 maart PUERTO PLATA, Dominicaanse Republiek 11 € 1 720

29 - 31 maart HASSELT, Limburg, België 25 € 399

6 - 8 april ROTTERDAM, Nederland 17 € 399

12 - 19 april STAVELOT, Ardennen, België 18 € 699

25 april DRANOUTER BAD, De Panne, België 26 € 99

3 - 6 mei CRUISE, Nederland 12 € 599

13 - 17 mei BRAKEL, Vlaamse Ardennen, België 13 € 425

7 - 10 juni RETIE, Kempen, België 19 € 450

17 - 21 juni MAATVAKANTIE, Merkenveld of Antwerpen, België 32 € 415/ 2 personen

26 - 27 juni ROCK FOR SPECIALS, Evergem, België 27 € 99/1 dag
€ 130/ 2 dagen

13 - 20 juli SASSETOT-LE-MAUCONDUIT, Normandië, Frankrijk 20 € 799

12 - 15 juli HOUFFALIZE, Ardennen, België 21 € 450

19 - 26 juli ZEELAND, Nederland 23 € 699

26 juli - 2 augustus PLAYA DE MURO, Mallorca 14 € 1 299

2 - 4 augustus DRANOUTER, Westhoek, België 29 € 399

12 - 16 augustus WATOU, West-Vlaanderen, België 15 € 550



GENIETEN
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Puerto Plata
Dominicaanse Republiek

Activiteiten op reis 
Puerto Plata is gelegen in de Caraïben, midden Amerika. 
Hier spreken ze Spaans. 
Het hotel ligt op 500m van prachtige goudgele 
palmstranden. Er zijn vissersdorpjes vlakbij waar we 
de lokale sfeer kunnen opsnuiven en een terrasje doen. 
De Dominicaanse Republiek heeft een uurverschil van 6u 
(vb. In België is het 14u en daar is het 8u ‘s morgens). 

Het verblijf 
Je verblijft in een modern, luxueus resort met 
een all-in formule (4 sterren hotel). Ontspanning en 
verwennerij staan voorop. Je kan er genieten aan het 
zwembad of wandelen langs het strand. Er zijn prachtige 
uitzichten, stijlvolle kamers, een restaurant, beachclub, 
lounge- en poolbar. 

Heb je zin om de zomer op te snuiven terwijl het hier 
nog maar net lente wordt? Dan is dit de ideale reis voor 
jou! Eind maart zijn temperaturen gemiddeld minimaal 
19 en maximaal 30 graden! Dit is een absolute aanrader 
voor iedereen die zorgeloos wil wegdromen op een 
paradijselijke bestemming.

Praktische info 

20 - 28 maart 2019

Week

Vertrek vanaf Peterseliestraat 100, 8000 Brugge

Minibus en vliegtuig (1.5 uur rijden, 9 uur vliegen)

All-in hotel

Min. 6 - max. 6 reizigers

2 reisbegeleiders

Niet rolstoeltoegankelijk

8

GENIETEN -  
ZON, ZEE & STRAND

All-in prijs: € 1 720,00

Optie annulatieverzekering: € 94,60

Extra nodig: Internationaal paspoort



12

Cruise
Een ontdekking van Nederland

 

Praktische info 
GENIETEN -  
BOOTREIS

Activiteiten op reis 
Deze riviercruise laat je de mooiste plekjes in Nederland 
ontdekken. 

Dag 1 • België - Dordrecht - Rotterdam
We rijden met de bus naar Dordrecht en schepen rond de 
middag in. ’s Namiddags meren we aan in Rotterdam.

Dag 2 • Rotterdam - Gouda - Schoonhoven
We meren aan in Gouda, wereldberoemd om haar kaas, en 
stroopwafels. Daarna zetten we koers naar Schoonhoven.

Dag 3 • Schoonhoven - Huizen
We bezoeken Huizen, een verrassende gemeente met een 
prachtige oude haven.

Dag 4 • Amsterdam - Lelystad - België
We varen naar Lelystad. Daarna rijden we terug naar 
België.

Het verblijf 
Tijdens deze reis vertoef je 4 dagen op de MS Rhine 
Princess***, een 4-dek schip, uitgerust met klein 
zwembad, zonneterras met ligstoelen, souvenirshop, bar en 
lounge met dansvloer.
Je slaapt in een ruime 2-persoonskajuit met eigen badkamer. 
Dagelijks wordt je verwend met een ontbijtbuffet, ’s middags 
een 3-gangen en ’s avonds een 4-gangen maaltijd aan boord.

