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Voor elk budget

VERTREK op
VAKANTIE!

www.pollen.be

ALGEMENE INLICHTINGEN
Meer KEUZE op

www.pollen.be

SCHENK
een GEPERSONALISEERDE KADOBON
aan een begunstigde
De KADOBON heeft een waarde zoals geld en
kan via Pollen ingeruild worden voor een vakantie.
De KADOBON hoeft niet in 1 keer opgebruikt
te worden.
De KADOBON blijft 1 jaar geldig
na datum van opmaak.

Neem contact met info@pollen.be
of 02/237 01 51.

Valideer uw mailadres en
krijg toegang tot onze website

TER INFO
ONZE GEGEVENS
POLLEN vzw

ZEER INTERESSANTE
VOORWAARDEN
Hoe reserveren

Kunstlaan 24 - 1000 BRUSSEL
Vergunning : A1605
Ondernemingsnummer: 0419.574.983

1. Maak uw keuze op onze website www.pollen.be of kies uit één van de

PRODUCTEN POLLEN

2. Bezorg ons uw ingevuld en ondertekend bestelformulier, samen met het

Tel. 02/237 01 51
(Middelkerke, Adinkerke, Pairi Daiza, Oostenrijk,
Homair, Belvilla, Vayamundo België, Duitsland)
Tel. 02/237 01 52
(Westende)
Tel. 02/237 01 54
(Ourthe & Somme, Ardennen, Italië, Frankrijk, VTF,
Vayamundo Frankrijk, Interhome)

PRODUCTEN TOUROPERATOR
Tel. 02/237 01 56
(Pegase, TUI Vliegtuig, Vip Selection, overige TO)
Tel. 02/237 01 58
(TUI Auto, TUI Citytrips, Club Med, Disney, Luxair,
overige TO)

Fax: 02/237 01 69
E-mail: info@pollen.be
www.pollen.be
BELFIUS

• IBAN BE81 0910 0208 5024
• BIC GKCCBEBB

GARANTIEFONDS
Het GARANTIEFONDS REIZEN staat borg
voor de vzw “POLLEN”
GARANTIEFONDS REIZEN
Metrologielaan 8 - 1130 Brussel
Internet: www.gfg.be
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brochures “Pollen” of touroperators, waarvan de logo’s op onze brochure
staan.
betalingsbewijs van het voorschot van 30 %.

3. Na ontvangst van uw inschrijvingsformulier met betalingsbewijs, zullen
wij hiervoor het nodige doen. Daarna ontvangt u een “bestelbon” waarvan
u ons één door u ondertekend exemplaar binnen de 5 werkdagen dient
terug te sturen.

4. Wanneer uw reservatie niet meer mogelijk is, verwittigen wij u om een
nieuwe keuze te maken.

5. Het volledig saldo dient één maand voor afreis betaald te zijn.
6. Bij late boekingen (minder dan 30 dagen voor afreis) dient de volledige
som betaald te worden.

7. Zodra uw reisdocumenten beschikbaar zijn, zenden wij u deze per post
of via mail toe.

8. U kan tevens inschrijven via onze website: www.pollen.be.

Premie van 50 € per KIND in 2020
De kinderen van het personeel van de besturen aangesloten bij de
Gemeenschappelijke Sociale Dienst of de GSD-V, hebben recht op een
tegemoetkoming van 5€ per dag met een maximum van 50€ per jaar, mits
de reis geboekt is via “POLLEN” vzw.
Volgende voorwaarden dienen vervuld te zijn:
1. het kind mag niet ouder zijn dan 18 jaar;
2. het kind moet werkelijk deelnemen aan de reis;
3. één van de ouders moet deel uitmaken van het begunstigd personeel van
een bestuur dat aangesloten is bij de GSD of GSD-V;
4. het aansluitingsnummer van de werkgever dient voor te komen op het
inschrijvingsformulier.
De premie zal toegekend worden door "POLLEN" vzw.
Het bedrag van de premie zal van het factuurbedrag afgetrokken worden.
Ingeval per jaar meerdere reizen geboekt worden, dan zal er rekening
gehouden worden met de vorige reeds toegekende premies.
Bij annulering van de reis, dient de premie integraal terugbetaald te worden
aan “POLLEN” vzw.

INHOUDSTAFEL ∙ EDITO
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Bretagne (Saint-Méloir-des-Ondes)
Aude (Quillan)
Néméa-Finistère (Le domaine de Bertheaume) NEW!
Néméa-Landes (Le domaine des dunes Mimizan) NEW!
Hérault (Castries)
Gard (Le Grau-d-Roi, Salavas)
Dordogne (Fossemagne)

Aarzel niet om onze medewerkers te contacteren. Zij zullen u
graag helpen met het maken van uw keuze in ons ruim aanbod van
vakantiemogelijkheden.
Wij voorzien niet alleen een breed gamma aan touroperators met
voorstellen van fraaie vakantiemogelijkheden tegen betaalbare prijzen,
maar ook ons eigen patrimonium waar we jaarlijks in investeren prijzen
we aan.
Ons domein in Noord-Bretagne, onze appartementen in Westende, onze
chalets in Chevetogne zullen u met genoegen ontvangen voor een
onbekommerde vakantie.
Ook dit jaar hebben we een paar nieuwe touroperators met leuke
vakantiemogelijkheden.

VTF - Bretagne (Riec sur Bélon)
VTF - Vaucluse (Bédoin) et Luberon (Céreste)
Charente-Maritime (Breuillet)

“Nemea” is nieuw. Deze touroperator die vakantiewoningen aanbiedt
aan de zee en in het gebergte is meer dan de moeite waard.

Drôme (Saint-Donat sur l'Herbasse)
Lot (Sénaillac-Lactronquière)
Begonia T`ours

Toscane (Cerbaiola)

Zellerland-Moezel (Zell)
Zwarte Woud (Schonach)

TOUROPERATORS
44-45
46-47
48-49
50-51
52-53
54-55
56-57
58-59
60

Onze brochure voor 2020 geeft een overzicht van onze aanbiedingen in
binnen en buitenland klaar gestoomd door onze ploeg van specialisten.

Gard (Bagnols-sur-Cèze)

DUITSLAND
42
43

Wij hebben het genoegen u onze nieuwe brochure met ideeën voor
uw volgende vakantie voor te stellen.

Var (Roquebrune)

ITALÏE
40-41

Geachte leden,

Disney
Belvilla

Een andere nieuwigheid voor 2020 is het bekende Pairi Daiza, waar je
kan logeren in het hart van het park en een exclusieve ervaring kunt
beleven temidden van de dieren. Echt een aanrader voor kortvakanties!
Zoals steeds hebben wij goede contacten met onze touroperators en wat
belangrijk voor u is , hierdoor kunnen we u leuke kortingen aanbieden
voor korte of lange vakanties. U kiest maar wij voeren dit uit!
U kunt uiteraard nog steeds terecht op onze webstek HYPERLINK
"http://www.pollen.be" www.pollen.be waar u mits in te schrijven u kunt
abonneren op onze nieuwsbrief, waar regelmatig leuke aanbiedingen
en echte lastminutes worden aangeprijsd.

Homair

Heel onze ploeg wenst u alvast
prettige vakantievooruitzichten
voor 2020!

MMV (Montgenèvre, Tignes)
Interhome
Club Med
TUI
7Plus

Tot binnenkort..

TUI Tours

........................................................

61
62
63-64
65-66
67

GSD-V
Mapfre Assistance
Bestelformulier
Algemene Reisvoorwaarden
Bijzondere Reisvoorwaarden "Pollen"

POLLEN vzw

C. Crohain
Vice-voorzitter

E. Luyten
Voorzitter
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Residentie
Résidence
WESTEND
PALACE
WESTEND PALACE
BELGIË ∙ KUST
BELGIQUE
∙ LA MER

e
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Tussen Oostende en Nieuwpoort liggen Middelkerke en Westende,
beide geliefd als familiale badplaats.

Westende
“WESTEND PALACE”

De residentie is gelegen aan een 6 km lange
verkeersvrije wandeldijk.

Faciliteiten
Verwarmd en overdekt zwembad (geopend
van paasvakantie t.e.m. september - gratis voor
huurders Westend Palace) • vernieuwde binnenkoer met tuinstoelen, tafeltjes en parasols

VERNIEUWDE
TERRASSEN

(tijdens hoogseizoen) • berging voor fietsen (te
gebruiken op eigen risico)

Accommodatie
Alle studio’s en appartementen beschikken over woonkamer met zit/eethoek en
tweepersoonszetelbed • tv • WIFI • ingerichte
kitchenette (koffiezet, elektrische kookplaat,
koelkast, microgolfoven, vaatwasmachine) •
badkamer • wc • lift • deurtelefoon

Studio 2 of 4 pers
A
 4/0403 • zicht op de patio • kleine slaapkamer met stapelbed
A
 4/0701 • frontaal zeezicht • kleine studio
voor 2 pers • zonder aparte slaapkamer •
wandmeubel met opklapbed voor 2 pers
Appartement 4 pers (1 slaapkamer)
A
 B/0106, AB0504, AB/0505, AB0506,
AB/0606, AB/0704, AB/0805, AB/0806,
AB/0904, AB/0905, AB/0906 • schuin zicht
op zee
A
 3/0601, AB/0201, AB/0701 en A1/0401 •
frontaal zeezicht
C
 2/0105 • zicht op de achterliggende winkelstraat

GRATIS
studio's

al onze
WIFI in
ten
ppartemen
en a
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Appartement 6 pers (2 slaapkamers)
B
 2/0501, B2/0602 • schuin zicht op zee
A
 2/0202, A2/0303, A2/0402, A3/0102,
A3/0201, A3/0502, A4/0202, A4/0702 en
AB/0902 • frontaal zeezicht
Appartement 6 pers (3 slaapkamers)
A
 1/0502 en A3/0401 • frontaal zeezicht

De eventuele eindreinigingskosten zullen via
de waarborg verrekend worden.
Kosten voor eventuele beschadiging, verlies
of bijkomend onderhoud
  De kostenverrekening op de waarborg
gebeurt na het verblijf. Het resterende bedrag
wordt teruggestort en het te weinig betaalde
bedrag wordt aangerekend.

