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ONTDEKKING VAN CHINA  
EN 

LANGSTE ZONSVERDUISTERING VAN DE EEUW 
 

Van Beijing naar Shanghai 
 

Van dinsdag 7 juli tot donderdag 23 juli 2009 

 

Een reis doorheen China is een ontdekking van een beschaving die haar culturele en filosofische fundamenten al 

meer dan 5000 jaar intact weet te houden.  

Het culturele erfgoed is zo omvangrijk, de monumenten, de overblijfselen en andere wonderen spreken zo tot de 

verbeelding dat een reis als deze een fascinerende ontdekking zal worden, die u niet snel zal vergeten! 

 

De culturele bezienswaardigheden van China zijn allemaal even indrukwekkend als de geschiedenisboeken en 

reisgidsen ons beloven. De huidige samenleving is bijzonder, levendig en kent een ongekende economische groei 

maar anderzijds wordt men ook geconfronteerd met de littekens die de vele militaire en sociale conflicten hebben 

achtergelaten.  

 

REISROUTE: 

7 juli,  BRUSSEL 

dinsdag  Vertrek vanuit Brussel met lijnvlucht naar Beijing. Tussenlanding in München of Frankfurt. 

 

8 juli,  BEIJING  

woensdag ’s Morgens, aankomst in Beijing en transfer naar het centrum. Bezoek aan de Tempel van de 

Hemel, de mooiste religieuze architecturale tempel van het land. Het is met zijn 

uitgebalanceerde ontwerp een meesterwerk van 15de eeuwse architectuur dat in 1998 door de 

UNESCO werd opgenomen in de lijst van werelderfgoed. Vervolgens, tijdens een ritje met de 

riksja, ontdekt u de oude stad van Beijing. U geniet van de Chinese levensstijl en wanneer u 

door de straten rijdt. Daarna wandeling door de antiquairstraat Liulichang. Middag- en 

avondeten in de stad. Overnachting in het hotel Shenzen 3* (of gelijkwaardig). 

 

9 juli,  BEIJING  

donderdag  Ontbijt in het hotel. Vertrek voor het bezoek aan de Plein van de Hemelse Vrede, gelegen in het 

centrum van de stad. Het is één van de grootste pleinen ter wereld met een oppervlakte van 40 

ha. Op dit plein werd op 1 oktober 1949 de Chinese Volksrepubliek gesticht. U ontdekt de 

Verboden Stad, monument op de werelderfgoedlijst. De stad bood plaats aan 24 keizers van de 

Ming en Qing-dynastie. Gelegen in het centrum van de stad Beijing, biedt deze stad de meest 

omvangrijke verzameling van de traditionele architectuur van China. Op de top van de 

Kolenheuvelpark, bevindt zich een originele keizerlijke tuin van de Ming en Qing-dynastie. Op 

het hoogste punt van Beijing kan u genieten van een prachtig panorama over de stad. Lunch in 

de stad. ’s Avonds diner en opera voorstelling. 

 

10 juli, BEIJING  

vrijdag   Ontbijt in het hotel. In de voormiddag bezoek aan het nieuwe planetarium van Beijing, ’s 

werelds eerste digitale “all-dome” laserplanetarium. Daarnaast is er ook een Space Theatre, een 

ruime tentoonstelling en een optisch planetarium. Lunch in de stad. In de namiddag, bezoekt u 

de 17de eeuwse Lama tempel, het oorspronkelijke paleis van Harmonie en Vrede en de tempel 

van Confucius. ’s Avonds diner en Kung Fu spektakel in Beijing. 



 

 

11 juli, BEIJING - CHENGDE 

zaterdag  Na het ontbijt vertrek in richting Chengde. Onderweg bezoek aan de Grote Muur, het gedeelte 

van Jin Shan Ling. De Grote Muur, die zich uitstrekt over meer dan 6000 km, was een 

verdedigingsmuur van het oude China en staat als monument op de werelderfgoedlijst. 