3 - 6 mei 2019

Verlengd weekend

Vertrek vanaf Station Brugge

Bus & boot

Kajuit

Min. 6 - max. 9 reizigers

2 of 3 reisbegeleiders

Niet rolstoeltoegankelijk

4

All-in prijs: € 599,00

Optie annulatieverzekering: € 32,95
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Brakel
Vlaamse Ardennen, België Praktische info 

13 - 17 mei 2019

Midweekend

Vertrek vanaf Peterseliestraat 100, 8000 Brugge

Minibus (1 uur rijden)

Hoeve

Min. 13 - max. 15 reizigers

5 reisbegeleiders

Volledig rolstoeltoegankelijk

5

GENIETEN - 
HOEVE VAKANTIE

All-in prijs: € 425,00 
+ zorggebonden kosten: deze worden op maat berekend. 
Vrijblijvende offerte via reizen@oranje.be

Optie annulatieverzekering: € 25,00

Activiteiten op reis 
Het vakantiecentrum ligt in het hart van de Vlaamse 
Ardennen, een schitterende streek waar altijd iets te 
beleven valt. Je kan er mee dieren verzorgen, een ritje 
maken in een huifkar of met de tractor… Op slechts 
enkele kilometers van het verblijf ligt De Gavers, een 
prachtig natuurdomein. Je kan er wandelen, zwemmen 
of op het strand liggen. Samen met de begeleiders kies 
je wat jij en je reisgenoten tijdens deze vakantie graag 
willen doen.

Het verblijf 
We verblijven in een voormalig klooster in de Vlaamse 
Ardennen dat omgebouwd werd tot een toegankelijk 
(A+) vakantiehuis. Het verblijf heeft een grote keuken 
en een gezellige leefruimte. 
Er is een grote, prachtige tuin met, voor wie wil, allerlei 
activiteiten met de dieren. Een plek om voluit te 
genieten en écht tot rust te komen!

Professionele begeleiding 
Op deze reis bestaan de reisbegeleiders uit vrijwilligers 
en professionele krachten uit de woondiensten van vzw 
Oranje. Deze reis is geschikt voor personen met 
een grotere zorgvraag.



14

Playa de Muro
Mallorca

Activiteiten op reis 
Playa de Muro, oorspronkelijk een oud vissersdorpje, is een 
rustig stadje in het Noordoosten van Mallorca. Op Playa de 
Muro is voor iedereen iets te vinden, vooral rondom het lange, 
witte strand. Er zijn restaurants en bars, rustige zonplekjes 
en je kan er op je gemak rondkijken in de talrijke winkeltjes. 
Kortom, je kan er echt uitrusten en genieten van de prachtige 
natuur. 

Het verblijf 
We verblijven in een verzorgd hotel, dat bekend staat voor 
zijn vriendelijke service. Het ligt rustig, op 500 meter van 
het Playa de Muro-strand en onmiddellijk aan een meer met 
een prachtig uitzicht. Je verblijft er in tijdloze, ruime en 
comfortabele kamers en geniet van een heerlijke keuken.

Praktische info 

26 juli - 2 augustus 2019

Week

Vertrek vanaf Peterseliestraat 100, 8000 Brugge

Vliegtuig (2.30 uur vliegen)

Hotel

Min. 6 - max. 6 reizigers

2 reisbegeleiders

Niet rolstoeltoegankelijk

8

GENIETEN -  
ZON, ZEE & STRAND

All-in prijs: € 1 299,00

Optie annulatieverzekering: € 72,00
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Playa de Muro
Mallorca

Watou
West-Vlaanderen, België

Activiteiten op reis 
Watou is een piepklein West-Vlaams dorpje op de 
grens met Frankrijk en ongeveer 30 km van de kust. 
We verblijven er in een rustieke hoeve, waar het heerlijk 
is om te ontspannen, te genieten van de natuur en 
uit te rusten, weg van de alledaagse drukte. Dagelijks 
verwennen onze koks jou met vers bereide maaltijden.

Het verblijf 
Tijdens deze vakantie ligt de nadruk op lekker relaxed 
genieten. De rustige hoeve zelf is daar de ideale plek 
voor. Je kan er een frisse duik nemen in het zwembad, 
rondkuieren in het bos, mijmeren rond de sier- en visvijver 
of gewoon genieten bij een glaasje op het terras.
Ook een bezoek aan het jaarlijkse Kunstenfestival in 
Watou, een namiddagje Boltra - een oud plaatselijk 
volksspel, een uitstap naar zee of Noord-Frankrijk 
behoren tot de mogelijkheden. 

