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DEFINITIES 
Over de Bergen: Over de Bergen is de Franse onderneming van Anne van Galen 

ingeschreven onder Siret: 74998513100012 
Deelnemer:   Degene die een reis bij Over de Bergen boekt. 
Reisleiding:  Degenen die namens Over de Bergen de reis en activiteiten 

leiden. 
Begindatum:  De eerste dag van een geboekte tocht of cursus, zoals vermeld 

in de boekingsbevestiging.  
 
BOEKING 
De overeenkomst komt pas tot stand wanneer de Deelnemer een volledig ingevuld 
en ondertekend inschrijfformulier aan Over de Bergen toestuurt en dit door Over de 
Bergen is ontvangen. In het geval dat de Deelnemer minderjarig is, moet het 
inschrijfformulier ondertekend worden door een ouder of voogd van de minderjarige. 
 
Voor het tot stand komen van de overeenkomst is het eveneens noodzakelijk dat de 
Deelnemer een aanbetaling van 25% van de reissom overmaakt op ons 
rekeningnummer 4871229. 
Na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende formulier is de boeking 
definitief. 
De aanbetaling moet binnen 10 dagen na ontvangst van het inschrijfformulier op de 
rekening van Over de Bergen zijn bijgeschreven. Bij niet tijdige (aan)betaling behoudt 
Over de Bergen zich het recht voor om uw plaats aan een andere deelnemer te 
verkopen. 
 
BETALINGEN 
Betaling geschiedt in twee gedeelten: 
 
1.Aanbetaling 
25% van de reissom, uiterlijk 10 dagen na ontvangst van het inschrijfformulier. 
 
2.Restant 
Het restant van de reissom (inclusief 15 euro boekingskosten) moet uiterlijk 6 weken 
voor de dag van vertrek op onze bankrekening zijn bijgeschreven. 
 
Inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst. Mocht de reis al volgeboekt zijn, dan 
krijgt de Deelnemer daarvan bericht. 
 
Als de groep compleet is of als zeker is dat de reis doorgang kan vinden en na 
ontvangst van volledige betaling, ontvangt de Deelnemer de overige informatie over 
de reis (deelnemerslijst, materiaallijst, enz.). 
Bij niet volledige betaling van de reissom op moment van vertrek heeft Over de 
Bergen het recht de Deelnemer te weigeren. 
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ANNULERING DOOR DE DEELNEMER 
Annulering door de Deelnemer kan uitsluitend schriftelijk geschieden. De datum 
waarop Over de Bergen de annuleringsbrief ontvangt, geldt als datum van 
annulering. Bij annulering is de Deelnemer de volgende bedragen verschuldigd: 
- tot 56 dagen voor de Begindatum: de aanbetaling. 
- vanaf de 56e dag (incl.) tot de 28e dag voor de Begindatum: 60% van de reissom. 
- vanaf de 28e dag (incl.) tot de 14e dag voor de Begindatum: 85% van de reissom. 
- vanaf de 14e dag (incl.) voor de Begindatum: 100% van de reissom. 
 
Als een Deelnemer uit eigen beweging zijn reis voortijdig beëindigt of aan een 
gedeelte van de reis niet wil deelnemen, dan heeft hij/zij geen recht op restitutie van 
de reissom of een gedeelte ervan en komen de evt. extra kosten ten laste van de 
Deelnemer. 
 
VERZEKERINGEN 
 
Annuleringsverzekering 
Over de Bergen sluit voor Deelnemers geen annuleringsverzekering af. Over de 
Bergen raadt Deelnemers echter aan om dit wel te doen via een eigen verzekering. 
 
Reisverzekering 
De Deelnemers zijn verplicht over een reisverzekering te beschikken, die de 
bijzondere risico's van ongevallen bij bergsport buiten de gebaande paden en/of het 
skiën buiten de piste dekt (opsporing, redding, etc.). Informeer zelf bij uw 
verzekeringsmaatschappij. 
Deze verplichtingen, die Over de Bergen als reisorganisator stelt, dienen uitsluitend 
ter bescherming van de Deelnemer (vanwege de hoge medische-, S.O.S.- en 
transportkosten in berggebieden). 
 
Indien Deelnemers reeds elders verzekerd zijn, dan dienen zij nauwkeurig te 
controleren of het 'hooggebergterisico' voldoende gedekt is. Als de verzekering 
dergelijke risico’s niet dekt, adviseert Over de Bergen Deelnemers een 
reisverzekering met bijzondere sporten / wintersporten en/of bergsport af te sluiten 
bijvoorbeeld de verzekering (in combinatie met een lidmaatschap) bij de Nederlandse 
Ski Vereniging of bij een alpenvereniging (bijv. de NKBV). 
Deze verzekeringen vervangen geen annuleringsverzekering. 
 
Over de Bergen is nimmer aansprakelijk voor schade van Deelnemers die het gevolg 
is van het niet of onvoldoende verzekerd zijn. 
 
WIJZIGING NA BOEKING 
Indien een Deelnemer een bestaande boeking wil wijzigen, dan brengt Over de 
Bergen daarvoor minimaal € 35,00 in rekening. Wijzigingen die binnen 6 weken voor 
vertrek worden aangevraagd, kunnen hogere kosten met zich mee brengen. 
 