Aankomst in Chengde en bezoek aan de tempels van Puning en Pule. Lunch en avondeten in de 

stad. Overnachting in het hotel Shanzhuang 3*** (of gelijkwaardig) in Chengde. 

 

12 juli, CHENGDE - BEIJING  

zondag Ontbijt in het hotel. Bezoek van de Bishushanzhuang tempel en de Putuozongcheng tempel. 

Terugrit naar Beijing. Lunch in de stad. ’s Avonds diner ‘Pekingeend’. Overnachting in het hotel 

Shenzen 3*** (of gelijkwaardig). 

 

13 juli, BEIJING - XIAN  

maandag Ontbijt in het hotel. Bezoek aan de oude sterrenwacht van Beijing, de oudste ter wereld, het 

keizerlijke Zomerpaleis, aangelegd rond het grote en kunstmatige Kunming meer, met prachtige 

tuinen, tempels en paviljoenen. Lunch in de stad. ’s Namiddags bezoek van verschillende 

plaatsen waar de Olympische spelen hebben plaats gevonden. Diner in de stad. Transfer naar het 

station en vertrek per nachttrein naar Xian. Overnachting aan boord van de trein. 

 

14 juli, XIAN  

dinsdag  Aankomst in Xian. Onthaal en transfer naar 

het hotel. Na het ontbijt, bezoek aan het 

terracotta soldatenleger die de wacht houden 

voor het mausoleum van keizer Qin Hin 

Huangdi. Het leger telt naar schatting 6000 

tot 7000 soldaten, paarden en koetsen en 

werd ontdekt in 1974. Middagmaal 

onderweg. Bezoek aan de Oude stadsmuur. 

’s Avonds Ravioli-specialiteiten-diner. 

Overnachting in het hotel Tian Times 5**** (of gelijkwaardig) in Xian. 

 

15 juli, XIAN  

woensdag  Ontbijt in het hotel. Bezoek aan het Woud van Stelae museum, museum met de grootste 

collectie grafstenen van China. Het museum omvat ongeveer 1300 grafstenen, tentoongesteld in 

6 zalen. Daarna aan de Klokkentoren en de Trommeltoren en de Grote Moskee. Lunch en diner 

in de stad. ’s Avonds, voorstelling van dansen uit de Tang-dynastie. 

 

16 juli, XIAN - GIULING  

donderdag Transfer naar de luchthaven en vlucht naar Guilin. Transfer naar de stad en bezoek aan de 

grotten de la Flute des roseaux en de Fubo heuvel. Lunch en diner in de stad. Overnachting in 

het hotel Guilin Bravo 4*** (of gelijkwaardig) in Giuling. 

 

17 juli, GIULING - YANGSHUO 

vrijdag    Na het ontbijt, vertrek voor een cruise op de rivier Li met feërieke landschappen. De rivier boort 

zich een uniek landschap tussen de heuvels van kalksteen. Lunch aan boord van het schip. 

Aankomst in het stadje Yangshuo. Wandeling over de geanimeerde markt van Yangshuo. Diner 

in de stad. Overnachting in het hotel Xin Shiji 4*** (over gelijkwaardig) in Yangshuo. 



 

 

18 juli, YANGSHUO - LONGSHE 

zaterdag  Na het ontbijt, vertrek voor een kleine fietstocht door de mooie landschap rond Yangshuo. 

Lunch in de stad. Begin van de namiddag, vertrek naar Longshe. Diner en overnachting in een 

auberge in Longshe. 

 

19 juli, LONGSHE - LONGJI - SHANGHAI  

zondag  Na het ontbijt, vertrek voor de excursie met bezoek van de minorieten dorpen van Yao en Miao 

zoals ook de rijstvelden van Longji. Lunch in de stad. Na het avondeten in Guilin, transfer naar 

de luchthaven en vlucht naar Shanghai. Overnachting in het hotel Grand Mercure 4* (of 

gelijkwaardig) in Shanghai. 