 

Praktische info 

12 - 16 augustus 2019

Midweek

Vertrek vanaf Peterseliestraat 100, 8000 Brugge

Minibus (1.15 uur rijden)

Vakantiehoeve

Min. 10 - max. 12 reizigers

4 reisbegeleiders + 2 koks

Beperkt rolstoeltoegankelijk

5

GENIETEN -  
HOEVE VAKANTIE

All-in prijs: € 550,00

Optie annulatieverzekering: € 30,25



ACTIEF
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Rotterdam
Nederland

Activiteiten op reis 
Rotterdam is een prachtige havenstad in Zuid-Holland. Deze 
citytrip biedt een mix van cultuur, lekker eten, architectuur, 
genieten, wandelen in groene parken…
Elke straat is weer anders, vol gezellige terrasjes, speciale 
huizen, rustige pleintjes... 
Daarnaast is Rotterdam ook één van de meest groene steden. 
Genieten in en van de stad staat hier centraal. Zorg ook 
voor gemakkelijke schoenen, want we ontdekken de stad 
grotendeels te voet.

Het verblijf 
Overnachten doen we in een moderne hostel die heel 
centraal gelegen is. De kubusvormige bebouwing geeft meteen 
een mooie weerspiegeling van de bijzondere architectuur die je 
in Rotterdam kan opmerken. Slapen op zo’n bijzondere plaats 
is een heel uitzonderlijke ervaring.
‘s Morgens kan je genieten van een heerlijk ontbijt. Voor de 
andere maaltijden trekken we de stad in en genieten we van de 
lokale specialiteiten. De omgeving van onze verblijfplaats biedt 
ontzettend veel mogelijkheden om culturele hoogtepunten en 
de leukste activiteiten te ontdekken.

Praktische info 

6 - 8 april 2019

Weekend

Vertrek vanaf Peterseliestraat 100, 8000 Brugge

Minibus (2.15 uur rijden)

Hostel

Min. 5 - max. 5 reizigers

2 reisbegeleiders

Beperkt rolstoeltoegankelijk

3

ACTIEF -  
CITYTRIP

All-in prijs: € 399,00

Optie annulatieverzekering: € 25,00
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8

Stavelot
Ardennen, België

Activiteiten op reis 
Aan de oevers van de Amblève en vlakbij de watervallen 
van Coo bevindt zich de gezellige stad Stavelot.
De prachtige stad Malmedy ligt op slechts een paar 
kilometer van het huis. Het circuit van Francorchamps 
is vlakbij en ook Plopsa Coo ligt niet ver. In de Belgische 
Ardennen sta je versteld van de prachtige natuur die 
ons land te bieden heeft. 

Dit is een actieve vakantie waar we met de groep erop 
uit trekken om heel wat activiteiten, bezoeken 
en wandelingen te doen. Tijdens het koken steekt 
iedereen een handje toe. Overdag nemen we regelmatig 
een lunchpakket mee.

Het verblijf 
De uitvalsbasis van deze reis is een charmant en 
groot vakantiehuis in Petit-Coo Stavelot. Er is heel 
wat ruimte met de 8 slaapkamers en 7 badkamers. Vlak 
aan het huis is een groot terras.
Het meest indrukwekkende van dit luxueuze huis is het 
privézwembad, de sauna en zelfs een jacuzzi.

Praktische info 

12 - 19 april 2019

Week

Vertrek vanaf Peterseliestraat 100, 8000 Brugge

Minibus (3 uur rijden)

Luxueuze vakantiewoning

Min. 10 - max. 12 reizigers

3 - 4 reisbegeleiders

Niet rolstoeltoegankelijk

ACTIEF -  
ONTDEKVAKANTIE

All-in prijs: € 699,00

Optie annulatieverzekering: € 38,45
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Retie
Kempen, België

Activiteiten op reis 
Deze vakantie is helemaal op maat van mensen die graag 
genieten van wandelen in de natuur. Met je rugzak en 
stapschoenen, trek je doorheen De Kempen. Wandelen 
staat centraal tijdens dit weekend. Deze reis is dan ook 
perfect voor mensen die al wat ervaring hebben als 
wandelaar en een goede basisconditie hebben.
Je wordt begeleid door 2 ervaren reisbegeleiders die de 
streek heel goed kennen.

Het verblijf 
We verblijven in een vakantiecentrum gelegen 
te midden van de prachtige, groene bossen van de 
Antwerpse Kempen. Aan de rand van het pittoreske 
Kempische dorpje Retie, bevindt het hotel zich vlakbij 
talrijke fiets- en wandelroutes die je dwars door de 
natuur leiden.
Ook op het domein waar je verblijft, zijn er heel wat 
recreatie- en ontspanningsmogelijkheden.
In het hotel wordt een ontbijt en avondmaal voorzien. 
Tijdens het wandelen nemen jullie een picknick mee, 
zodat je heerlijk kan lunchen in de natuur.