Huurvoorwaarden

Diverse

Geen onthaal in het agentschap buiten
de vermelde uren !!!
  Weekverhuring van vrijdag 15.00 uur tot
vrijdag 10.00 uur (behalve indien anders vermeld in de prijstabel)
  Weekendverhuring van vrijdag tussen
15.00 uur en ten laatste 17.30 uur (anders
zaterdag vanaf 9.00 uur) tot maandag
10.00 uur

Eindreiniging en telleropname door de
huurder

Indien het appartement niet in een correcte
staat wordt achtergelaten, zal de huurder verantwoordelijk gesteld worden en dient POLLEN bijgevolg de kosten in te houden op de
waarborg
Bed-, bad- en keukenlinnen zelf meebrengen
Kinderbed gratis (op aanvraag bij reservatie)
Huisdieren niet toegelaten (bij overtreding
boete 12€/dag per huisdier en dit voor de volledige huurperiode)

Verrekening op factuur
Waarborg: 75€ per weekend • 100€ per
week • 125€ per 2 weken • uitgezonderd 1
week kerst- of krokusvakantie 150€
Bijkomend onderhoud te reserveren bij
inschrijving (ter plaatse niet meer mogelijk) :
75€/studio • 100€/app 1 slaapkamer • 125€/
app 2 slaapkamers • 130€/app 3 slaapkamers
en AB/0902

Huurprijzen garage/parking (op aanvraag bij reservatie)

Verrekening op de waarborg
Elektriciteitsverbruik 0,45€ per kWh dagtarief en 0,26€ per kWh nachttarief
Waterverbruik 8€/m²
Opgelet: bij de kostenverrekening voor het
water- en elektriciteitsverbruik kan rekening
gehouden worden met de aanpassing van de
tarieven door de distributiemaatschappij
De reiniging van het appartement, tijdens
en na het verblijf, is ten laste van de huurder.
Bij vertrek dient de huurder de staat van het
appartement in zijn bijzijn te laten controleren
door Nouvelle Agence. Indien dit niet mogelijk
is, wordt de beoordeling volledig overgelaten
aan Nouvelle Agence.

Texpark 34-35
Parking 8-10
max 1m80 hoog

Periode

Duinenweg
17-18-20-21

Week krokus-/paasvakantie

60

55

Week herfstvakantie

60

55

Week kerstvakantie

60

55

Week juli/augustus

60

55

2 weken juli/augustus

105

95

2 weken paas-/kerstvakantie

105

95

Week mei/juni/september

45

40

Week overige periodes

35

30

Weekend

25

20

C2/0105
Appartement Appartement Appartement
Studio
1 slaapkamer 2 slaapkamers 3 slpk+AB/0902
4 personen 14slaapkamer
personen
4 personen
6 personen
6 personen

Periode

Huurprijzen per week behalve **
10/01 - 21/02
22/02 - 29/02* (krokusvakantie)
06/03 - 03/04
04/04 - 18/04* (paasvakantie)
24/04 - 08/05
08/05 - 26/06
26/06 - 21/08
26/06 - 21/08**
**(per 2 weken)
21/08 - 28/08
28/08 - 11/09
11/09 - 30/10
31/10 - 07/11* (herfstvakantie)
13/11 - 18/12
19/12 - 02/01/2021* (kerstvakantie)

206
267
206
317
212
223
461

223
295
223
334
228
239
506

239
328
239
361
256
267
545

300
417
300
445
306
328
656

328
456
328
484
334
361
717

861**

939**

1011**

1233**

1350**

384
223
206
317
206
267

417
239
223
334
223
295

450
267
239
361
239
328

561
328
300
445
300
417

617
361
328
484
328
456

184
195
184
195

200
212
200
212

162
184

178
200

Huurprijzen per arrangement
06/01 - 10/01
22/02 - 25/02 en 09/11 - 13/11
02/03 - 06/03 en 20/04 - 24/04
21/05 - 25/05

139
162
139
162

150
167
150
167

173
178
173
178

Huurprijzen per weekend (buiten schoolvakanties)
10/01 - 03/04 en 28/08 - 11/12
24/04 - 26/06

134
150

134
150

145
162

* krokus-, paas-, herfst- en kerstvakantie : van zaterdag tot zaterdag
OPGELET: agentschap GESLOTEN tijdens de middag tussen 12.00 en 14.00 uur!
Agentschap gans het jaar op zondag en woensdag

Pollen 2020
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Westende
CAMPING “POLDERVALLEI”

Deze familiecamping is centraal gelegen, op
400 m van de zee met haar breed zandstrand
en uitgestrekte duinen. Het centrum van Westende-Bad met haar gezellige winkelstraatjes
en terrasjes ligt op slechts 250 m.
De zee en Westende-Bad zijn zowel te voet
als met de fiets te bereiken, zodat de wagen
op het terrein naast het polderhuisje kan blijven staan.

Faciliteiten
Receptie • cafetaria (juli en augustus) • broodverkoop (juli en augustus) • springkasteel (in
het hoogseizoen) • kleinvee, pony, geiten en
schapen • ontspanningsmogelijkheden gratis:
omheind sportterrein (voetbal, basket en tennis), speelpleinen - spinnenweb - speeltuin - tafelvoetbal - petanque • minigolf (mits betaling)
• WIFI

Accommodatie
2 verschillende types (met verdiep of zonder)
woonkamer met zit- en eethoek, tv en radio,
airco • ingerichte kitchenette (elektrische
kookplaat en oven, koelkast) • terras met tuinmeubelen • eigen omheinde tuin • parkeerplaats bij het polderhuis
  Polderhuis zonder verdiep (nr 5)
Max 4 pers • 1 slaapkamer op gelijkvloers
met tweepersoonsbed • woonkamer met
opklapbed voor 2 personen • badkamer
met ligbad, lavabo en wc
  Polderhuis zonder verdiep (nrs 3 en 4)
Max 2 volwassenen en 2 kinderen • slaapkamer met tweepersoonsbed • slaap-

6

Pollen 2020

kamer met stapelbed
ligbad, lavabo en wc

•

badkamer met

Polderhuis met verdiep (nr 2)
Max 6 pers • 1 slaapkamer op gelijkvloers
met tweepersoonsbed • slaapkamer op het
verdiep met tweepersoonsbed en 2 één
persoonsbedden • badkamer met ligbad,
lavabo en wc
Polderhuis met verdiep (nrs 1, 6 en 7)
Max 8 pers • 3 slaapkamers (1 met tweepersoonsbed op het gelijkvloers en 1 met
tweepersoonsbed en éénpersoonsbed en
1 slaapkamer met 3 éénpersoonsbedden
op verdiep) • badkamer met lavabo, wc en
ligbad (nr 1) of douche (nrs 6 en 7)
Periode
Laagseizoen*/hoogseizoen**/promo***

Huurvoorwaarden
Weekverhuring van zaterdag na 14.00 uur
tot zaterdag vóór 10.30 uur
Weekendverhuring van vrijdag na 14.00
uur tot maandag vóór 11.00 uur

Diverse
Water- en elektriciteitsverbruik inbegrepen (misbruik ter plaatse te betalen)
Bed-, bad- en keukenlinnen mee te brengen
Verblijfstaksen inbegrepen
Eindreiniging door de huurder
Vuilniszakken inbegrepen
Huisdieren niet toegelaten
Max bezetting van de bungalows, inclusief
baby’s mag niet overschreden worden

Nrs 1,6 en 7
6/7/8 pers

Nr 2
5/6 pers

Nrs 3 en 4
3/4 pers

Nr 5
2-3/4 pers

Huurprijzen per week, per type en aantal personen
04/01 - 22/02*
22/02 - 29/02** (krokusvakantie)
29/02 - 04/04*
04/04 - 18/04** (paasvakantie)
18/04 - 09/05*
09/05 - 16/05***
20/05 - 24/05** (Hemelvaart 4 nachten)
24/05 - 30/05*** Promo (6 nachten)
30/05 - 01/06** (Pinksteren)
06/06 - 27/06*
27/06 - 04/07***
04/07 - 22/08**
22/08 - 31/10*
31/10 - 07/11** (herfstvakantie)
07/11 - 14/11**
14/11 - 19/12*
19/12 - 02/01/2021** (kerstvakantie)

560/595/630
630/665/700
560/595/630
630/665/700
560/595/630
595/630/665
380/400/420
510/540/570
285/300/315
560/595/630
595/630/665
630/665/700
560/595/630
595/630/665
595/630/665
560/595/630
630/665/700

525/560
595/630
525/560
595/630
525/560
560/595
360/380
450/510
270/285
525/560
560/595
595/630
525/560
560/595
560/595
525/560
595/630

455/490
525/560
455/490
525/560
455/490
490/525
320/340
420/450
240/255
455/490
490/525
525/560
455/490
490/525
490/525
455/490
525/560

455/490
525/560
455/490
525/560
455/490
490/525
320/340
420/450
240/255
455/490
490/525
525/560
455/490
490/525
490/525
455/490
525/560

Huurprijzen per weekend 2, 3 of 4 nachten, per type en aantal personen
Weekend 2 nachten laagseizoen
Weekend 3 nachten laagseizoen
Maandag-vrijdag (4 nachten) laagseizoen

190/200/210
270/285/300
290/305/320

180/190
255/270
275/290

160/170
225/240
245/260

160/170
225/240
245/260

Periode

275€

21/02 - 28/02 Krokusvakantie

325€

375€

28/02 - 03/04

225€

275€

03/04 - 17/04 Paasvakantie

350€

450€

17/04 - 01/05

300€

400€

01/05 - 26/06

400€

500€

26/06 - 10/07

525€

625€

10/07 - 21/08 Zomervakantie

675€

775€

21/08 - 28/08

575€

625€

28/08 - 25/09

400€

500€

25/09 - 30/10

300€

350€

30/10 - 06/11 Herfstvakantie

325€

375€

06/11 - 18/12

225€

275€

350€

450€

(enkel zaterdag tot zaterdag)