 

20 juli, SHANGHAI  

maandag  Ontbijt in het hotel en vertrek voor de ontdekking van de 

oude stad van Shanghai met de tuin van Yu Yuan of de 

Tuin van Geluk. Nadien wandeling door de Nankin 

straat en op de Bund, de koloniale boulevard langs de 

Huangpu rivier. De boulevard is in 1992 veranderd in 

een brede wandelpromenade. Lunch en diner in de stad. 

’s Avonds, acrobatiespektakel. 

 

21 juli, SHANGHAI – FENGXIAN  

dinsdag  Na het ontbijt, bezoek aan het Science en Technology 

museum in Pudong (Nieuw Shanghai), vlak bij het grote 

century park en een rit met de fameuze 

magneetzweeftrein. Transfer naar Fengxian, kuststad naast de plaats waar de zonverduistering 

heel goed te zien is. Lunch en diner. Overnachting in het hotel Langyin 4* (of gelijkwaardig) in 

Fengxian. 

 

22 juli, FENGXIAN - JINSHANWEI - SHANGHAI  

woensdag Ontbijt in het hotel. Daarna, vertrek naar Jinshanwei voor de zonverduistering. Lunch en 

terugkeer naar Shanghai. In de namiddag boottocht op de Huangpu rivier in Shanghai. Diner en 

overnachting in het hotel Grand Mercure 4* (of gelijkwaardig) in Shanghai. 

 

23 juli, SHANGHAI – BRUSSEL 

donderdag  Ontbijt in het hotel. Transfer naar de luchthaven en vertrek per lijnvlucht, via München of 

Frankfurt naar Brussel. 



PRIJS PER PERSOON: 
(voor een groep vanaf 20 personen): 
 

Op basis van een tweepersoonskamer  2.560 € 
Op basis van een eenpersoonskamer  2.935 € 
 
Onze prijzen omvatten: 
- Het vervoer per lijnvlucht in economy class, 
- de binnenlandse vluchten met een Chinese 

luchtvaartmaatschappij, 
- de nachttrein van Beijing naar Xian in 1ste klas, 
- de volledige reis in 3* en 4* hotels, 
- de volledige reis in volpension, lunch en diner in de 

stad of in het hotel, één drank per maaltijd 
inbegrepen, 

- het acrobatiespektakel in Shanghai, 
- het Tangdansen-spektakel in Xian, 
- een opera voorstelling in Beijing, 
- Kung Fu spektakel in Beijing, 
- het diner “Pekingeend”, 
- de transfers, 
- een lokale Engelsatlige gids voor alle bezoeken, 
- astronomische begeleiding door een ervaren amateur 

astronoom, 
- eclipsbrilletje, 
- eclips-documentatie, 
- de BTW, 
- de luchthaventaksen. 
 
Onze prijzen omvatten niet: 
- De facultatieve verzekeringen, 
- de fooien aan gidsen en chauffeurs, 
- alle persoonlijke uitgaven. 
 
Inschrijvingen :  
Om als definitief te mogen worden beschouwd, moet 
elke inschrijving (opsturen van het 
inschrijvingsformulier naar één van de All Ways 
kantoren) gepaard gaan met een voorschot van 30% 
op de totaalprijs van de reis. Het saldo dient ons ten 
laatste 4 weken voor vertrek toe te komen. 
 
Verplichte documenten: 
Deelnemers met de Belgische nationaliteit dienen in 
het bezit te zijn van een paspoort geldig tot minstens 
6 maanden na retour alsook van een visum voor 
China. Wij zorgen voor de visum (±50 € op 24/11/08) 

en daarvoor dienen wij in het bezit te zijn van uw 
geldig paspoort ten laatste toekomen 4 weken voor 
uw vertrek. Deelnemers met een andere nationaliteit: 
gelieve ons te raadplegen. 
 