 

Praktische info 

7 - 10 juni 2019

Verlengd weekend

Vertrek vanaf Peterseliestraat 100, 8000 Brugge

Minibus (2 uur rijden)

Hotel

Min. 5 - max. 6 reizigers

2 reisbegeleiders

Niet rolstoeltoegankelijk

4

ACTIEF -  
WANDELVAKANTIE

All-in prijs: € 450,00

Optie annulatieverzekering: € 25,00
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Sassetot- 
le-Mauconduit
Normandië, Frankrijk

Activiteiten op reis 
Dé blikvangers tijdens deze reis zijn ongetwijfeld de 
onvergetelijk mooie krijtrotsen van de Opaalkust. 
Een bezoek aan het mooie plaatsje Etretat, een 
wandeling met adembenemende vergezichten, relaxen 
op een van de kleine strandjes tussen de kliffen… 
het behoort allemaal tot de mogelijkheden. Pak je 
wandelschoenen, zwemgerief én zonnecrème maar in 
voor een zeer gevarieerde week in een prachtige streek! 

Het verblijf 
We verblijven in een authentiek landhuis op 3 km van de 
zee. Kom tot rust in je smaakvol ingerichte slaapkamer, 
in een van de rustieke salons , in de prachtige tuin of 
bij de paarden.

Er reizen eigen koks mee die keer op keer voortreffelijke 
maaltijden op tafel toveren. Uitgebreid barbecuen in de 
ruime tuin staat natuurlijk ook op het programma.

Praktische info 

13 - 20 juli 2019

Week

Vertrek vanaf Peterseliestraat 100, 8000 Brugge

Minibus (4 uur rijden)

Vakantiewoning

Min. 10 - max. 12 reizigers

4 reisbegeleiders

Niet rolstoeltoegankelijk

8

ACTIEF -  
ONTDEKVAKANTIE

All-in prijs: € 799,00

Optie annulatieverzekering: € 43,95
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Houffalize
Ardennen, België

Activiteiten op reis 
Ons verblijf ligt in het midden van een heel mooi 
wandelgebied in de Ardennen.
Neem je stapschoenen mee, want we gaan elke dag 
wandelen, maar er worden ook rustmomenten ingelast.
Dit weekend is uitermate geschikt voor jou als je van 
wandelen houdt, maar niet een hele dag wil stappen.
Je wordt begeleid door 2 ervaren reisbegeleiders en 
wandelaars die de streek heel goed kennen.

Het verblijf 
Je verblijft in een hotel waar er zowel ‘s morgens als 
‘s avonds verschillende mogelijkheden zijn om iets te 
eten of drinken. Lunchen doe je onderweg tijdens het 
wandelen. Na de wandeling kan je heerlijk ontspannen in 
het subtropisch zwembad.

 

Praktische info 

12 - 15 juli 2019

Verlengd weekend

Vertrek vanaf Peterseliestraat 100, 8000 Brugge

Minibus (3.30 uur rijden)

Hotel

Min. 4 - max. 6 reizigers

2 reisbegeleiders

Niet rolstoeltoegankelijk

4

ACTIEF -  
WANDELVAKANTIE

All-in prijs: € 450,00

Optie annulatieverzekering: € 25,00
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Zeeland
Nederland

Activiteiten op reis 
Zeeland, een land in zee met in totaal 650 kilometer aan 
kustlijn. Het water is overal dichtbij.
Een vakantie in Zeeland betekent ontspannen en 
genieten. Maar ook tijd maken voor een aantal 
uitstappen en activiteiten, waarvan jullie zelf de 
planning mee bepalen.
We trekken er elke dag op uit. Deze reis richt zich naar 
mensen die graag ontdekken en op uitstap gaan.  

Het verblijf 
In een grote gepotdekselde schuur is een exclusieve 
moderne vakantiewoning gerealiseerd zonder dat het 
fraaie karakter van de voormalige boerenschuur verloren 
is gegaan. Vanuit de ruime living heb je een prachtig 
uitzicht op het mooie Zeeuwse landschap. Ruimte, rust 
en luxe zijn termen die zeer goed bij dit verblijf passen.

