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Algemene Voorwaarden Live Mindfully  

“Roots of Mindfulness”  

“Mountains & meditation” 

Reis & Retraite in India. 

 

Definities 

In deze algemene voorwaarden worden onder andere onderstaande termen met de 

daarnaast genoemde betekenis gebruikt: 

- Opdrachtnemer: Ellen van Iersel / Live Mindfully 

- Opdrachtgever: * Deelnemer 

- Opdracht: * Reis en Retraite in India 

Algemeen 

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, 

werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en 

opdrachtgever(s), waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft 

verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken. 

2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, 

waarbij derden betrokken worden. 

3. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, 

blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. 

Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te 

komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de 

oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan. 

 

Reiscondities 

4. Deelnemer onderneemt de reis naar India voor eigen rekening en risico. 

5. Deelnemer heeft kennis genomen van het feit dat India een ontwikkelingsland is, 

gevestigd in een ander continent (Azië). Deelnemer verklaart ermee bekend te zijn 

dat de plaatselijke faciliteiten (zoals accommodatie, vervoermiddelen en (medische) 

voorzieningen) en veiligheidsmaatregelen van een ander niveau zijn en zeer beperkt 

van kwaliteit ten opzichte van Westerse maatstaven. 

6. Deelnemer neemt kennis van de actuele situatie in India op - in ieder geval - de 

volgende twee momenten: 1) bij het doen van de aanbetaling en 2) de dag voor 

vertrek. Deelnemer verifieert de reiscondities en eventueel afgegeven reisadviezen 

en veiligheidsmaatregelen bij het ministerie van buitenlandse zaken via de volgende 

link: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen/india 

7. Deelnemer is verantwoordelijk voor het boeken van zijn / haar vliegticket naar New 

Delhi Indira Gandhi International Airport. Alle condities en voorwaarden die gesteld 

zijn door de luchtvaartmaatschappij aangaande de vliegtickets zijn direct van 

toepassing op de deelnemer. 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen/india
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8. Accommodatie en reiscondities zijn erg basic vergeleken met Westerse standaarden. 

Deelnemer gaat akkoord met verblijf in eenvoudige accommodatie naar Indiase 

standaarden.  

9. Uitgewisselde persoonlijke gegevens en informatie blijven strikt persoonlijk en 

vertrouwelijk. 

10. Opdrachtnemer (zowel Live Mindfully als Ellen van Iersel) is niet aansprakelijk voor 

verlies, diefstal en / of beschadiging van persoonlijke eigendommen, persoonlijk letsel 

of (dodelijke) ongelukken. 

 

Retraite 

11. De stilteretraite is onderdeel van de reis. Deelnemer is gemotiveerd aan deze retraite 

deel te nemen en zal zich houden aan de richtlijnen van de retraite tav gedrag; regels 

van respect, respecteren van de stilte. Deelnemer weet dat het niet mogelijk is de 

retraite tussentijds te staken of het retraite centrum te verlaten. 

 

Reisdocumenten, vaccinaties 

 

12. De deelnemer dient bij vertrek in bezit te zijn van alle verplichte reisdocumenten, 

zoals geldig paspoort, geldig visa en geldige vaccinatiebewijzen. Bij het niet nakomen 

van deze verplichting is de deelnemer geheel aansprakelijk voor alle eruit 

voortvloeiende kosten en/of het gevolg van geheel of gedeeltelijk niet kunnen 

deelnemen aan de reis. 

13. De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor eigendommen en 

reisdocumenten. 

 

 

Verzekeringen / gezondheid 

 

14. De deelnemer is verplicht een reisverzekering af te sluiten met: 

• tegen kostprijs gedekte medische kosten; 

• tegen kostprijs gedekte buitengewone kosten, zoals reddings-, opsporings- en  

repatriëringskosten; 

• het dienstenaanbod van een alarmcentrale. 

