
Algemene voorwaarden bustours 9, 17, 20 en 24 april 2020 

Apeldoorn Marketing behoudt zich het recht voor de reis te annuleren wegens 

overmacht of indien wegens onvoldoende deelname, het vereiste minimum aantal 

deelnemers niet wordt bereikt. Kennisgeving hiervan zal worden afgestemd met de 

deelnemer 14 dagen voor de datum van vertrek. Het gehele ticketbedrag wordt in 

geval van annulering door Apeldoorn Marketing aan de deelnemer terugbetaald. 

Mocht de tour op bovenstaande data door overmacht worden afgelast dan zal er 

worden gezocht naar een vervangende datum. Gekochte kaarten blijven geldig voor 

de nieuw te plannen tour(s). 

Ingeval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede 

begrepen ziekte en/of afzegging van de reisleider van Battlefield Tours of de 

chauffeur van Happy Bus, stakingen, gezondheidsrisico’s, brand, slechte 

weersomstandigheden, een negatief reisadvies vanuit het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken etcetera heeft Apeldoorn Marketing het recht de tour(s) te 

verschuiven naar een latere datum of deze te annuleren. 

Apeldoorn Marketing is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig 

de verwachtingen die de reiziger redelijkerwijs mocht hebben. Indien de reis niet 

voldoet aan deze verwachtingen is Apeldoorn Marketing enkel aansprakelijk voor de 

tekortkoming als deze aan Apeldoorn Marketing valt toe te rekenen. Indien de 

oorzaak van de tekortkoming aan de reiziger is toe te rekenen zijn de kosten voor 

rekening van de reiziger.  

 

Apeldoorn Marketing zal een afgelasting of annulering tijdig melden via de social 

media kanalen van uitinapeldoorn.nl, via de kanalen van Apeldoorn Marketing en in 

overige media. 

 

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast het geen daaromtrent in de 

wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken voorzien of niet voorzien, 

waarop Apeldoorn Marketing geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor deze niet in staat is haar 

verplichtingen na te komen. Fouten gemaakt door derden in bijvoorbeeld aankondigen, mededelingen 

en/of prijsopgaven met betrekking tot het evenement vallen eveneens onder overmacht. In geval van 

overmacht bestaat geen recht op restitutie en/of schadevergoeding. 

 

 

 