Annuleringsvoorwaarden : 
Tot 45 voor vertrek: 30% van de reissom 
Van 44 tot 30 dagen voor vertrek: 55% van de 
reissom 
Van 29 tot 14 dagen voor vertrek: 65% van de 
reissom 

 
Vanaf 14 dagen voor vertrek: 100% van de reissom. 
Voor alle uitgeschreven transporttickets zullen de 
reële kosten worden gefactureerd. 
De kosten voor het visum kunnen nooit worden 
terugbetaald. 
Opgelet: de annulering moet ons schriftelijk 
toekomen tijdens de weekdagen, met uitzondering 
van zaterdagen, zondagen en feestdagen, en tijdens 
de openingsuren van onze kantoren. 
 
Wijzigingskosten 
Bij iedere wijziging aan het dossier –anders dan een 
annulatie-, zullen € 75 wijzigingskosten worden 
aangerekend tot 1 maand voor vertrek en na deze 
datum, € 200. 
Indien de gevraagde wijziging niet kan worden 
uitgevoerd en een annulering het gevolg is, gelden 
bovengenoemde annuleringsvoorwaarden. Voor alle 
uitgeschreven transporttickets zullen de reële kosten 
worden aangerekend. 
 
Verzekeringen 
Zij dienen bij inschrijving onderschreven te worden. 
DE EUROPESE, Tweekerkenstraat 14, 1000 Brussel: 
- “Annulering en bagage” verzekering: annulering, 

vakantieonderbreking en bagage (€ 1.250):  5% van 

de reissom, 
- “Full option”  verzekering: ziekte, ongevallen, 

bijstand, medische kosten, repatriëring, bagage (€ 

1.250), annulering vakantieonderbreking:  6% van de 
reissom, 

- “Prestige”  verzekering: dekt de garanties van de 
verzekering “Full Option” + specifieke uitbreiding 
waarvan de lijst op verzoek zal worden meegedeeld 
(o.a. familie tot 3e graad): 7% van de reissom.  

EUROP ASSISTANCE, Triomflaan 172, 1160 Brussel: 
- “NO GO”, jaarlijkse reisannuleringsverzekering: 

het hele jaar door een dekking van € 2.500 per reis 

en per begunstigde (voor een totaal van € 12.500 

reisboekingen per jaar). Individueel € 129 - 
echtpaar € 149 - familie € 179. Bent u al klant bij 
Europ Assistance voor een bijstandverzekering, 
dan geniet u van een voordelig tarief. Vraag 
vrijblijvend de prijzen voor een 
bijstandverzekering van Europ Assistance. 

De algemene voorwaarden van de verzekeringen 
zullen u bij inschrijving worden overhandigd of 
opgestuurd worden met de bevestiging. Indien u ze 
niet ontvangt, gelieve ze dan binnen de 7 dagen aan 
te vragen. 
 
All Ways is aangesloten bij het Garantiefonds 
Reizen: Metrologielaan 8, 1130 Brussel 
 

De prijzen werden te goeder trouw berekend op basis van tarieven en wisselkoersen in ons bezit op 08/01/2009 



 
Bestelbon in HOOFDLETTERS in te vullen en terug te sturen naar ALL WAYS 

ONTDEKKING VAN CHINA en 

LANGSTE ZONSVERDUISTERING VAN DE EEUW 
van dinsdag 7 juli tot donderdag 23 juli 2009 

 

 1ste persoon 2de persoon 

 MR    MRS    MEJ MR    MRS    MEJ 

NAAM   

MEISJESNAAM   

OFFICIËLE VOORNAAM   

GEBOORTEDATUM   

GEBOORTEPLAATS   

ADRES   

POSTCODE + PLAATS   

TELEFOON   

GSM   

INTERNAT.  PASPOORTNR   

PLAATS VAN UITGIFTE   

DATUM VAN UITGIFTE   

GELDIG TOT   

NATIONALITEIT   
 

KAMER : �  DUBBEL �  SINGLE �  DUBBEL TE DELEN MET ………………………………………………. 
 

