
DEELNEMER EN AANSPRAKELIJKHEID 

Elke deelnemer aan deze reis dient te beschikken over een goede conditie. En dient 

ervaring te hebben met het lopen in off-road terrein (heuvels, smalle paden, 

oneffenheid, modder etc.). Deelname is geheel op eigen risico en verantwoording. 

De reisorganisatie kan niet worden aangesproken voor opgelopen schade of 

eventuele blessures. 

 

MudSweatTrails is, behoudens haar verantwoordelijkheid voor de wet, op geen 

enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of 

ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemer 

beweerdelijk geleden nadeel. 

 

GELDIGHEID 

Deze aanbieding is geldig tot en met 23 april 2023 of tot de plekken zijn uitverkocht.  

 

BETALING 

Bij je boeking doe je een aanbetaling van 250 euro per persoon. Op 1 april ontvang 

je een mail om de restant reissom te betalen. Na betaling hiervan is je boeking 

definitief.  

 

ANNULERING 

• Annulering is mogelijk tot en met 23 april 2023 met 75% restitutie / tot en met 

28 mei 2023 met 50% restitutie en tot en met 10 juni met 20% restitutie. Later 

dan 10 juni vindt er geen restitutie meer plaats.  

• In geval van (extreme) weersomstandigheden wordt mogelijk van het 

programma afgeweken. Er vindt dan geen restitutie van het reispakket meer 

plaats. Er bestaat als dan ook geen recht op vergoeding van (im)materiële 

schade. 

• Aanbevolen wordt een reisverzekering inclusief annuleringsverzekering af te 

sluiten in het geval zich een blessure of andere aangelegenheid voordoet die 

de deelname onmogelijk maakt! Advies is dit te controleren bij je verzekeraar.  

 

VERVOER 

De reis (vliegtuig / trein / auto) naar Chamonix vindt op eigen gelegenheid plaats. 

Wijziging of annulering van de door de reiziger geboekte reis (vlucht / treinreis / 

autoreis) vindt buiten de verantwoordelijkheid van MudSweatTrails plaats. Restitutie 

op het geboekte reispakket is dan ook niet mogelijk. 

 

DE LOCATIE 

Huisdieren zijn niet toegestaan in het hotel. 

 

  



REIZEN EN COVID 

Toegangsvoorwaarden en coronamaatregelen van het land van bestemming 

Heeft een land code geel of groen dan ben je zelf verantwoordelijk dat je aan deze 

voorwaarden kunt voldoen. Check voor vertrek nogmaals de voorwaarden om een 

land in te reizen. Ook deze kunnen dagelijks veranderen. 

 

Informeer je over de maatregelen in het betreffende land via:  

✓ www.nederlandwereldwijd.nl 

✓ Download de Reisapp van Buitenlandse Zaken. Met de app krijg je, ook tijdens 

de reis, actuele reisadviezen 

 

Reis je met het vliegtuig naar je bestemming? Check de maatregelen op vliegen in 

tijden van corona. 

 

Check vóór vertrek het laatste nieuws over je reis dat je per e-mail nog van ons hebt 

ontvangen.  

 

Digitaal Corona Certificaat (DCC) 

Veel reisbestemmingen vragen om een geldige QR-code (Digitaal Corona Certificaat) 

voor bezoek van horeca, musea en gebruik van het openbaar vervoer. 

Let op: je bent zelf verantwoordelijk voor het hebben van de juiste en geldige inreis- 

en/of vaccinatiedocumenten. 

 

Groepsreizen 

Tijdens onze groepsreis heb je de gehele reis een geldig Digitaal Corona Certificaat 

nodig voor bijvoorbeeld het bezoek van horeca en gebruik te kunnen maken van het 

openbaar vervoer (trein / lift of taxi). Let op! Tijdens onze groepsreizen is het niet 

mogelijk je gedurende de reis te laten testen. Testlocaties bereiken is vaak niet 

mogelijk naast het volgen van het programma, ook veranderen openingstijden 

regelmatig en is er niet altijd voldoende capaciteit om direct te testen. Dit heeft als 

consequentie dat de reis voor ons onuitvoerbaar is voor iedereen die niet in het 

bezit is van een Digitaal Corona Certificaat. 

 

Reis geboekt en een negatief reisadvies op Nederlandwereldwijd.nl? 

Geldt er 15 dagen voor vertrek code oranje door een negatief reisadvies van de 

Nederlandse overheid of door strenge inreisbeperkingen van het ontvangende land, 

dan bieden we je de mogelijkheid om de reis om te boeken naar een latere datum of 

een andere bestemming. De nieuwe datum moet vallen binnen twee jaar na de 

oorspronkelijk vertrekdatum. Wil je de reis niet omboeken dan ontvang je het 

aanbetaalde bedrag retour. 

 

INCLUSIEF 

✓ Vertrouwde, ervaren & gediplomeerde Nederlands gids: UIMLA International 

Mountain Leader (IML)  

http://www.nederlandwereldwijd.nl/


✓ MudSweatTrails gids  

✓ Zes overnachtingen in hotel 

✓ Alle ontbijten 

✓ Drie keer diner 

✓ Briefing inclusief paklijst (twee weken voor de reisdatum) 

✓ WhatsApp-reisgroep  

✓ Eigen online foto-album van de reis voor backup, delen en downloaden 

 

EXCLUSIEF 

      X   Persoonlijke uitgaven aan drankjes, snacks & souvenirs 

      X   Heen- en terugreis naar en van het start- en eindpunt van de reis 

      X   Reis- (verplicht) en annuleringsverzekering (optioneel) 

      X   Sportdrank en sportvoeding tijdens het trailen 
 

VRAGEN 

Heb je interesse of vragen? Mail naar trailreizen@mudsweattrails.nl. We maken er 

een waanzinnig leuke en uitdagende trip met elkaar van! 

 