Periode

Duinenhuis 2 slpk

Vissershuis 3 slpk

03/01 - 12/01

150€

200€

12/01 - 21/02

150€

200€

21/02 - 28/02 Krokusvakantie

225€

275€

28/02 - 03/04

150€

200€

03/04 - 17/04 Paasvakantie

275€

325€

17/04 - 01/05

200€

250€

01/05 - 26/06

275€

325€

26/06 - 10/07

325€

375€

10/07 - 21/08 Zomervakantie

Eindschoonmaak Duinenhuis

75€

Eindschoonmaak Vissershuis

90€

Voorkeursligging bij reservatie

20€

Kinderstoel / dag

5€

Kinderbed / dag

5€

Lakenpakket kinderbed + donsdeken

6€

Lakenpakket / persoon

Vissershuis 3 slpk

225€

19/12 - 02/01 Kerstvakantie

Bijkomende kosten

Duinenhuis 2 slpk

03/01 - 21/02

enkel verhuur per week tijdens de zomervakantie

21/08 - 28/08

325€

375€

28/08 - 25/09

275€

325€

25/09 - 30/10

200€

250€

30/10 - 06/11 Herfstvakantie

225€

275€

06/11 - 18/12

150€

200€

18/12 - 25/12 Kerst

225€

275€

28/12 - 01/01 Oudejaar

350€

450€

Water en electriciteit

Week

Midweek

Weekend

Water - duinenhuis en vissershuis

9€/m³

9€/m³

9€/m³

Duinenhuis - april tot oktober

35€

25€

15€

6€

Duinenhuis - november tot maart

45€

35€

25€

Handdoekenpakket / persoon

4€

Vissershuis - april tem oktober

45€

35€

25€

Huisdier (max 2)

25€

Vissershuis - november tot maart

55€

45€

35€

Garage / dag

10€

Bungalows met individuele teller

tellerstanden worden opgenomen volgens eigen verbruik
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bij reservate minimum 30 dagen
voor aankomst

-30%*

bij reservatie geldig op weekverblijven
in type 40 of type 60 met aankomst op
maandag of vrijdag (geldig van 03/04
tot 25/06 en van 28/08 tot 17/12)
*kortingen niet
cumuleerbaar

Adinkerke
(De Panne)
“DUINENDAELE AAN ZEE”
Vakantiedomein gelegen in een oase van rust
aan de rand van de Polders en het natuurreservaat “De Westhoek” op amper 3km van de zee.
Via een wandelpad dwars door het natuurgebied of een fietsroute door het bos bereikt u
het strand.
Zowel, de fietser, de wandelaar als de visser komt
in deze streek aan zijn trekken. Voor een leuke
“winkelwandeling” kan u steeds terecht in het
centrum van De Panne

Faciliteiten
Receptie • gemeenschappelijke parkeerplaatsen vlak bij de huisjes • 2 speeltuintjes
(één voor de allerkleinsten en één voor de
iets oudere kinderen) • sportaccommodaties
vrij toegankelijk: 2 tennisbanen - voetbal- en
basketterrein - openlucht zwembad (juliaugustus)

Accommodatie
Groot vakantiedomein met 294 woningen. De
bungalows zijn eigendom van privé-eigenaars,
waardoor ze onderling qua inrichting verschillen. De vissershuizen en duinhuizen beschikken
allemaal over: woonkamer met eet- en zithoek
(tv en elektrische verwarming) • kookhoek (4
elektrische kookplaten, koffiezet, dampkap en
koelkast) • badkamer (bad of douche, lavabo
en wc) • afgesloten en naar het zuiden gericht
terras met tuinmeubilair
DUINENHUIS (type 40)
Max 4 pers • 60 m² • bungalows geschakeld
per 3 • 2 slaapkamers op het gelijkvloers

8
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waarvan 1 met tweepersoonsbed of 2 éénpersoonsbedden en 1 met stapelbed
Vissershuis (type 60)
Max 6 pers • 85/100 m² • open haard • vaatwasmachine in de keuken • 1 slaapkamer op
gelijkvloers en 2 slaapkamers op verdiep of
2 op gelijkvloers en 1 op verdiep

Huurvoorwaarden
Weekverhuring van vrijdag tussen 15.00 uur
en 18.00 uur tot vrijdag vóór 10.00 uur
Weekendverhuring van vrijdag tussen
15.00 uur en 18.00 uur tot maandag vóór
10.00 uur
Midweekverhuring van maandag tussen 15.00 uur en 17.00 uur tot vrijdag vóór
10.00 uur

Ter plaatse te betalen
Waarborg 200 € per woning (cash, bancontact
of visa - gebruik visa 1,60% kosten)

Verrekening op de waarborg
Elektriciteitsverbruik 0,45 €/kWh dagtarief
en 0,25 €/kWh nachttarief
Waterverbruik 8 €/m³
Kosten voor eventuele beschadiging, verlies
of bijkomend onderhoud
De kostenverrekening op de waarborg gebeurt na het verblijf. Het resterende bedrag
wordt teruggestort

Vermelden bij inschrijving
en ter plaatse te betalen
Bedlinnen te huur 9 €/pers - niet verplicht
Kinderbed 10 €/verblijf
Kinderstoel 7,50 €/verblijf
Huisdieren toegelaten - 6 € per dag (max 1
per woning) - verplicht te melden bij reservatie

Diverse
Bed-, bad- en keukenlinnen zelf meebrengen
Eindreiniging inbegrepen
Sportaccommodatie gratis beschikbaar
Geen overbezetting (max 4 of 6 pers afhankelijk van bungalow)
Verblijftaksen inbegrepen

Annuleringsvoorwaarden
Bij annulering tot 60 dagen voor aankomst: 15 %
van de reissom; 28-15 dagen voor aankomst:
50 % van de reissom; 14-1 dag voor aankomst:
100 % van de reissom
Huurprijzen per week
Periode

03/01 - 03/04
03/04 - 26/06
26/06 - 03/07
03/07 - 10/07
10/07 - 21/08
21/08 - 28/08
28/08 - 25/09
25/09 - 18/12
19/12 - 02/01/21(za-za)

Duinenhuis
4 pers

Vissershuis
6 pers

267
413
526
624
721
526
413
267
413

341
543
641
721
802
641
543
341
543

Huurprijzen per weekend
Periode

10/01 - 30/03
03/04 - 22/06
Niet in juli en augustus
28/08 - 28/09
02/10 - 21/12
19/12 - 05/01/21(za-di)

Duinenhuis
4 pers

Vissershuis
6 pers

208
295

272
355

295
208
295

355
272
355

Huurprijzen per midweek
Periode

06/01 - 03/04
06/04 - 26/06
Niet in juli en augustus
31/08 - 25/09
28/09 - 18/12
22/12-02/01/21(di-za)

Duinenhuis
4 pers

Vissershuis
6 pers

208
295

272
355

295
208
295

355
272
355
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korting bij reservatie
tot 60 dagen
voor aankomst

even via
Vraag de tari n.be
fo@polle

in

Oostende
VAYAMUNDO OOSTENDE
Deze club biedt je, naast een comfortabel verblijf,
alles wat je nodig hebt om er een onvergetelijke
belevenis van te maken. Groot of klein, sportief of
eerder cultureel,.. er is een formule op ieders maat
en budget ! Op de zeedijk en slechts 10m van het
zandstrand, enkel nog de kustweg oversteken. In
het residentiële Mariakerke, op ca 3 km wandelen
(langs het strand of de dijk) van het Casino Kursaal
van Oostende. De tram stopt voor de deur en
brengt je in amper 10 minuten naar het centrum
van Oostende.

Faciliteiten
Receptie

•

•

panoramisch restaurant “De Kokpit”

restaurants “Het Buffet” en “Plad’O’ • brasserie

“Den Ensor” • reuze indoorspeeltuin

•

overdekt

zwembad, jacuzzi, neksproeiers, wildwaterkanaal, apart kinderbad en ligstoelen

•

sauna en

wellnessruimte (betalend) • fitness • tafeltennis •

tafelvoetbal • volkspelen • petanque • sporthal •
bibliotheek • spelotheek • live optredens

Kamertype
Hotelkamer
Max 1-2 pers • aparte badkamer met douche of
bad • balkon • mini koelkast • tv
Studio en Appartementen
Vraag meer inlichtingen via info@pollen.be

Aankomst info
Aankomst vanaf 16.00 uur • vertrek om 10.30
uur
Receptie doorlopend open van 07.00 uur tot
21.00 uur • nachtreceptionist aanwezig vanaf
21.00 uur
Bagageopslag mogelijk bij aankomst en vertrek

Maaltijden
Ontbijt uitgebreid ontbijtbuffet in het “Buffet”
of “Plad’O”
Lunch soep • saladebuffet • keuze uit
2 warme gerechten • dessertbuffet • dranken à
volonté in het "Buffet" of “Plad’O”
Diner soep • saladebuffet • keuze uit
2 warme gerechten • dessertbuffet • dranken à
volonté in het "Buffet" of “Plad’O”

Diverse
Ondergrondse parkeergarage 6,00 €/dag
(september-juni) • 11,00 €/dag (juli-augustus) •
vermelden bij reservatie
Kinderbed gratis
Verblijfstaks 1,50 €/nacht (+12 jaar) • 0,60 €/
nacht/kind (-12 jaar)
Huisdieren niet toegelaten

Annulatievoorwaarden
Bij tijdige verwittiging en met voorlegging van de
nodige attesten
Tot 2 maanden voor aankomst: 15 € administratiekosten
Vanaf 2 maanden tot 8 dagen voor aankomst:
30€ administratiekosten + 25% van de verblijfskosten
Vanaf 7 dagen tot 3 dagen voor aankomst:
30€ administratiekosten + 60% van de verblijfskosten
Vanaf 2 dagen voor aankomst: 30€ administratiekosten + 100% van
de verblijfskosten

Pollen 2020
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Houffalize
VAYAMUNDO HOUFFALIZE
Vayamundo Houffalize is dé poort naar de Ardennen! U kunt er prachtige boswandelingen
maken, mountainbiken, kajakken...
Nergens is onze natuur immers nog zo puur en
ongerept. Maar wist u dat de Ardennen nog veel
méér troeven hebben? In een straal van amper 45
minuten rond Houffalize valt er ontzettend veel
te beleven voor groot én klein! Even ontsnappen
aan het hectische leven : dat kan nergens beter
dan in de Ardennen.
In Vayamundo Houffalize kom je helemaal tot
rust in de natuur, of zoek je net het avontuur op,
tijdens spectaculaire arrangementen voor groepen en families. De club werd onlangs volledig
gerenoveerd: kamers, restaurants en inkomhal
werden in een nieuw jasje gestopt, terwijl een
nagelnieuwe fitness- en wellnessruimte het geheel compleet maakt. Dat is genieten !

