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De Vakantiefietser vzw 

Disclaimer fietsactiviteiten 

Informatie aan de kandidaat deelnemer (precontractuele informatie, Boek VI WER - art. VI.2 et VI.3 WER): 

• De vereniging ‘De Vakantiefietser  vzw’ organiseert zelf geen Fietsactiviteiten.  

• De Vakantiefietser vzw beperkt zijn tussenkomst tot het bieden van een platform aan de 

organisator om een fietsactiviteit op de website van www.vakantiefietser.be te promoten en 

kandidaat deelnemers omstandig in te lichten.  

• Enkel leden van De Vakantiefietser vzw kunnen als vrijwilliger op 

https://vakantiefietser.be/product-category/tochtenencursussen/ fietsactiviteiten aanbieden. 

• De via de website aangeboden fietsactiviteiten zijn:  

o Incidenteel; ze worden door de betrokken organisator op willekeurige basis en naar 

eigen inzicht aangeboden. Ze hebben geen repetitief karakter.  
o Zonder winstoogmerk; het geafficheerde ‘reserveringsbedrag’  voor een activiteit 

wordt betaald aan de vrijwilliger, lid van De Vakantiefietser vzw, die de tocht 

voorbereidde. Hij/zij zal verder instaan voor het verdere beheer ervan.  

In de ‘Fiche van de activiteit ’ wordt de samenstelling van het  bedrag verder 

toegelicht. 

o Voor beperkte groep van reizigers; deelnemers aan een fietsactiviteit dienen lid te 

zijn van De Vakantiefietser vzw of behoren tot de doelgroep met het oog op 

ledenwerving van de vereniging. 

De aangeboden activiteiten vallen derhalve niet onder art. 4, 2° van de wet van 21 

november 2017 inzake pakketreizen.  

• De vrijwilliger van De Vakantiefietser vzw die een Fietsactiviteit, hierna ‘de organisator’ 

genoemd, aanbiedt belast zich enkel met het ‘op sleeptouw nemen’  van de ingeschreven 

deelnemers.  

• De samenstelling van het gevraagde ‘reservingsbedrag’ wordt bepaald door de organisator.  

Het ‘reserveringsbedrag’ bevat principieel geen andere elementen dan de werkelijke kostprijs 

van overnachtingen en/of gebeurlijk maaltijden aangeboden door derden. Per uitzondering 

kan een som gevraagd worden om groepsbetalingen mogelijk te maken en tegemoet te komen 

aan de wensen van derden die daar de voorkeur aan geven. 

• De organisator draagt de volle aansprakelijkheid voor de hem ter hand gestelde 

reserveringsbedragen.  

De organisator licht de deelnemers in over mogelijke niet recupereerbare gedeeltes van het 

reserveringsbedrag en de daarmee gepaard gaande termijnen welke gehanteerd worden bij 

annulatie van de reservatie door de deelnemer. De termijnen en de gekoppelde percentages 

welke als ‘niet recupereerbaar’ beschouwd worden zullen in de ‘Fiche van de Fietsactiviteit ’ 

vermeld worden. 

• De organisator licht de samenstelling van de gevraagde som toe in de ‘ Fiche van de 

fietsactiviteit’. Deze wordt in elektronische vorm ter beschikking gesteld aan de kandidaat 

deelnemer op de website van de vakantiefietser als bijlage aan de activiteit. 

• De Vakantiefietser vzw is, buiten het ristorneren binnen redelijke termijn, niet aansprakelijk 

voor verkeerdelijk gestorte reserveringsbedragen op haar bankrekening. 

• Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen veiligheid gedurende de 

volledige activiteit: 

o Het dragen van een fietshelm wordt sterk aangeraden.  

o De deelnemer handelt naar eigen inzicht voor wat betreft het afsluiten van een reis- 

of annulatieverzekering. 

o De Vakantiefietser vzw is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.  
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