VERZEKERING EUROPESE : �  ANNULATIE & BAGAGE 5% �  FULL OPTION 6% �  PRESTIGE 7% 
VERZEKERING EUROP ASSISTANCE - NO GO:  � INDIVIDUEEL 129 €  � ECHTPAAR 149 €  � FAMILIE 179 € 
� GEEN VERZEKERING 
 

BETALEN VANDAAG EEN VOORSCHOT VAN 30% + VOLLEDIG BEDRAG VERZEKERING 

� Geef ALL WAYS de toelating om het bedrag van ............………..te debiteren van mijn rekening � EUROCARD � VISA 
 

 Kaartnummer:  .   .   .   .   /   .   .   .   .   /   .   .   .   .   /   .   .   .   .   /   .   .   .    *   Geldigheidsdatum: ............. / ............... 
* : de 3 laatste cijfers aangeduid op de keerzijde van uw kaart invullen 

� cash of per check hierbijgevoegd 
� per  overschrijving op rekening  240-0622454-09  van All Ways gelieve te vermelden: « ECLIPS + vertrekdatum» 

IBAN: BE52 2400 6224 5409  BIC: GEBABEBB 

Opmerkingen en/of wensen van ondergetekende:  
 

................................................................................................................................................................................................................ 
 

Ondergetekende verklaart hierbij kennis te hebben genomen van de algemene en bijzondere voorwaarden van de N.V. ALL 
WAYS - zoals op de achterzijde van dit blad vermeld - alsook deze te aanvaarden. Ondergetekende aanvaardt ook het programma 
met de reisbeschrijving en de voorwaarden van de gekozen verzekering dat hij uitdrukkelijk verklaart ontvangen te hebben. 
 

Datum :        /        /   Handtekening : 
 

 



 

ALGEMENEVOORWAARDEN 
 

1. Algemene bepaling 
1.1. De N.V.ALL WAYS verbindt zich tot het sluiten van reisovereenkomsten, hetzij 
in de hoedanigheid van reisbemiddelaar, hetzij in de hoedanigheid van 
reisorganizator. 
1.2 Onze diensten zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden die voorrang 
hebben op de bepalingen van de reisovereenkomst met uitzondering van onze 
geschreven en uitdrukkelijke afwijking. 
1.3. Elke reisovereenkomst is onderworpen aan de wet van 16 februari 1994, tot 
regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling. 
 

2. Bestelling en inschrijvingsvoorbehoud. 
2.1 De inschrijving voor de bestelde reis zal slechts definitief worden onder de 
uitdrukkelijke voorwaarde dat de prijs voor de reis ons integraal werd overgemaakt 
voor de vertrekdatum zoals voorzien in het contract. 
2.2. Onder voorbehoud van datgene wat gesteld is in artikel 4.4, houdt de N.V.ALL 
WAYS zich het recht voor om de reisdocumenten slechts te leveren, nadat de 
rekeningen geheel zijn voldaan. 
2.3. Indien de N.V.ALL WAYS niet alle reisdocumenten aan de reiziger heeft 
afgeleverd voor zijn vertrek en dit niettegenstaande deze laatste de gehele som 
heeft betaald, heeft de reiziger recht op een forfaitaire schadevergoeding van 15% 
op de prijs van de prestatie waarvoor het document ontbreekt, zonder evenwel het 
bedrag van 75 €  te mogen overschrijden. 
 

3. Informatie 
3.1 De reiziger zal aan de N.V.ALL WAYS alle nuttige inlichtingen verstrekken die 
hem expliciet gevraagd worden. Indien de gegeven informatie onjuist blijkt te zijn zal 
de bijkomende kost die hieruit voor de N.V.ALL WAYS voortvloeit, door de reiziger 
worden gedragen. 
 

4. Herziening van de prijs. 
4.1. De overeengekomen prijs kan zowel naar boven als naar beneden herzien 
worden, om rekening te houden met eventuele veranderingen in de op de reis 
toegepaste wisselkoersen, de vervoerskosten — met inbegrip van de brandstoffen 
— en/of de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen. 
4.2. Geen enkele prijsverhoging kan nog geëist worden in de periode van 20 
kalenderdagen voorafgaand aan het vertrek. 
4.3. Indien de verhoging 10% van de totale prijs bedraagt, kan de reiziger het 
contract ontbinden, zonder vergoeding. Alle sommen die hij aan de N.V.ALL WAYS 
betaald zou hebben, zullen teruggestort worden. 
4.4. De reiziger zal de eventuele verhoging betalen, op het ogenblik dat hij de 
schriftelijke bevestiging en/of reisdocumenten ontvangt. 
 