Faciliteiten
Ruime en mooie lobby • brasserie/bar “Vayamundo Dine & Lounge” • buffetrestaurant • Aqual’O:
tropisch 25m zwembad met glijbaan • fitness
(vanaf 14 jaar) • binnen- en buitenspeeltuin •
buitenparking • kinderboerderij en wandelingen
met ezeltjes • wellness center: stoombad, Finse
sauna, infrarood cabine, hydromassage voetbaden en ontspanningruimte • dansavonden •
natuurwandelingen • animatieprogramma voor
jong en oud • Vayamundo VéLOVE fietscenter
met fietsenberging + douches • babycorner •
WIFI in de ganse club • arrangementen heel het
jaar door

Kamertypes
Twin-kamer
Max 1-2 pers • 2 éénpersoonsbedden • badkamer met douche • wc • balkon • woonkamer
met divan • tv
"Twin superior"-kamer
"Double" -kamer
"Double superior" -kamer
"Family" -kamer en "Duplex"- appartement
Vraag meer inlichtingen via info@pollen.be

Aankomst info

rieven via
Vraag de ta
.be
info@pollen

AANBIEDINGEN (alleen op huisvesting)
PROMO “Early Birds”

niet cumuleerbaar met andere acties/promoties
(Gezinsbond,…) • actie niet geldig voor de
“Vayamundo Specials” of voor groepstarieven
in Hotelformule of Family Flat voor een verblijf
tussen 3 juli en 29 augustus 2020
Reservatie vóór 31/01/2020 : -15% *
Reservatie vóór 29/02/2020 : -10% *
Reservatie vóór 31/03/2020 : -5% *
PROMO “gratis nachten”*

*actie cumuleerbaar met de “Early Birds”
promotie • niet cumuleerbaar met andere acties/
promoties (Gezinsbond,…) • actie niet geldig
voor de Specials of voor groepstarieven • gratis
overnachting = laatste nacht van het verblijf
Reserveer 4 nachten = 3 betalen, geldig in 2020

• Tussen 20 januari en 2 april 2020
• Tussen 19 april en 31 mei 2020
• Tussen 1 oktober en 29 oktober 2020
• Tussen 8 november en 12 december 2020

Huisdieren niet toegelaten

Reserveer 5 nachten = 4 betalen, geldig in 2020

Annulatievoorwaarden

• Tussen 3 april en 18 april 2020
• Tussen 3 juli en 29 augustus 2020
• Tussen 30 oktober en 7 november 2020
• Tussen 18 december en 23 december 2020
• Tussen 25 december en 30 december 2020

Aankomst vanaf 17.00 uur • vertrek om 10.00
uur
Receptie doorlopend open van 08.00 uur tot
22.00 uur • nachtreceptionist aanwezig vanaf
22.00 uur
Bagageopslag mogelijk bij aankomst en
vertrek

Avondmaal soep • saladebuffet • koud of
warm voorgerecht • keuze tussen 2 warme
gerechten • dessertbuffet • drankenbuffet

Maaltijden

Diverse

Ontbijt uitgebreid buffet
Middagmaal à la carte streekgerechten

10
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Verblijfstaks 1,30 €/volwassene/nacht
0,60 €/nacht/kind (3-11 jaar)

•

Bij tijdige verwittiging en met voorlegging van
de nodige attesten
Tot 2 maanden voor aankomst: 15 € administratiekosten
Vanaf 2 maanden tot 8 dagen voor aankomst: 30€ administratiekosten + 25% van de
verblijfskosten
Vanaf 7 dagen tot 3 dagen voor aankomst:
30€ administratiekosten + 60% van de verblijfskosten
Vanaf 2 dagen voor aankomst: 30€ administratiekosten + 100% van de verblijfskosten
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bij boeking
minimum 3 maanden
voor aankomst

rieven via
Vraag de taollen.be
info@p .pollen.be
ww
of kijk op w

Virton

VALLÉE DE RABAIS

Het recreatiecomplex Vallée de Rabais ligt in
het hart van de Gaumestreek, ook wel de Belgische Provence genoemd op slechts 2 km van
het stadje Virton. De huisjes zijn perfect geïntegreerd in de omgeving en liggen grotendeels
op een zuidhelling.
Het park is een aanrader voor degenen die van
veel sportactiviteiten houden. Vooral tijdens de
zomervakantie kom je tijd te kort. De hoofdattractie in de zomer is natuurlijk het meer met
waterfietsen. De omliggende bossen nodigen
uit voor uitgebreide wandelingen of mountainbike tochten.
In juli en augustus uitgebreid animatieprogramma met ontelbare sportactiviteiten.

Bezienswaardigheden
De Abdij van Orval met bierbrouwerij, het
Provençaals aandoende Torgny met wijngaarden, het Gaumemuseum in Virton, de citadel
van Montmédy, het biermuseum van Stenay,
de kathedraal van Avioth en niet te vergeten
de schitterende binnenstad Luxemburg op
35 km.

Faciliteiten op het park
Grote speeltuin en diverse kleine, het meer
met waterfietsen, kajaks en zonneweide,
tennisbanen, basketballterrein, pétanque,
pingpong. Wasserette in Horlès. Internet
beschikbaar in huisjes mits betaling.

tra slaapkamer met 2 x 1 persoonsbed. Alle
bungalows hebben elektrische verwarming
Bungalow Les Horlès
Max 8 pers • geschakelde bungalow
gelijkvloers of verdiep • 3 slaapkamers

•

Activiteiten in de omgeving

Annuleringsvoorwaarden

Uitgestippelde wandelroutes, kajak op de Semois, paardrijden, mountainbike verhuur.

In geval van annulering tussen de reservatiedatum en 42 dagen voor de afreisdatum : 30%
van de huurprijs • tussen de 42ste dag (inbegrepen) en de 28ste dag (exclusief ) voor de afreisdatum : 60% van de huurprijs • tussen de 28ste
dag (inbegrepen) en de 3de dag (exclusief ) voor
de afreisdatum : 90% van de huurprijs • tussen
de 3de dag (inbegrepen) voor de afreisdatum en
later : 100% van de huurprijs
Annuleringsvoorwaarden vanaf 12 personen of vanaf 3 bungalows : in geval van annulering tussen de reservatiedatum en 90 dagen voor
de afreisdatum : 30% van de huurprijs • tussen
de 90ste dag (inbegrepen) en de 60ste dag (exclusief ) voor de afreisdatum : 60% van de huurprijs
• tussen de 60ste dag (inbegrepen) en de 3de dag
(exclusief ) voor de afreisdatum : 90% van de
huurprijs • tussen de 3de dag (inbegrepen) voor
de afreisdatum en later : 100% van de huurprijs

Logies
Bungalow Type A
Max 6 pers • 36 m² • woon/slaapkamer met
zithoek (1 x 2 persoonsbedbank) • tv • open
haard • eethoek en kitchenette (4 kookplaten, magnetron, dampkap en koelkast) •
enkele treden leiden naar de 2 slaapkamers
(1 met 2 x 1 pers; bed en 1 met stapelbed) •
toilet en douche • tuindeuren komen uit op
een terrasje met tuinmeubilair en de grasvelden voor de huisjes • sommige huisjes zijn
bereikbaar met een trap
Bungalow Type B
Max 8 pers • 42 m² • dezelfde woning als
type A, echter op de begane grond een ex-

Pollen 2020
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JupilleHodister
LA BOVERIE

Prachtig gelegen park met houten bungalows
op ca 6 km van La Roche met ruïne en gezellige winkelstraatjes en terrasjes. De Ourthe en
haar meanders kom je overal tegen in het landschap. De huisjes staan tussen de fruitbomen
en meidoornhagen op loopafstand van de
Ourthe. Door centrale parkings is het park vrijwel autovrij en daardoor heerlijk rustig. Over
het park verspreid vindt u diverse speeltuintjes
en sportveldjes. De bungalows zijn allemaal
hetzelfde ingedeeld, de inrichting kan soms
wel wat verschillen. Ze zijn echter allemaal in
hout afgewerkt wat een prettige sfeer geeft.

Bezienswaardigheden
La Roche met de ruïne, diverse musea en wildpark. Houtopia de kinderstad in Houffalize,
Grotten van Hotton.

Faciliteiten op het park
Restaurant/taverne en clubhouse met terras,
ligweide aan de Ourthe (op 300 - 600 m van
de bungalows), uitgestippelde wandelroutes
(wandelgids te koop aan de receptie). Gratis:

12
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speeltuintjes, basketbalveld, fitness circuit.
Tegen betaling: verhuur mountainbikes, 1 tennisbaan, midgetgolf, visvijver, broodjesservice
via de receptie (tijdens de schoolvakanties),
verhuur van DVD’s, wasserette. Animatie programma (in juli en augustus - mits betaling).

Activiteiten in de omgeving
Verhuur kajaks, waterfietsen, paardrijden. In
de winter vlakbij langlaufpistes van Samrée
(10 km). Baraque de Fraiture met ski-scooters,
korte alpine afdalingen en langlaufpistes op ca
25 km.