Praktische info 

19 - 26 juli 2019

Week

Vertrek vanaf Peterseliestraat 100, 8000 Brugge

Minibus (1.30 uur rijden)

Vakantiewoning

Min. 9 - max. 10 reizigers

3 reisbegeleiders

Beperkt rolstoeltoegankelijk

8

ACTIEF - 
ONTDEKVAKANTIE

All-in prijs: € 699,00

Optie annulatieverzekering: € 38,95



FESTIVALS
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Hasselt
Limburg, België

Activiteiten op reis 
Dé centrale activiteit tijdens dit weekend is het 
Schlagerfestival. Op vrijdagavond gaan we naar 
de show met als centrale gasten Laura Lynn, Willy 
Sommers, Vader Abraham, De Romeo’s, Lindsay… 
Daarnaast hebben we tijdens dit weekend ook voldoende 
tijd om de stad Hasselt te verkennen en plannen we een 
uitgebreid restaurantbezoek. 

Het verblijf 
Hasselt is gekend als de hoofdstad van de Belgische 
provincie Limburg en wordt tevens ook de stad van de 
smaak genoemd.
We verblijven in een moderne hostel gelegen in een 
opkomende hippe wijk. Je verblijft vlakbij het Hasseltse 
station en op wandelafstand van het centrum van 
Hasselt.

 

Praktische info 

29 - 31 maart 2019

Weekend

Vertrek vanaf Peterseliestraat 100, 8000 Brugge

Minibus (2.15 uur rijden)

Hostel

Min. 8 - max. 10 reizigers

4 reisbegeleiders

Volledig rolstoeltoegankelijk, max. 2 rolstoelgebruikers

3

FESTIVAL -  
WEEKEND

All-in prijs: € 399,00

Optie annulatieverzekering: € 25,00
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Dranouter-Bad
De Panne, België

Het festival
Hou je van muziek? Wil je graag naar een festival aan 
zee? Dan is Dranouter-bad zeker iets voor jou! Bij het 
verschijnen van onze brochure is het programma voor 
2019 nog niet gekend. Maar wie er vorig jaar bij was, 
weet dat je kon genieten van Il Sogno & Jelle Cleymans, 
Brihang, The Lighthouse, Laura Tesoro, Willy Sommers en 
zoveel meer. 

Deze activiteit wordt begeleid door professionele 
begeleiders en vrijwilligers.

We voorzien een rolstoeltoegankelijke bus die vertrekt 
vanuit Brugge. 

Inbegrepen in de prijs: de ticketprijs, de begeleiding, het 
eten en drinken ter plaatse en het vervoer. 

Praktische info 

25 april 2019

Dag

Vertrek vanaf Fort Lapin 23, 8000 Brugge

Minibus, 1 uur rijden

/

Min. 30 - max. 35 reizigers

8 reisbegeleiders

Volledig rolstoeltoegankelijk

1

FESTIVALS -  
1 DAG

Prijs: € 99,00
+ zorggebonden kosten: deze worden op maat berekend. 
Vrijblijvende offerte via reizen@oranje.be

Optie annulatieverzekering: € 25,00
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Rock for specials
Evergem, België

Het festival
Rock For Specials is een pop- en rockfestival dat 
volledig is aangepast aan het publiek. Het grote 
openluchtfestival trekt zo’n 3000 bezoekers per dag. 
Je ontdekt er heel wat Belgische muziekgroepen. 
Enkele toppers van vorige jaren zijn bijvoorbeeld Bazart, 
Het zesde Metaal, Laura Tesoro, Niels Destadsbader, 
Novastar, De Kreuners, Arsenal..

Het verblijf 
Kies je om twee dagen mee te gaan, dan overnacht je 
op de festivalcamping. We huren ter plaatse een tent 
voor jou. Het overige kampeermateriaal voorzie je zelf, of 
kan je huren via vzw Oranje. Een kampeerset bestaat 
uit een zaklamp, een slaapmat en een slaapzak. Om deze 
set te huren betaal je 20 euro per nacht. Wens je hiervan 
gebruik te maken? Laat het dan zo snel mogelijk weten 
want het aantal beschikbare sets zijn beperkt. 

Ga je liever 1 dag naar het festival? Geen probleem, je 
kan kiezen om enkel de tweede dag mee te gaan.

Praktische info 

26 - 27 juni 2019 of enkel 27 juni 2019

1 of 2 dagen

Vertrek vanaf Fort Lapin 23, 8000 Brugge

Minibus (1 uur rijden)

Festivalcamping

Max. 13 deelnemers voor 2 dagen,  
Max. 22 deelnemers voor 1 dag

8 reisbegeleiders

Volledig rolstoeltoegankelijk

2

FESTIVALS -  
1 OF 2 DAGEN

Prijs: € 99,00 voor 1 dag 
           € 130,00 voor 2 dagen
+ optie kampeerset: € 20,00
+ zorggebonden kosten: deze worden op maat berekend. 
Vrijblijvende offerte via reizen@oranje.be

Optie annulatieverzekering: € 25,00
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Dranouter
Westhoek, België

Het festival 
Dit weekend staat helemaal in het teken van het 
Dranouter Festival. Het is een muzikaal evenement 
met 5 podia, waar naast traditionele folkgroepen ook 
steeds enkele bekende namen op het programma staan. 
Je mag dus veel goede muziek, toffe mensen en een 
familiale festivalsfeer verwachten. Samen met de 
begeleiders en de groep kies je van welke optredens jij 
wil genieten.