5. Betaling 
5.1. De rekeningen zijn opeisbaar 21 dagen voor de vertrekdatum. 
5.2 Alle rekeningen die op de vervaldag niet vereffend zijn, zullen van rechtswege en 
zonder ingebrekestelling aanleiding geven tot het betalen van verwijlsinteresten gelijk 
aan 12% per jaar. 
5.3. In het geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag, zal het bedrag 
hiervan van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 15%, met 
een minimum bedrag van 37,5 € en dit ten titel van conventionele schadevergoeding. 
 

6. Verbreking door de reiziger. 
6.1. De reiziger kan op elk ogenblik het contract geheel of ten dele verbreken. Indien 
hij het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, zal hij 
de N.V.ALL WAYS vergoeden voor de schade voortvloeiend uit deze verbreking. De 
schadevergoeding kan ten hoogste éénmaal de prijs van de reis bedragen. 
 

7. Niet-uitvoering van de reis of wijziging op een wezenlijk punt door de 
reisorganisator. 
7.1. Indien, voor de aanvang van de reis, een van de wezenlijke punten van het 
contract niet kan worden uitgevoerd, zal de N.V.ALL WAYS de reiziger hiervan 
onmiddellijk op de hoogte stellen en dit in ieder geval voor zijn vertrek. Zij zal hem 
inlichten over de mogelijkheden die hem worden voorgesteld : het contract verbreken 
zonder vergoeding of de wijziging aanvaarden die hem wordt voorgesteld. 
7.2. De reiziger moet de N.V.ALL WAYS zo vlug mogelijk op de hoogte brengen van 
zijn beslissing en in ieder geval voor zijn vertrek. 
7.3. Indien de reiziger de voorgestelde wijziging aanvaardt, zal er een bijvoegsel bij 
het contract worden opgesteld, dat de aangebrachte wijzigingen beschrijft, evenals 
hun invloed op de prijs. 
7.4. Indien de reiziger de voorgestelde wijziging niet accepteert, heeft hij de keuze 
tussen de twee volgende mogelijkheden: 
- zich een andere reis voorgesteld zien. 
 In het geval van aanvaarding van een reis van dezelfde of betere kwaliteit, is geen 

enkel supplement verplicht. 
 In het geval van aanvaarding van reisaanbod van een mindere kwaliteit, zal aan de 

reiziger het verschil in prijs zo vlug mogelijk terugbetaald worden. 
- afstand doen van het contract en zo vlug mogelijk de terugbetaling van alle 

sommen betaald in uitvoering van het contract ontvangen. 

Deze clausule is eveneens van toepassing indien de N.V.ALL WAYS in haar 
hoedanigheid van reisbemiddelaar het reiscontract verbreekt om redenen die niet 
toe te schrijven zijn aan de reiziger. 

7.5. Geen enkele vergoeding zal aan de reiziger worden toegekend wegens de niet-
uitvoering van het contract indien: 

-  de N.V.ALL WAYS de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers voorzien 
in het contract en nodig voor de uitvoering van het contract niet werd behaald, 
voor zover de reiziger hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht binnen de 
voorziene termijn en minstens 15 kalenderdagen voor de vertrekdatum of 

-  indien de annulering het gevolg is van overmacht waaronder overboeking niet is 
begrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onoverzienbare 
omstandigheden, die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die ze inroept en 
waarvan de gevolgen, ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet vermeden konden 
worden. 