Logies
In het kader van de erkenning van het vakantiepark ‘La Boverie’ door de Waalse Gemeenschap werden de bungalows in 2 categorieën
geklasseerd, volgens het comfort niveau (aantal eikenblaadjes). Type A = 2 eikenblaadjes,
Type A+ = 3 eikenblaadjes.
Bungalow Type A
54 m² • 6 pers • classificatie 2 eikenblaadjes
• ruime woonkamer met eethoek en zithoek
(2 persoonsslaapbank), tv, DVD en openslaande deuren naar het balkon • volledig
ingerichte open keuken (oven, magnetron,
4 elektrische kookplaten, afzuigkap en koelkast) • badkamer met ligbad, toilet en wasta-

fel • 2 slaapkamers (1 met tweepersoonsbed
en 1 met stapelbed) • groot zonnig terras
met tuinmeubelen • elektrische verwarming
Bungalow Type A+
54 m² • 6 pers • zoals type A maar betere
inrichting = 3 eikenblaadjes

Annuleringsvoorwaarden
In geval van annulering tussen de reservatiedatum en 42 dagen voor de afreisdatum : 30%
van de huurprijs • tussen de 42ste dag (inbegrepen) en de 28ste dag (exclusief ) voor de afreisdatum : 60% van de huurprijs • tussen de 28ste
dag (inbegrepen) en de 3de dag (exclusief ) voor
de afreisdatum : 90% van de huurprijs • tussen
de 3de dag (inbegrepen) voor de afreisdatum en
later : 100% van de huurprijs
Annuleringsvoorwaarden vanaf 12 personen of vanaf 3 bungalows : in geval van annulering tussen de reservatiedatum en 90 dagen voor
de afreisdatum : 30% van de huurprijs • tussen
de 90ste dag (inbegrepen) en de 60ste dag (exclusief ) voor de afreisdatum : 60% van de huurprijs
• tussen de 60ste dag (inbegrepen) en de 3de dag
(exclusief ) voor de afreisdatum : 90% van de
huurprijs • tussen de 3de dag (inbegrepen) voor
de afreisdatum en later : 100% van de huurprijs
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Bohon
Durbuy
RÉSIDENCE DURBUY

Het luxueus complex Résidence Durbuy is schitterend gelegen midden in de natuur en toch maar
op 3 km afstand van Durbuy. Het pittoreske stadje, volgens kenners het kleinste stadje ter wereld,
heeft een sfeervolle “Grand Place”, waar je lekker
kunt flaneren op een terrasje of van een heerlijke
maaltijd kunt genieten in een van de uitstekende
restaurants. In de smalle straatjes kom je allerlei
verrassende winkeltjes tegen. Het hele jaar door
zijn er tal van evenementen, waaronder de beroemde kerstmarkt half december.

Bezienswaardigheden
Het stadje Durbuy, de Buxustuin, de zondagmarkt
in Bomal, Wéris met authentieke dolmen en menhirs, musea, het speelgoedmuseum in Ferrières,
de grotten van Hotton, bezoekerscentrum Hottemme, de burcht van Logne.

Faciliteiten op het park
Buitenzwembad (juli-augustus) met ligstoelen,
speeltuintje en broodjesservice via de receptie
tijdens de weekends en schoolvakanties. Gratis
uitleen van fonduestel en raclettestel. Toegang tot
het gemeentelijk overdekt zwembad met sauna
en jacuzzi mits betaling.

even via
Vraag de tari n.be
fo@polle

in

Wandelgidsen
Bij elke reservatie van een verblijf in het vakantiepark “Résidence Durbuy” krijgt u van Ourthe &
Somme een gratis wandelgids.

Activiteiten in de omgeving
Kajak, mountainbike, adventure programma’s,
paardrijden, golf (een 18-holes baan en een
9-holes baan), wandelroutes.

Logies
De zeer ruime appartementen zijn per 4 ondergebracht in een villa en hebben allemaal
een eigen ingang. Elke woning heeft een modern uitgeruste open keuken met 4 keramische
kookplaten, dampkap, vaatwasser (behalve
studio Hades), microgolfoven en koelkast. De
woonkamer bestaat uit een zithoek met DVD,
TV, radio met tuner en eethoek. Elk appartement heeft een zitje op het terras op de begane
grond. Gratis internet in de huisjes. Elektrische
verwarming.
Type “Hades”
Studio • max 2 pers • 36 m² • woon/slaapkamer
met eet- en zithoek en een tweepersoonsbed •
dit type bevindt zich op het gelijkvloers of het
verdiep
Type "Hera VERDIEP"
Appartement • max 4 pers • 53 m² •
woonkamer met zithoek (bedbank 2 pers)
en eethoek • aparte slaapkamer met tweepersoonsbed of twins

of kijk op w
Type “Atlas VERDIEP”
Appartement • max 6 pers • 76 m² • zoals type
Hera, maar ruimer en een tweede slaapkamer
met twee éénpersoonsbedden
Type "Atlas GELIJKVLOERS"
Appartement • max 6 pers • 76 m² • zoals type
Atlas standaard, echter met een open haard en
extra douche en wc
Type “Apollo”
Appartement • max 8 pers • 110 m² • zeer groot
appartement met L-vormige woonkamer, zithoek met tweepersoonsbedbank • open haard
• eethoek en barkeuken • badkamer met bubbelbad • badkamer met douche • aparte wc •
3 slaapkamers, waarvan één met een tweepersoonsbed en twee met elk twee éénpersoonsbedden • dit type ligt op de begane grond of
op de verdieping
Type “Athena”
Max 10 pers • idem type Apollo maar met
1 slaapkamer met 2 stapelbedden ipv 1
slaapkamer met 2 éénpersoonsbedden
“Juniors bungalow”
Speciaal ingericht voor families met jongeren
tussen 6 en 12 jaar • slaapkamer met stapelbed, 2 kleine zetels, tv met DVD (filmverhuur aan de receptie), playstation met spelen,
boeken en spelletjes (ook voor kleinere kinderen) • mogelijk in type Apollo

ww.pollen.b
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“Kids bungalow”
Speciaal ingericht • luiertafel • tunnelbed met
ladder • speeltafel • kleurrijk eetgerei • babybadje en kinderstoel • speelgoed • accessoires
• 1 aangepaste slaapkamer voor 2 kinderen
met éénpersoonsbed en babybed • mogelijk in
alle types behalve “Hades” en "Athena"

Annuleringsvoorwaarden
In geval van annulering tussen de reservatiedatum en 42 dagen voor de afreisdatum : 30%
van de huurprijs • tussen de 42ste dag (inbegrepen) en de 28ste dag (exclusief ) voor de afreisdatum : 60% van de huurprijs • tussen de 28ste
dag (inbegrepen) en de 3de dag (exclusief ) voor
de afreisdatum : 90% van de huurprijs • tussen
de 3de dag (inbegrepen) voor de afreisdatum en
later : 100% van de huurprijs
Annuleringsvoorwaarden vanaf 12 personen of vanaf 3 bungalows : in geval van annulering tussen de reservatiedatum en 90 dagen voor
de afreisdatum : 30% van de huurprijs • tussen
de 90ste dag (inbegrepen) en de 60ste dag (exclusief ) voor de afreisdatum : 60% van de huurprijs
• tussen de 60ste dag (inbegrepen) en de 3de dag
(exclusief ) voor de afreisdatum : 90% van de
huurprijs • tussen de 3de dag (inbegrepen) voor
de afreisdatum en later : 100% van de huurprijs

Pollen 2020
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Provinciaal Domein
CHEVETOGNE

Het provinciaal domein “Valéry Cousin” ligt in een oase van stilte
op 10 km van Ciney en op 8 km van Rochefort. Het uitgestrekte
domein beslaat in totaal 500 ha bos, weiden en grasperken. Een echt
vakantiepark met tal van ontspanningsmogelijkheden, prachtige
tuinen, Diversee speeltuinen en een dierenpark.
PARK “LOUIS PIETTE”
Accommodatie
4 chalets, rustig gelegen, niet ver van de speelpleinen, meren en barbecues
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Chalets 6/8 pers
Ruime woonkamer met eethoek en tweepersoonszetelbed • DVD-speler • ingerichte
keuken (koelkast, elektrische kookplaat, microgolfoven, koffiezet, toaster en stofzuiger) • badkamer met ligbad • aparte wc • 3 slaapkamers:
1 met stapelbed en 2 met tweepersoonsbed •

e
n
g
o
t
e
v
e
h
C
kinderbed tot 2 jaar • overdekt terras met bankstel • parking • elektrische verwarming

Faciliteiten
Receptie • restaurant-tavernes • alle sport- en
ontspanningsmogelijkheden GRATIS (openingsuren afhankelijk van het seizoen) • openluchtzwembad verwarmd met zonne-energie in juli en
augustus • toeristisch treintje • sportvelden (tennis, basket, voetbal, volley, handbal) • roeiboten •
minigolf • verschillende speeltuinen voor de kinderen (1 op 100 m van de chalets) • bewegwijzerde wandelpaden • barbecue • paardrijden mits
betaling • broodautomaat op 3 km (Chevetogne)
• bakker, kleine supermarkt en beenhouwer op
8 km (Haversin)

BELGIË ∙ ARDENNEN

PASS
LOISIRS

80 € per gezin i.p.v. 100 € voor
de begunstigden van Pollen
Onbeperkt aantal bezoeken
en zonder toeslag • gratis
toegang tot de evenementen

TOEGANGSBILJETTEN
PROVINCIAAL DOMEIN
VAN CHEVETOGNE
TE KOOP BIJ POLLEN
GELDIG VAN
28 MAART TOT 11 OKTOBER 2020
(ongebruikte tickets worden niet terugbetaald)

Eén der mooiste parken van België om samen
met de familie te ontdekken...
Alles gaat uit van de natuur en kadert in een
uitzonderlijk mooi park van 550 ha in het hart
van de provincie Namen.
Een park dat ook de kinderen aanspreekt. Op
de 150 ha speelzones, werden 12 spectaculaire speeltuinen volgens een origineel concept
ontworpen, aangepast aan de interesses van
kinderen.
Naast thema-speeltuinen - uniek in Europa
- voor kinderen van verschillende leeftijden, allerhande sportfaciliteiten (zwembad, minigolf,
kano’s, ...), prachtige tuinen (woodland garden,
medicinale tuin,...) en kalendergebonden
evenementen - die op vertoon van een “PASS
LOISIRS” GRATIS toegankelijk zijn - biedt het
Provinciaal Domein van Chevetogne tal van
restaurants, barbecues, wandelmogelijkheden
enz...
Het domein is het hele jaar geopend.
Toegang te betalen en seizoensactiviteiten
van 28 maart tot 11 oktober 2020

Huurvoorwaarden
Weekendverhuring (3 nachten) van vrijdag
vanaf 16.00 uur tot maandag voor 11.00 uur
Midweekverhuring (4 nachten) van maandag 14.00 uur tot vrijdag voor 11.00 uur
Weekverhuring (7 nachten) van vrijdag
vanaf 16.00 uur tot vrijdag voor 11.00 uur

Verrekening op de factuur
Waarborg
75 € per weekend/midweek/arrangement
100 € per week - 125 € voor 2 weken

Verrekening op de waarborg
Elektriciteitsverbruik (0,20 €/kWh dagtarief
en 0,15 €/kWh nachttarief )
Geen nachttarief in chalet 6 en 7
Opgelet: bij de kostenverrekening voor het
elektriciteitsverbruik kan rekening gehouden
worden met de aanpassing van de tarieven
door de distributiemaatschappij
Kosten voor eventuele beschadiging, verlies
of bijkomend onderhoud. Indien de chalet niet
in een correcte staat wordt achtergelaten, zal
de huurder verantwoordelijk gesteld worden
en dient POLLEN bijgevolg de kosten in te houden op de waarborg.
Eventueel bijkomend onderhoud 75 € per
chalet

De kostenverrekening op de waarborg gebeurt
na het verblijf. Het resterende bedrag wordt
teruggestort en het te weinig betaalde bedrag
wordt aangerekend.