Het verblijf 
Op slechts enkele minuten rijden van het festivalterrein 
bevindt zich een vakantiehoeve in het idyllische 
heuvelland. Aan de voet van de Rode en de Zwarte berg 
staat het huisje waar we het hele weekend verblijven.
Je slaapt in bedden en kookt samen met de begeleiding. 
Naar het festival kan je een picnic meenemen of iets 
eten van de foodtrucks.

Praktische info 

2 - 4 augustus 2018

Weekend

Vertrek vanaf Peterseliestraat 100, 8000 Brugge

Minibus, 1.15 uur rijden

Vakantiehuis

Min. 8 - max. 10 reizigers

4 reisbegeleiders

Beperkt rolstoeltoegankelijk

3

FESTIVALS -  
3 DAGEN

 
All-in prijs: € 399,00

Optie annulatieverzekering: € 25,00



HOTEL O’MER
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VAKANTIE AAN DE  
BELGISCHE KUST

Hotel O’mer nodigt je uit om je vakantie door te brengen aan de Belgische kust. 
Vakantiesfeer, ontmoeting, beleving en ontspanning staan voorop. 

In hotel O’mer ga je gewoon op hotel. Je checkt je valiezen in en 
je slaapt in een echte hotelkamer met je eigen badkamer.  
‘s Morgens geniet je van een heerlijk ontbijtbuffet.  
 
 O’mer organiseert en begeleidt dagelijks activiteiten. Je gaat 
samen op stap en leert nieuwe mensen kennen. En je hoeft je 
nooit zorgen te maken: een begeleider geeft een antwoord op 
jouw (ondersteunings-)vragen, 24 uur op 24. 

Welke activiteiten organiseert hotel O’mer?
We vinden het belangrijk om te weten wat jij leuk vindt. 
We organiseren zowel activiteiten binnenshuis als buitenshuis.  
Een strandwandeling met ondergaande zon, naar de markt, een 
concert beleven. Maar ook samen aperitieven, taart bakken… 
 

Meer info 
Hotel O’mer 
Consciencestraat 45,  
8370 Blankenberge

Vanaf 16 mei 2019 
Oude Oostendsesteenweg 45 
8000 Sint-Pieters, Brugge

050 41 13 49 
o-mer@oranje.be  
www.o-mer.be

HOTEL O’MER VERBOUWT 
en verhuist tijdelijk 

In 2019 start Hotel O’mer met grondige verbouwingen, zodat het 
hotel rolstoeltoegankelijk wordt. Daarom verhuizen we naar een 
tijdelijke locatie in Sint-Pieters, vanaf 16 mei 2019. 

Onze vakantieactiviteiten blijven in Blankenberge en aan de 
Belgische kust doorgaan!
 
Maak kennis met onze nieuwe locatie tijdens de 
opendeurdag op 15 mei 2019 vanaf 16 uur.



REIZEN 
OP MAAT
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WANNEER JOUW  
DROOMREIS ONTBREEKT

Worden je reisdromen nog niet 
helemaal beantwoord met het 
aanbod in deze reisbrochure? 
Geen nood! We kunnen je nog 
meer bieden. Ons motto: “heb je 
een vraag, stel ze maar.  Samen 
met jou gaan we op zoek naar een  
antwoord op jouw vraag”.

Waarvoor kan ik contact opnemen? 
• Jouw droomreis ontbreekt nog? Laat ons weten welk type reizen, 

weekends en/of uitstappen je graag zou doen. Bij de planning van het 
volgende reisseizoen kunnen we hiermee zoveel mogelijk rekening houden. 
Stel bijvoorbeeld dat meerdere mensen dromen van een reis buiten Europa, 
dan is dit zeker het onderzoeken waard! 

• Je wilt liefst met een vriendengroep of met je gezin op reis maar het lukt 
zelf niet om je reis te boeken en regelen? Maak dan een afspraak en samen 
bekijken we wat de mogelijkheden zijn.