Dit laatste dient om de reisorganisator in een noodsituatie in staat te stellen contact te 

leggen met de verzekering wanneer de deelnemer dit zelf niet kan doen. 

Het afsluiten van een annuleringsverzekering wordt sterk aangeraden. 

15. Deelnemer verklaart fysiek en mentaal in goede gezondheid en conditie te verkeren 

zodanig dat deze actief aan de reis kan deelnemen. Deelnemer is verplicht bij 

opdrachtnemer te melden wanneer dit voorafgaand of tijdens de reis verandert.  

16. Indien fysieke en/of mentale gezondheid veranderen voorafgaand aan de reis en de 

deelnemer niet in staat is aan de reis deel te nemen gaat de annuleringsregeling van 

kracht. Het risico ligt bij de deelnemer, welke hiervoor bij boeking een 

annuleringsverzekering kan afsluiten.  
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17. Deelnemer is verantwoordelijk alle benodigde veiligheidsmaatregelen te treffen 

aangaande zijn of haar persoonlijke gezondheid, inclusief tijdig bezoek aan GGD en 

mogelijke vaccinaties. 

 

Reisduur, programma, programmawijzigingen 

 

18. Deelnemer accepteert dat het reisschema onderworpen is aan potentiële wijzigingen 

en afhankelijk is van de actuele situatie in India. Deelnemer begrijpt dat in India 

(aldaar gebruikelijke) ongemakken van directe invloed kunnen zijn, zoals: 

weersomstandigheden, ziekte, stakingen, politieke instabiliteit, wegversperringen, 

stroom afsluiting, gebreken aan vervoersmiddelen, etc. 

19. Wijzigingen van vluchtschema’s en dienstregelingen kunnen van invloed zijn op de 

reisduur en het reisschema. De deelnemer heeft geen recht op restitutie van een deel 

van de reissom als gevolg van deze wijzigingen. Ook kan de deelnemer geen 

schadevergoeding eisen als gevolg van vertragingen. Indien als gevolg van de 

vertragingen en/of wijzigingen de reisduur wordt verlengd, komen de extra kosten 

voor rekening van de deelnemer. 

De route, de accommodatie en/of het vervoer van een reis kan worden gewijzigd als 

gevolg van overmacht situaties, zoals wijziging in dienstregeling, politieke 

omstandigheden, natuurrampen, weersomstandigheden en onvoorziene lokale 

omstandigheden. Indien de noodzakelijke wijzigingen bekend zijn voor aanvang van 

de reis, zal de deelnemer hiervan op de hoogte worden gesteld. 

 

Verplichtingen van de opdrachtnemer 

 

20. De opdrachtnemer verplicht zich tot een goede uitvoering van de reis volgens de 

overeenkomst. Hieronder wordt mede verstaan het in redelijkheid tegemoetkomen 

aan de verwachtingen die de opdrachtnemer bij de deelnemer heeft gewekt. Bij de 

beoordeling hiervan dient rekening te worden gehouden met het karakter van de reis, 

de lokale omstandigheden, gewoonten, gebruiken en beperkingen die de 

bestemming en de aard van de reis met zich kunnen meebrengen. 

De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van: 

• tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst veroorzaakt door de 

gezondheidsconditie van de deelnemer; 

• ziekte van de deelnemer; 

• omstandigheden waarop de opdrachtnemer geen invloed heeft; 

• omstandigheden die krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer 

geldende normen niet in redelijkheid aan de organisatie kunnen worden toegerekend; 

• overmacht situaties, zoals wijzigingen in vluchtschema’s, wijzigingen in 

dienstregeling, oorlogssituaties, natuurrampen, stakingen, politieke omstandigheden, 

weersomstandigheden enzovoorts; 

• diefstal, verlies of schade van/aan eigendommen; 

• schade waarvoor reis- en/of annuleringsverzekeringen dekking bieden; 

• invloed en handelen van niet bij de overeenkomst betrokken derden; 
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• het door de deelnemer handelen in strijd met de wet van het te bezoeken land en 

het in bezit hebben van stoffen die verboden zijn in het land van de reisbestemming; 

• kennelijke fouten in het reisprogramma; 

• fouten gemaakt door de luchtvaartmaatschappijen, treinmaatschappijen, 

busmaatschappijen, taxi-centrales, hotels.  