Ter plaatse te betalen
Sleutelwaarborg 10 € (wordt terugbetaald
bij vertrek)

Diverse
Bed-, bad- en keukenlinnen zelf meebrengen
Huisdieren niet toegelaten (bij overtreding
boete 12 €/dag per huisdier en dit voor de volledige huurperiode)
Geen kabelaansluiting
Eindreiniging en telleropname door de
huurder

Huurprijzen

EVENEMENTEN 2020
La journée Victor de la littérature (25/04),
Robinson passie (01/05 tot 03/05), Tuindagen (16/05 tot 17/05), Garden show (24/05),
Tiny-weekend (31/05 tot 01/06)
Van mei tot oktober “Mâtins câlins”: een muziekband leidt de wandelaars elke zondagochtend door de tuinen van het domein,
vanaf 10u30.
Kalender 2020 op
www.domainedechevetogne.be

Periode

Week

Weekend

Midweek

03/01 - 21/02

206

125

119

21/02 - 28/02 (krokusvakantie)

281

157

146

28/02 - 03/04

206

125

119

03/04 - 17/04 (paasvakantie)

346

211

200

17/04 - 26/06

281

157

146

26/06 - 03/07

411

189

179

03/07 - 28/08

454

-

-

28/08 - 25/09

281

157

146

25/09 - 30/10

206

125

119

30/10 - 06/11 (herfstvakantie)

281

157

146

06/11 - 18/12

206

125

119

18/12 - 01/01/2021 (kerstvakantie)

281

157

146

21/05 - 25/05 (Hemelvaart - 4 nachten)

235

-

-

29/05 - 01/06 (Pinksteren - 3 nachten)

205

-

-

*Arrangementen

Opgelet: de huurders van een chalet hebben
tijdens de volledige huurperiode gratis toegang tot het domein. U kan uw verblijf reserveren in functie van de evenementen.

Opgelet: Van 15/10 tot 31/03 is het onthaal alle dagen geopend van 9.00 tot 18.00 uur, vrijdag van 8.00 tot
21.00 uur en zaterdag en zondag van 10.00 tot 20.00 uur.
Van 01/04 tot 15/10 is het onthaal alle dagen geopend van 8.00 tot 21.00 uur.
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Verblijf in het hart
van PAIRI DAIZA

NIEUW

Met familie, als koppeltje of
met vrienden, geniet u van een onvergetelijk
verblijf in een van Pairi Daiza’s verfijnde accommodaties in de nieuwe Canadese wereld.

U heeft de keuze uit vier inspirerende overnachtingsmogelijkheden om momenten met
de natuur te beleven. Voeder de wolven, lees
bij het vuur terwijl u naar marmotten kijkt, geniet van een jacuzzi en een privé-sauna. Beleef
magische momenten in een unieke luxueuze
omgeving die comfort en authenticiteit combineert.
Kies een paar dagen voor een uniek leven, in
het hart van het Pairi Daiza Resort, de plaats bij
uitstek om even ver weg te zijn.

Accommodaties in The Last
Frontier
De overnachtingsaccommodaties bevinden
zich in het hart van de wereld The Last Frontier. Deze wereld is 24u/24 toegankelijk voor
resortgasten. Overnachtende gasten hebben
bovendien een uur vroeger toegang tot de rest
van het park.
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HOTEL – The Paddling Bear
Dubbele Kamers
8 dubbele kamers, waarvan er twee aangepast
zijn aan mindervalide personen. Een dubbele
kamer heeft een oppervlakte van 36m2. In een
dubbele kamer kunnen tot 3 volwassenen en 1
baby verblijven.
Familiekamers
18 familiekamers. Een oppervlakte van 36m2.
In een familiekamer kunnen tot 4 volwassenen
en 1 baby verblijven.

NATIVE Village
10 woningen
Een oppervlakte van 101m2 + terras van 21m2.
In een Native House kunnen tot 6 volwassenen
verblijven, 2 kinderen en 1 baby.

FULL MOON Lodges
10 lodges
Een oppervlakte van 126m2. In een Full Moon
Lodge kunnen tot 6 volwassenen verblijven, 1
kind en 1 baby

Inbegrepen in uw verblijf
T oegang tot het park op de dag van aankomst
tot de dag van vertrek (en dit vanaf 9 uur, ofwel
een uur vroeger dan het dagpubliek)
Uw bagage wordt opgehaald bij aankomst en
vertrek
Gratis parking voorbehouden aan de bewoners
van het Resort
Gratis wifi tijdens heel uw verblijf
Ontbijt voor het hele gezin (Amerikaans buffet)
Avondeten (exclusief dranken) in l’Octopus, het
restaurant van The Paddling Bear (menu à la
carte of vegetarisch buffet)
Gratis assortiment alcoholvrije dranken in de
kamer
Welkomstpakket in de kamer (thee, espressoapparaat)
Welkomstgeschenk in uw accommodatie
Toegang tot een Kid’s Corner, met de Canadese
wouden als thema
Gezelschapsspellen ter beschikking (op aanvraag bij de receptie van het hotel)
Ook buiten de openingsuren van Pairi Daiza
toegang tot de wereld The Last Frontier

Beleef de Feesten
in Pairi Daiza!

PAIRIDAIZA.EU
facebook.com/JardinDesMondes

Vakantiedomein
“LE PAS DE PIERRE”
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De “Côte d’Emeraude” in Noord-Bretagne is onbetwistbaar een
verblijf waard. Van de Mont-Saint-Michel tot de Cap Fréhel is de
streek één en al verrukking. De ontelbare fijnzandstranden worden
omringd door hoge rotsen die reiken tot aan de horizon. Het
zachte microklimaat en de jodiumrijke zeelucht dragen bij tot een
gezonde vakantie. Bretagne wordt tevens zeer gewaardeerd voor
boeiende uitstappen doorheen een gevarieerd landschap met een
rijk cultureel erfgoed.
UITSTAPPEN IN BRETAGNE

Baai van Mont-Saint-Michel • Saint-Malo: oude
stad “Intra Muros”, “Fort National”, zeilschepen
“Le Renard” en “Le Popoff”, zeevaartmuseum,
zwembad, Rothéneuf (gebeeldhouwde rotsen)
• Cancale: hoofdstad van de oesterteelt, strand
• Saint-Cast-le-Guildo en Dinard: badsteden •
“Pointe du Grouin” met uitzicht op het “Île des
Landes” (vogelreservaat) • Cap Fréhel: panorama • “Fort Lalatte” • Vitré: oude stad, kasteel •
Dinan aan de Rance: oude stad • Combourg:
oude vestingstad • Dol de Bretagne: menhir
van Champ-Dolent, “Dolibulle” (zwembadencomplex) • Rennes: oud en gerenoveerd stadsgedeelte

AFSTAND: ± 650 KM VAN BRUSSEL
De vakantiedienst “Pollen” heeft hier aan
de baai van de Mont-Saint-Michel zelf een
prachtig gelegen domein aangekocht. SaintMéloir-des-Ondes ligt op 3 km van de eerste
badplaatsen en 8 km van Saint-Malo, de beroemde zeeroversstad, dus ideaal om zowel de
rijkdommen van het hinterland als die van de
kuststreek te ontdekken.

18

Pollen 2020

VAKANTIEDOMEIN
“LE PAS DE PIERRE”
Het vakantieoord draagt nog de originele naam
“Le Pas de Pierre”, wat zoveel betekent als een stenen pad in een ondergelopen gebied. Nu omvat
het domein, 5ha groot, een vijver, een aanplanting van jonge bomen en een hoevegebouw uit
de 18de eeuw dat volledig werd omgebouwd en
verdeeld in 7 vakantiewoningen en een onthaalruimte.

Faciliteiten
Volleybalterrein • pingpongtafel • tuintafels •
tuinbanken • 2 barbecues • speeltuigen voor de
allerkleinsten • vijver • petanque

Accommodatie
Elke woning beschikt over een gelijkvloers en
1ste verdieping • woonkamer met zetelbed voor
2 personen • terras (oost-westgericht met tuinmeubels) • tv • kookhoek (combi microgolfoven,
koelkast, 4 kookplaten) • S1, S3 en S5 beschikken
over extra wc op gelijkvloers • alle slaapkamers op
verdiep • alle badkamers op verdiep behalve S1
• elektrische verwarming • gemeenschappelijke
parkeergelegenheid
Type A “Clipper “ (S4) • “Schooner” (S6) • “Caravelle” (S7)
2/4 pers • kookhoek met wasmachine • badkamer (bad, wastafel) • wc • slaapkamer met 2
éénpersoonsbedden in S4, tweepersoonsbed
in S6 of tweepersoonsbed en éénpersoonsbed
in S7

FRANKRIJK ∙ BRETAGNE

IFI
GRATIS W
ingen
in alle won

Type B “Goélette” (S2) • “Brick” (S3)
4/6 pers • kookhoek met wasmachine (S2 en
S3) en vaatwasmachine (S3) • badkamer (bad,
wastafel) • wc • 2 slaapkamers (1 twee persoonsbed en 2 éénpersoonsbedden in S2 of 2
tweepersoonsbedden in S3)
Type C “Frégate” (S5)
5/7 pers • kookhoek met wasmachine en vaatwasmachine • badkamer (bad, wastafel, wc) •
aparte wc • slaapkamer met tweepersoonsbed
• slaapkamer met stapelbed 2+1
Type D “Galion” (S1)
6/8 pers • open haard • kookhoek met wasmachine en vaatwasmachine • badkamer op
verdiep (bad, wastafel) • douche en wc op gelijkvloers • aparte wc • 3 slaapkamers (2 tweepersoonsbedden en 2 éénpersoonsbedden) •
eigen barbecue

Huurvoorwaarden
Weekverhuring van zaterdag tussen 15.00 uur
en 20.00 uur tot zaterdag 10.00 uur
Verlenging aankomst woensdag tussen 15.00
uur en 20.00 uur of vertrek voor 10.00 uur