 

8. Gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis. 
8.1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het 
contract betrekking heeft, niet uitgevoerd kan worden, zal de N.V.ALL WAYS alle 
nodige maatregelen nemen om de reiziger passende en gratis alternatieven aan te 
bieden met het oog op de voortzetting van de reis, en dit voor zover zij de 
reisorganisator is. Indien zulke alternatieven niet mogelijk zijn, of de reiziger die 
wegens aanvaardbare redenen niet aanvaardt, zal de N.V.ALL WAYS de reiziger op 
schriftelijk verzoek een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen, dat hem 
naar de vertrekplaats terug zal brengen. 
 

9. Aansprakelijkheid. 
9.1. Tenzij in het geval waarin de N.V.ALL WAYS de brochure en/of het programma 
heeft uitgegeven, kan geen enkele materiële of evidente fout hierin haar verbinden. 
Alle inlichtingen hierin vervat werden te goeder trouw verzameld en meegedeeld. 
9.2. De N.V.ALL WAYS is aansprakelijk voor alle schade die de reiziger heeft 
geleden, wegens het niet respecteren van haar verplichtingen. 
9.3. De N.V.ALL WAYS zal daarentegen nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld 
voor de schade geleden door de reiziger ten gevolgen van: 
-  een tekortkoming vastgesteld in de uitvoering van het contract en die aan de 

reiziger toe te schrijven is; 
-  tekortkomingen die niet te voorzien waren of niet konden worden vermeden, en die 

toe te schrijven zijn aan een derde die vreemd is aan de in het contract bedoelde 
prestaties. 

-  Deze tekortkoming te wijten is aan overmacht zoals gedefinieerd in artikel 7.5 
en/of 

-  een tekortkoming te wijten aan een gebeurtenis die zij zelfs met inachtneming van 
de grootste zorgvuldigheid niet kan voorzien of verhelpen, waaronder overboeking 
niet begrepen is. 

9.4. In ieder geval is de N.V.ALL WAYS verplicht om tijdens de uitvoering van het 
contract, al het nodige te doen om de in moeilijkheden verkerende reiziger bijstand 
en hulp te verlenen. In de gevallen bedoeld in artikel 9.3. zullen de kosten gemaakt 
door de N.V.ALL WAYS ten laste van de reiziger komen. 
9.5. De N.V.ALL WAYS neemt afstand van alle aansprakelijkheid voor de niet-
lichamelijke schade ondergaan door de reiziger, die niet voortvloeit uit zijn handelen 
of nalatigheid noch uit het opzet schade te veroorzaken of uit een grove fout. Indien 
op een in het reiscontract begrepen dienst een internationaal verdrag van toepassing 
is, zullen de clausules inzake de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid 
van de reisorganisator of -bemiddelaar van toepassing zijn. In ieder geval, en voor 
zover de N.V.ALL WAYS niet zelf de in het reiscontract begrepen diensten verleent, 
is haar aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de derving van genot, beperkt tot 
de prijs van de reis. 
9.6. Iedere tekortkoming in de uitvoering van het contract, die ter plaatse door de 
reiziger wordt vastgesteld, moet onmiddellijk schriftelijk of in een andere passende 
vorm aan de betrokken dienstverleners ter plaatse worden meegedeeld. Hij moet in 
elk geval, op straffe van verval, zijn klacht per ter post aangetekend schrijven 
bevestigen bij de N.V.ALL WAYS, en dit ten laatste één maand na het einde van de 
reis. 
De reiziger zal bij zijn klacht alle mogelijke rechtvaardigingsstukken voegen. 
 

10. Geschillenbeslechting. 
10.1. Ieder geschil zal onderworpen zijn aan de exclusieve bevoegdheid van de 
rechtbank te Brussel die de Belgische wet zal toepassen. 
 

11. Overdraagbaarheid. 
11.1. De reiziger kan, voor de aanvang van zijn reis, zijn reis aan een derde, die aan 
alle voorwaarden van het contract moet voldoen, overdragen. 
De overdrager moet de N.V.ALL WAYS voldoende tijd op voorhand van deze 
overdracht op de hoogte brengen. 
De reiziger die zijn reis overdraagt en de overnemer zijn solidair gehouden tot het 
betalen van de globale prijs en van de overdrachtskosten. 
LIC. 1774 
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