• Het reisaanbod van Vrijetijdspunt voldoet niet helemaal aan wat je nodig 
hebt, maar je weet niet waar je terecht kan? Neem contact met ons op. 
We gaan na wat jouw reisvragen zijn en gaan samen op zoek naar een 
antwoord in de brede sector van reisaanbieders, zowel organisaties voor 
mensen met een beperking als reguliere reisorganisaties. 

Iedereen met (een vermoeden van) een beperking

Prijzen op maat van ieders budget

050 47 25 90

reizen@oranje.be 

www.vrijetijdspunt.com

Meer info 
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Maatvakantie
Merkenveld of Antwerpen, België

Activiteiten op reis 
Op vakantie met een broer, zus of ouder, 
vrijwilliger, iemand uit je buurt, een neef of 
nicht... jij kiest!
Samen met andere duo’s vorm je een toffe groep van 6 à 
12 vakantiegangers.
Je kan zelf je activiteiten uitkiezen en op voorhand 
samen de reis plannen. Van koken of kampvuur in het bos 
van Merkenveld tot een stadswandeling, bezoek aan de 
zoo of musea in Antwerpen; het kan allemaal.

Het verblijf 
Merkenveld is een comfortabel jeugdverblijf in 
het groen. Je krijgt de keuze tussen een verblijf in het 
toegankelijke gebouw of overnachten in tenten op het 
terrein. Er kan gezorgd worden voor tenten met planken 
vloer, een aangepast bed… Jij kiest en wij werken op 
maat!

In Antwerpen bevind je je helemaal in de stad. Het 
moderne gebouw is volledig rolstoeltoegankelijk en 
heeft een lift. Zelfs in de keuken kunnen mensen in een 
rolwagen aan de slag.

 

Praktische info 

17 - 21 juni 2019

Min. 3 - max. 5 dagen

Vertrek in overleg met je medereiziger

Vervoer in overleg met je medereiziger

Jeugdverblijf

Min. 6 - max. 12 reizigers

Volledig rolstoeltoegankelijk

3

REIZEN OP MAAT

All-in prijs: € 415,00 voor 2 personen

Geen optie annulatieverzekering

Een samenwerking 
tussen

 — Foto door Scouts & Gidsen

 — Foto door Scouts & Gidsen
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RAP-OP-STAP 
AALTER

Heb je een beperkt budget 
waardoor op daguitstap of 
vakantie gaan een droom blijft? 
 
Kom dan eens langs in een Rap Op 
Stap kantoor bij jou in de buurt. 
We helpen jou om een uitstap 
of vakantie te plannen aan een 
goedkopere prijs.
 

Waarvoor kan je bij een Rap Op Stap kantoor terecht?
• Korting voor jeugdwerk
• Kortingen bij sportclubs, kunstacademie en andere 

verenigingen
• Kortingen op culturele uitstappen zoals 

toneelvoorstellingen en concerten
• Kortingen bij vakantiewoningen, pretparken en dierentuinen
 
Vzw Oranje baat het Rap Op Stap kantoor van Aalter uit. Voor de 
openingsuren en voorwaarden kan je een kijkje nemen op onze 
website: www.vrijetijdspunt.com/rap-op-stap-aalter 
Ben je benieuwd naar het Rap Op Stap kantoor in jouw buurt? Via 
deze link vind je een overzicht van alle kantoren in Vlaanderen: 
www.iedereenverdientvakantie.be/rap-op-stap

‘ADVIES EN BEGELEIDING 
DOOR HET RAP-OP-STAP- 
KANTOOR IS GRATIS.’

In samenwerking met:

 — Foto door www.visitflanders.com
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Artikel 1: Informatie van de reiziger
De reiziger moet de reisorganisator alle inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd 
worden of die een invloed kunnen hebben op het goede verloop van de reis. Wanneer de 
reiziger verkeerde  of onvolledige inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de 
reisorganisator, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 2: De prijs
1. De prijzen uit deze brochure kunnen niet worden herzien, tenzij dit het gevolg is van een 
wijziging in: 

a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of
b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of
c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen.

2. Wanneer de verhoging meer is dan 15 % van de totale reissom, kan de reiziger de reis zonder 
vergoeding verbreken. De reiziger krijgt dan een terugbetaling van al de bedragen die hij aan 
de reisorganisator heeft betaald. De prijzen in deze brochure werden berekend op basis van de 
tarieven, brandstoftoeslagen en wisselkoersen die op 15 mei van het jaar van publicatie van 
deze brochure van toepassing waren. Vrijetijdspunt kan de reissom herberekenen tot 2 weken 
voor reis.

Artikel 3: Verbreking door de reisorganisator vóór afreis
1. Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een 
niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:

a) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, 
zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt 
aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig 
mogelijk terugbetalen.
b) ofwel de terugbetaling van al de bedragen die de reiziger aan de reisorganisator heeft 
betaald.