 

 

Verplichtingen van de deelnemer 

21. De deelnemer is verplicht bij boeking melding te maken van relevante persoonlijke 

omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de reisuitvoering (zoals ziekte, 

lopende medische behandeling, lichamelijke en geestelijke beperkingen enzovoorts). 

De persoon die de boeking maakt is tevens verantwoordelijk voor andere personen 

voor wie hij/zij boekt. De (overige) deelnemer(s) is/zijn aansprakelijk voor zijn/hun 

eigen aandeel in de overeenkomst. 

De deelnemer is verplicht ter plekke gehoor te geven aan alle aanwijzingen van de 

opdrachtnemer en/of de reisbegeleiding ter bevordering van een goede 

reisuitvoering. De deelnemer is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door het 

niet opvolgen van deze aanwijzingen. 

Indien de deelnemer zodanige hinder of last veroorzaakt dat de uitvoering van de reis 

in sterke mate wordt bemoeilijkt of de deelnemers van de groep of de organisatie 

hierdoor in gevaar worden gebracht, kan de deelnemer van verdere deelname 

worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de 

deelnemer. 

 

Klachten 

22. Eventuele klachten dienen altijd eerst te worden besproken met de reisbegeleider. 

Indien dit niet leidt tot een oplossing die bevredigend is naar het inzicht van de 

deelnemer, dient de deelnemer binnen 4 weken na afloop van de reis deze klacht per 

e-mail bij de opdrachtnemer in te dienen. Hierop wordt door de opdrachtnemer 

binnen 4 weken schriftelijk (per e-mail) gereageerd. 

 

Boeking 

23. Voorafgaand aan boeking van de reis hebben opdrachtnemer en deelnemer een 

mondeling gesprek ter kennismaking, waarbij opdrachtnemer informatie verstrekt 

over de reis en nagaat of de verwachtingen en het aanbod op elkaar aansluiten. 

24. Wanneer het kennismakingsgesprek leidt tot een boeking, vult de deelnemer het 

boekingsformulier in. De boeking is pas definitief nadat opdrachtnemer deze 

schriftelijk (per e-mail) heeft bevestigd. 
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Betaling 

25. Bij boeking tot 6 weken voor vertrek voldoet de cliënt na het invullen van de 

boekingsgegevens 15% van de reissom, met een minimum van € 150. De overige 

85% zijn uiteindelijk te betalen tot 6 weken voor vertrek. Bij boeking binnen 6 weken 

voor vertrek dient de gehele reissom in één keer te worden voldaan. 

26. De in het reisprogramma en de offerte genoemde reissommen zijn per persoon en 

omvatten alleen de in het programma genoemde diensten en voorzieningen. 

27. De prijs is een vastgesteld totaalbedrag. Achteraf hoger / lager uitvallende kosten 

leiden niet tot bijbetaling of teruggaaf en worden niet verrekend. 

 

Annulering 

28. De reiziger kan de boeking per e-mail annuleren. 

De reiziger is dan het volgende verschuldigd: 

Vanaf het moment van boeken: 

• tot 56 dagen voor vertrek: 15 % van de reissom, met een minimum van € 150,- 

• van 56-43 dagen voor vertrek: 30 % van de reissom 

• van 42-30 dagen voor vertrek:50 % van de reissom 

• van 29-18 dagen voor vertrek: 75 % van de reissom 

• vanaf 17 dagen voor vertrek: de volledige reissom 

29. Annulering door opdrachtnemer leidt tot een vervangend programma en begeleiding 

of – indien dit niet mogelijk is – tot teruggave van de betaalde reissom aan 

deelnemer. 

 

 

 

 