PROGRAMMA- EN PRIJSWIJZIGINGEN 
Alle programmaonderdelen van Over de Bergen zijn onder voorbehoud. Over de 
Bergen behoudt zich het recht voor de reis te annuleren of wijzigingen aan te 
brengen in het programma, indien hiertoe naar haar oordeel gegronde redenen 
bestaan. 
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Prijswijzigingen ten opzichte van de vermelde bedragen zijn in elk geval maar niet 
uitsluitend in de volgende gevallen mogelijk: 
- grote veranderingen in de wisselkoers; 
- grote prijswijzigingen in het land waar de tocht of trekking wordt gehouden; 
- programmawijzigingen bijv. door de weersomstandigheden; 
- onvoldoende Deelnemers. 
 
De Deelnemers zullen hiervan, voor zover mogelijk, tijdig in kennis gesteld worden. 
 
ONVOLDOENDE DEELNEMERS 
Bij een te klein aantal Deelnemers behoudt Over de Bergen zich het recht voor de 
tocht of cursus te annuleren. 
 
Hiervan krijgt de Deelnemer zo spoedig mogelijk (uiterlijk 4 weken voor vertrek) 
bericht, waarna wij het door de Deelnemer betaalde bedrag restitueren. 
Over de Bergen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door de Deelnemers 
reeds gemaakte kosten zoals premies voor verzekeringen, vaccinatie- en 
visumkosten, uitgaven voor trein-, bus- en/of vliegtickets, aanschaf van kleding en 
literatuur, indien een reis niet kan doorgaan. 
 
OVERMACHT 
Wanneer Over de Bergen door buitengewone omstandigheden als overmacht, 
waaronder in elk geval maar niet uitsluitend begrepen worden oorlog, terrorisme, 
staking of vervoersmoeilijkheden in haar organisatie- en uitvoeringsfunctie gehinderd 
wordt, dan kan zij reserveringen annuleren zonder verplicht te zijn tot 
schadeloosstellingen of enige andere vorm van schadevergoeding. 
 
WAARSCHUWING: VERHOOGD RISICO IN DE BERGEN 
Over de Bergen doet er alles aan de Deelnemers op een zo’n veilig mogelijke manier 
kennis te laten maken met bergsport. Hiertoe worden bijvoorbeeld alle 
daadwerkelijke klim-activiteiten in het hooggebergte begeleid door een 
gediplomeerde berggids. In de bergsport bestaat echter altijd een verhoogd risico 
(overbelasting, vallen, lawines, steenslag, val in gletsjerspleet, hoogteziekte, 
bevriezing etc.) op blessures en ongelukken, dat ondanks het preventieve en 
kundige handelen van de reisleiding, niet volledig gereduceerd en uitgesloten kan 
worden. 
 
PROGRAMMAVERLOOP: TE ALLEN TIJDE LIGT EINDBESLISSING BIJ DE 
REISLEIDING! 
De veiligheid van de route kan sterk beïnvloed worden door weersomstandigheden 
waardoor de reisleiding van Over de Bergen genoodzaakt is van het oorspronkelijke 
programma af te wijken in het belang van de groep. Tevens behoudt de reisleiding 
zich het recht voor Deelnemers van (verdere) deelneming uit te sluiten, als naar hun 
oordeel geestelijke of lichamelijke problemen zich bij hen zodanig openbaren, dat de 
tocht of cursus naar hun 
oordeel bemoeilijkt of belet wordt (of dreigt te worden). Deze bepaling is eveneens 
van toepassing in het geval naar het oordeel van de reisleiding sprake is van 
wangedrag. Alle daaruit voortvloeiende gevolgen en kosten komen voor rekening van 
de uitgesloten Deelnemer. De desbetreffende Deelnemer heeft geen recht op 
restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan. 
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AANSPRAKELIJKHEID 
Over de Bergen is, behoudens in geval van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk 
voor schade, diefstal, verlies, letsel of ongeval berokkend aan de Deelnemers.  
 
Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade die ontstaat aan de 
Deelnemers door het gebruik maken van enig door onze organisatie ter beschikking 
gestelde accommodatie en vervoermiddelen, waarbij inbegrepen vliegtuigen, 
motorrijtuigen, hotels, hutten, liften, 
helikopters en verder klim- en skimaterialen enz.  
 
Noch zal Over de Bergen aansprakelijk gesteld kunnen worden voor vertraging en/of 
schade geleden door Deelnemers als gevolg van mechanische pech, 
grensoverschrijding, natuurrampen (b.v. lawines), revolutie, terrorisme, 
oorlogshandelingen, staking, ziekte quarantaine of andere oorzaken.  
 
De in dit artikel opgenomen uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden uitdrukkelijk 
ook ten behoeve van werknemers van Over de Bergen en betrokken dienstverleners, 
waaronder uitdrukkelijk maar niet uitsluitend begrepen de gidsen en reisleiders, 
alsook dienstverleners in de vervoerssector.  
 
Over de Bergen kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade die het 
gevolg is van vertragingen of andere calamiteiten in het door haar aangeboden 
vervoer. 
De Deelnemer is aansprakelijk voor diefstal of verlies van de door Over de Bergen 
ter beschikking gestelde materialen. 
 
 
 
 