2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling, 
tenzij:

a) de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, zoals 
aangegeven in deze brochure en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de 
reiziger ten minste 31 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte 
werd gebracht;
b) de annulering het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en 
onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop 
beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden 
vermeden. 

Artikel 4: Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis
1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten niet zal kunnen worden 
uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en 
kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.

2. Indien er een verschil is tussen de geplande reis en de effectieve reis, stelt de 
reisorganisator de reiziger schadeloos ten beloop van dit verschil.

3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven 
om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig 
vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in 
voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.

Artikel: 5 Verbreking door de reiziger
De reiziger kan ten allen tijde een reis geheel of gedeeltelijk annuleren. Een annulatie kan enkel 
schriftelijk. Bij annulatie worden de reeds overgemaakte bedragen niet teruggestort. De reiziger 
kan hiervoor een bijkomende annulatieverzekering nemen. Deze verzekering bedraagt 5,5% van 
de totale reissom met een minimum van 25 euro en moet voor elke reis afzonderlijk genomen 
worden. 

De volledige polis die van toepassing is, staat ter beschikking op de website van Vrijetijdspunt.

Artikel 6: Bagage
1. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage.
2. De adviezen over toegelaten gewicht van de bagage dienen gevolgd te worden. Eventuele 
extra kosten voor overgewicht zijn ten laste van de reiziger. Voor reizen met lijnvluchten is het 
toegelaten per persoon 1 reistas of rugzak tot 20 kg en 1 stuk handbagage mee te nemen, 
tenzij anders aangegeven door de reisorganisator.

Artikel 7: Aard van de reis
De reiziger is er zich van bewust dat hij mee gaat op een groepsreis, bijgevolg wordt er rekening 
gehouden met de wensen van de voltallige groep. De reisbegeleiders proberen zoveel als 
mogelijk individuele noden te beantwoorden, maar moeten uiteraard rekening houden met de 
haalbaarheid en de voltallige groep.

Artikel 8: Toegankelijkheid
De reizen aangeboden door Vrijetijdspunt krijgen een toegankelijkheidslabel. Dit label wordt 
gehanteerd om een minimale kwaliteit te kunnen leveren. Afhankelijk van het vervoer en 
de bestemming is een reis wel, beperkt of niet rolstoeltoegankelijk. De reiziger kan enkel 
deelnemen aan een reis die aan het voor hem passende toegankelijkheidslabel voldoet.

Artikel 9: (Medische) informatie
De reiziger verplicht er zich toe om een medische fiche en inschrijvingsformulier correct en 
volledig in te vullen. Vrijetijdspunt verzekert u dat de gegevens, volgens de wet op de privacy, 
strikt vertrouwelijk wordt toegepast. De reiziger is verantwoordelijk voor het invullen en tijdig 
terugbezorgen van de medische fiche en inschrijvingsformulier aan de organisator.

Artikel 10: Medische handelingen
De reisbegeleiders kunnen geen medische handelingen ondernemen. Indien een medische 
handeling zich opdringt, zal hiervoor steeds een arts geraadpleegd worden. Wanneer 
voorafgaand aan de reis kan ingeschat worden dat het stellen van medische handelingen zal 
voorvallen, dan dient de reiziger de organisator bij inschrijving hiervan op de hoogte te stellen 
zodat eventueel gepaste acties kunnen ondernomen worden.

Artikel 11: Reisvoorbereiding
Voorafgaand aan de reis is er een ontmoetingsmoment. Elke reiziger wordt verwacht op 
die ontmoetingsdag. Tijdens dit moment worden niet enkel de reis en de reisbegeleiders 
voorgesteld, er wordt ook gepeild naar persoonlijke verwachtingen en wensen.

Artikel 12: Getuigenissen
Getuigenissen, anoniem of met naam, zoals die genoteerd worden in de opinieformulieren, 
kunnen gebruikt worden in de communicatie van Vrijetijdspunt. Indien de reiziger dat niet 
wenst, moet hij dat op die plaats uitdrukkelijk vermelden.

Artikel 13: Klachtenregeling
1. Vóór de afreis: Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet hij deze zo snel 
mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisorganisator.
2. Tijdens de reis: de reiziger kan dit ter plaatse melden, zodat naar een oplossing kan 
worden gezocht. Daarvoor moet hij zich wenden tot een reisbegeleider of rechtstreeks tot de 
reisorganisator.
3. Na de reis: Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger 
onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van 
de reisovereenkomst bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs 
een klacht indienen.

REISVOORWAARDEN     
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