Verrekening op de factuur
Waarborg: 125 € (1ste week) + 50 € (per bijkomende week)
Eindschoonmaak indien gewenst (op aan-

vraag bij reservatie) 75 € (gîte 1 slaapkamer) of
100 € (gîte 2 of 3 slaapkamers)

Verrekening op de waarborg
Elektriciteitsverbruik (0,20 €/kWh)
Waterverbruik (5 €/m³)
Opgelet: bij de kostenverrekening voor het water- en elektriciteitsverbruik wordt rekening gehouden met de aanpassing van de tarieven door
de distributiemaatschappij
Kosten voor eventuele beschadiging, verlies of
bijkomend onderhoud
De kostenverrekening op de waarborg gebeurt na het verblijf. Het resterende bedrag wordt
teruggestort en het te weinig betaalde bedrag
wordt aangerekend

Diverse
Bed-, bad- en keukenlinnen zelf mee te brengen
Eindreiniging en telleropname door de huurders
Controle vóór vertrek door de verantwoordelijke in het bijzijn van de klant is mogelijk na
afspraak. Zonder deze controle en indien de vakantiewoning niet in correcte staat wordt achtergelaten, zal de huurder verantwoordelijk gesteld
worden.
Kinderbed (tot max 2 jaar) gratis - te vermelden
bij inschrijving
Huisdieren niet toegelaten (bij overtreding
boete 12 €/dag per huisdier en dit voor de volledige huurperiode)

Huurprijzen per week + verlenging halve week*
Type A
Type B
Type C
Type D
2/4 pers
4/6 pers
5/7 pers
6/8 pers
1 slaapkamer 2 slaapkamers 2 slaapkamers 3 slaapkamers

Periode

04/01 - 02/05 (buiten schoolvakanties)
12/09 - 19/12 (buiten schoolvakanties)
22/02 - 29/02 (krokusvakantie)
04/04 - 18/04 (paasvakantie)
02/05 - 27/06
27/06 - 29/08
29/08 - 12/09
31/10 - 07/11 (herfstvakantie)
19/12 - 02/01/2021 (kerstvakantie)

227
227
303
303
303
443
303
303
303

114
114
152
152
-

281
281
368
368
368
529
368
368
368

141
141
184
184
-

292
292
389
389
389
551
389
389
389

146
146
195
195
-

314
314
422
422
422
594
422
422
422

157
157
211
211
-

*Verlenging enkel mogelijk buiten de schoolvakanties • van zaterdag tot woensdag of van woensdag tot
zaterdag • zie roodgedrukte prijzen in de corresponderende kolom

Verlenging per halve week mogelijk

Pollen 2020
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FRANKRIJK ∙ AUDE

Quillan

AFSTAND: ± 1 200 KM VAN BRUSSEL

Gratis animatie

Het vakantiedorp Vayamundo Quillan op 320 m
hoogte, is een echte groene oase in Katharenland,
ingebed tussen de wijngaarden in de bovenvallei
van de Aude. Vanuit Quillan kunt u alle windstreken uit op zoek naar een frisse duik, een historisch
stadje of een onvolprezen wijntje. De ruime bungalows op de zuidelijk beschutte bergrug bieden
sportliefhebbers en fans van Zuid-Frankrjik alle
troeven voor een zonzalige vakantie.

"VAYAMUNDO QUILLAN L'ESPINET"

Extra tijdens de zomervakantie
Begeleide wandeltochten • uitgestippelde fietstochten • dansavonden • karaoke • tropische party rond het zwembad • thema-avonden • wijndegustaties • avond-shows
Gratis kinder- en jongerenanimatie
Tweetalig : Paasvakantie, juli en augustus, herfstvakantie
Paasvakantie en zomervakantie
Miniclub (18 maanden - 5 jaar)
Miniclub (6 – 9 jaar)
Teenyclub (11 - 14 jaar)
Adoclub (15 - 17 jaar)

Faciliteiten

Avontuurlijke sporten mits betaling

VAKANTIEDORP

Openlucht en overdekt zwembad • sportterreinen (volley, basket, tennis) • pingpong • speeltuin
• wellness-center met schoonheidsinstituut (mits
betaling) • meer met aangelegd strand • bar • restaurant • snack • bakkerij • internet in de huisjes
en op het domein (gratis)
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Rafting • hydrospeed • canyoning • kayak • avonturenpark • paintball • quad • paard- en poneyrijden • huur mountainbikes

Accommodatie
Gratis internet • extra bed mogelijk mits toeslag in
alle types behalve in studio • bedlinnen aanwezig

Studio met airco
2 tot 4 pers • 27 m² • gelijkvloers met tuin of
verdiep met groot zuidelijk terras van 8 m² met
zonnewering • badkamer met ligbad en lavabo
• apart toilet • frigo • tv • 1 tweepersoonsbed
of 2 éénpersoonsbedden • 2 uitklapbare éénpersoonsbedden
Villa 1 slaapkamer standaard
2 tot 4 pers • 45 m² • woonkamer met zetelbed • tv • ingerichte keuken • slaapkamer met
2 éénpersoonsbedden en plooibed • badkamer met bad, lavabo en wc
Villa 2 slaapkamers standaard
Gelijkvloers • 4 tot 5 pers • 45 m² • woonkamer
met zetelbed • tv • ingerichte keuken • slaapkamer met tweepersoonsbed • slaapkamer
met stapelbed of 2 éénpersoonsbedden • badkamer met ligbad of douche, lavabo en toilet
Villa 3 slaapkamers standaard
6 tot 7 pers • 75 m²

FRANKRIJK ∙ AUDE
Huurprijzen per overnachting en per woning
Periode

Villa
1slk St

Studio

Villa
2slk St

Villa
3slk St

Villa
3slk C

Villa 1slk
Sup

Villa 2slk
Sup

Villa 3slk
Sup

21/03 - 02/05

/

45

52

60

64

50

67

75

02/05 - 30/05

/

47

55

63

67

55

70

78

Gelijkvloers • grote woonkamer met zetelbed • tv • ingerichte keuken • slaapkamer
met tweepersoonsbed • badkamer met bad
of douche en lavabo en wc
Verdiep • 2 slaapkamers met 2 éénpersoonsbedden

30/05 - 20/06

/

50

60

68

72

60

75

83

20/06 - 04/07

/

55

65

73

77

70

80

88

04/07 - 11/07

/

75

100

123

127

85

125

138

11/07 - 18/07

79

90

115

142

161

108

179

202

18/07 - 15/08

99

110

135

164

181

128

199

222

15/08 - 22/08

79

90

115

142

161

108

179

202

22/08 - 29/08

/

75

100

123

127

85

125

138

Villa 3 slaapkamers comfort
6 tot 7 pers • 75 m²
Gelijkvloers • ruime woonkamer met zetelbed • tv • ingerichte keuken • slaapkamer
met tweepersoonsbed • badkamer op gelijkvloers en badkamer op verdiep met ligbad of
douche en lavabo • 2 toiletten
Verdiep • 2 slaapkamers met 2 éénpersoonsbedden of stapelbedden

29/08 - 12/09

/

55

65

73

77

70

80

88

12/09 - 14/11

/

50

55

68

72

60

70

83

15/08 - 22/08

Volpension

Halfpension

Avondmaal

Ontbijt

Volwassene

49,00

33,00

22,50

12,00

Kinderen 3 - 11 jaar

22,00

13,00

10,00

6,00

-

-

-

-

Kinderen <3 jaar gratis

*Bovenstaande prijzen maaltijdsupplement volpension en half pension zijn enkel geldig voor minimum 3
dagen

Vraag de overige tarieven via info@pollen.be of kijk op www.pollen.be
Alle types SUPERIOR beschikken over gezellige woonkamer met open haard, airco in woonkamer en slaapkamers, tv, cd-speler, keuken
met vaatwasser, microgolf met grill, prachtig
gedeeltelijk overdekt terras met tuinmeubels
Villa 1 slaapkamer superior
Gelijkvloers • 60 m² • 2 tot 4 pers • woonkamer met plooibed • tv • ingerichte keuken
• slaapkamer met 2 éénpersoonsbedden en
neerklapbaar bed voor 1 pers • badkamer
met bad of douche • aparte wc
Villa 2 slaapkamers superior
Gelijkvloers • 4 tot 5 pers • 80 m² • ruime
woonkamer met open haard • tv • cd-speler
• ingerichte keuken • slaapkamer met 2 éénpersoonsbedden • slaapkamer met 2 éénpersoonsbedden en neerklapbed voor 1 pers •
2 badkamers met ligbad of douche en lavabo
• aparte toiletten
Villa 3 slaapkamers superior
Gelijkvloers • 6 tot 7 pers • 100 m² • ruime
woonkamer met open haard • tv • cd-speler •
ingerichte keuken • 2 slaapkamers met 2 éénpersoonsbedden • slaapkamer met éénpersoonsbedden en neerklapbed voor 1 pers •
badkamer met ligbad of douche • 2 toiletten

Huurvoorwaarden

• aankomst vanaf 16.00 uur tot 10.00 uur op de
vertrekdag - de faciliteiten kunnen de hele aankomst- en vertrekdag benut worden

Bad- en keukenlinnen evt te huur - 8 €/
pers
Opgemaakte bedden bij aankomst 4,50 €/
pers
Kinderbed 2,50 €/nacht
Kinderstoel 2,50 €/nacht
Huisdieren toegelaten: 10 €/nacht/huisdier (schoonmaak verplicht te betalen, indien
huisdier)

Verrekening op de factuur

Diverse

Verhuring minimum 7 nachten
Aankomst en vertrek alle dagen mogelijk
behalve hoogseizoen (van 11/07 tot 22/08) aankomst en vertrek : vrijdag, zaterdag en zondag.

Voorkeurligging 50 €/woning (na 31/03)

Ter plaatse te betalen
Waarborg 300 € die na het eind van uw
verblijf wordt teruggegeven (bij vertrek tijdens onthaal) of teruggestuurd (buiten de
openingsuren van het onthaal) mits er geen
bijkomende kosten zijn (verlies, schade of
bijkomend onderhoud)
Eindreiniging door het domein
verplichte toeslag per accommodatie type
: studio 39€, standaard 1 kamer 49€, standaard 2 kamers + superior 1 kamer 69€, superior 2 kamers 79€, 3 kamers standaard of
comfort 89€, 3 kamers Superior 99€
Verblijfstaksen + parkkosten 1,45 €/pers /
nacht

Bedlinnen inbegrepen
Bad- en keukenlinnen zelf mee te brengen
- evt te huur ter plaatse
Elektriciteitsverbruik inbegrepen
Waterverbruik inbegrepen

Annulatievoorwaarden
Bij tijdige verwittiging en met voorlegging
van de nodige attesten
Tot 2 maanden voor aankomst: 15€ administratiekosten • vanaf 2 maanden tot 8 dagen
voor aankomst: 30€ administratiekosten +
25% van de verblijfskoste • Vanaf 7 dagen
tot 3 dagen voor aankomst : 30€ administratiekosten + 60% van de verblijfskosten •
Vanaf 2 dagen voor aankomst : 30€ administratiekosten + 100% van de verblijfskosten

AANBIEDINGEN
(enkel geldig op huurprijzen)
VROEGBOEKKORTING “early bird”*

Reserveren vóór 01/03/2020 voor een verblijf
tussen 20/03 en 14/11/2020
of vóór 01/07 voor een verblijf tussen 22/08 en
14/11/2020 en geniet van een supplementaire
korting op de huurprijs.
Vraag de tarieven via
info@pollen.be
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FRANKRIJK ∙ VAR

Roquebrune-sur-Argens
AFSTAND: ± 1130 KM VAN BRUSSEL

Sport en ontspanning

Roquebrune-sur-Argens bevindt zich op
slechts 10 km van de kust, tussen Fréjus en
Sainte Maxime. De rijke geschiedenis vindt
haar oorsprong aan de voet van de roodbruine rots, waarnaar het stadje genoemd is. De
ligging, tussen het “Massif des Maures” en het
“Massif de l’Estérel”, maakt van dit pittoreske plaatsje een uitstekend vertrekpunt voor
prachtige uitstappen in de schilderachtige
natuur. Drukteminnaars kunnen dan weer in
de mondaine badsteden als Saint Raphaël en
Sainte Maxime terecht.

Aquapark met openluchtzwembad verwarmd
buiten hoogseizoen en overdekt zwembad
(04/04 tot 02/11) • sauna en hammam (gratis) •
tennis • boogschieten • tornooien (pingpong,
tennis, basket, ...) • minigolf (gratis) • begeleide
mountainbiketochten (gratis) • wandeltochten
• fitness • beauty center • voorstellingen • cabaret • karaoke • filmavond • Yoga,…
Kinderclubs (volgens programma)
“Les Tout Petits” (mits betaling) 18 maanden
tot 3 jaar
Mini Club 3 tot 12 jaar (04/04 tot 15/09)
Water- of landspelletjes, diverse ateliers, minigolf, initiatie tennis, rolschaatsen, boogschieten, voorstellingen, natuurwandelingen, picknick, kermis,...
Miniboerderij en mini ranche. Ontdekking van

CASTEL DOMAINE DE LA
BERGERIE*****
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boerderijdieren, familie-uitjes en acrobatiek
Club Ados 13 tot 18 jaar
Sporttornooien, groepsuitstappen, voorstellingen,…

Faciliteiten
Restaurant-pizzeria (04/04 tot 02/11) • bar
• amfitheater • verkoop voedingswaren van
04/04 tot 10/10 (algemene voeding, vlees,
verse producten, brood, pers) • snack aan het
zwembad (04/04 tot 15/09) • wasmachines
(met droogkast) • discotheek in juli en augustus

Accommodatie
Gamma mobilhomes “cottage”
nieuwe generatie, functioneel en comfortabel

FRANKRIJK ∙ VAR

Binneninrichting: ingerichte keuken (frigo,
kookplaat op gas, microgolfoven, servies en bestek, kookgerei, koffiezetapparaat) • salon • badkamer • wc • 2 of 3 slaapkamers • beddengoed
(hoofdkussens en dekbedden)
Buitenaccommodatie: betegeld overdekt terras
of houten terras • tuin met private staanplaats
voor de auto • tuinmeubels (tafel, stoelen en ligzetels)
Cottage • 22 tot 34 m²
4 cottage van 22 m² tot 28 m² • 4/5 cottage van 29 tot 34 m² met zetelbed in salon •
6 cottage van 32 m² met 3de slaapkamer met
2 éénpersoonsbedden • salon • ingerichte
keuken • in alle types 1 slaapkamer met tweepersoonsbed van 1,40 m + 1 slaapkamer met
2 éénpersoonsbedden
Cottage espace • 32 tot 40 m²
4 cottage espace van 32 tot 40 m² •
4/6 en 6 cottage espace van 34 m² en 40 m²
idem model “cottage” • tweepersoonsbedden
van 1,60 m – enkele bedden van 1,40 m

Huurvoorwaarden
Verhuring van zaterdag of woensdag vanaf
15.00 uur tot zaterdag of woensdag voor 11.00
uur • minimum verhuur 7 dagen van 13/06 tot
29/08

Ter plaatse te betalen
Waarborg 300 € d.m.v. kredietkaart die na uw
verblijf wordt ingehouden enkel in geval van
schade of onvoldoende onderhoud
Eindschoonmaak 75 € indien gewenst of indien het logement niet in goede staat wordt vrijgegeven
Huurformules: kinderbed 30 €/verblijf • kinderstoel 25 €/verblijf • bedlinnen: tweepersoonsbed 20 € of éénpersoonsbed 18 €/verblijf • handdoekenkit 10 €/pers/verblijf • brandkast 20 €/

week • barbecue op gas of tv te huur in de winkel
Airco op aanvraag volgens beschikbaarheid :
98 €/week of 14 €/nacht van 20/06 tot 29/08 •
35 €/week of 5 €/nacht van 04/04 tot 20/06 en
van 29/08 tot 02/11
Huisdieren toegelaten • 3 €/dag/huisdier (+15
kg) of 2 €/dag/huisdier (-15 kg) van 04/04 tot
20/06 en van 29/08 tot 02/11 • 6 €/dag/huisdier
(+15 kg) of 4 €/dag/huisdier (-15 kg) van 20/06
tot 29/08

Diverse
Water-, gas- en elektriciteitsverbruik inbegrepen
Bed-, bad- en keukenlinnen mee te brengen
Verblijfstaksen inbegrepen
Eindschoonmaak ten laste van de huurder
Parking voor 2 auto’s inbegrepen
Toegang tot faciliteiten en animatie inbegrepen behalve indien apart vermeld

Annuleringsvoorwaarden
Annulering tot 31 dagen voor vertrek 30% kosten
• annulering minder dan 31 dagen voor vertrek
100% kosten
Huurprijzen per dag/week (mobilhomes 0 tot 5 jaar)
Periode

4 Cottage

4 Cottage Espace
4/5 Cottage
dag
week

4/6 Cottage Espace
6 Cottage
dag
week

6 Cottage Espace

dag

week

dag

week

04/04 - 11/04

72

504

75

525

80

560

91

637

11/04 - 09/05

77

539

80

560

85

595

96

672

09/05 - 13/06

72

504

75

525

80

560

91

637

13/06 - 20/06

90

630

94

658

99

693

114

798

20/06 - 04/07

96

672

100

700

105

735

121

847

04/07 - 11/07

151

1 057

156

1 092

165

1 155

188

1 316

11/07 - 01/08

182

1 274

189

1 316

201

1 407

229

1 603

01/08 - 22/08

197

1 379

206

1 435

216

1 512

248

1 736

22/08 - 29/08

148

1 036

153

1 071

162

1 134

185

1 295

29/08 - 03/10

72

504

75

525

80

560

91

637

03/10 - 02/11

77

539

80

560

85

595

96

672
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Le domaine de Bertheaume
AFSTAND : ± 866 KM VAN BRUSSEL

De aan het water gelegen residentie (tegen
zee met een kleine over te steken weg) heeft
een grandioos zicht op de Baai van Iroise. De
meeste appartementen hebben een prachtig
zeezicht.

Faciliteiten
Verwarmd binnenzwembad, zeezicht, sauna,
directe toegang tot het strand, private tuin,
parking, lift, WIFI aan het onthaal, uitlenen van
gezelschapsspelen, magazines

Accommodatie
Alle appartementen zijn uitgerust met afwasmachine, elektrische kookplaat (2 voor T2/4
pers. en 4 voor T3/6 pers en T4/8pers), koelkast,
microgolfoven, broodrooster, koffiezet, sateliet
tv aansluiting, terras of balkon,
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T2/4 personen (37m2)
Verblijf met zetelbed (2pers.), 1 kamer met
1 dubbel bed. Badkamer met toilet.
T2/5 personen (37m2)
Verblijf met zetelbed (2pers.), 1 kamer met
1 dubbel bed, slaaphoek met een éénpersoonsbed. Badkamer met toilet.
T3/6 personen (46m2)
Verblijf met zetelbed (2pers.), 1 kamer met
1 dubbel bed, 1 kamer met stapelbed. Badkamer en afzonderlijk toilet.
T4/8 personen (56m2)
Verblijf met zetelbed (2pers.), 2 kamers met
dubbel bed, 1 kamer met 2 stapelbedden. Badkamer en afzonderlijk toilet.

Huurvoorwaarden
Aankomst op zaterdag tussen 17 u en 20 u en
vertrek zaterdag voor 10 u.

Ter plaatse te betalen
Badlinnen 10 € per persoon per wissel
TV : 42€/week
Dieren 42€ per verblijf
Eindschoonmaak : 65€ en 100€ in T4/8
Dagelijkse schoonmaak : op aanvraag en
met toeslag
Huur kinderbed : 27€ per week
Ontbijt : 10€/pers/dag
Waarborg: 300€
Wasplaats
Toegang internet in de woning : 16€ per
week en per aansluiting

FRANKRIJK ∙ LANDES

NIEUW
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of kijk op w
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Le domaine des dunes Mimizan
AFSTAND : ± 1000 KM VAN BRUSSEL

Drinkt U in het land van de ganzenlever en de
eendenborst een glaasje Tursan wijn bij uw
Tourtière landaise? Van een goede maaltijd
genieten is niet moeilijk is deze streek waar
men met de vrienden gewoonweg geroosterd
varken of zeevruchten eet. In de zomer leven
Mimizan en de Landes op het ritme van lekker
eten en feesten.
Stierengevechten komen ook voor in de streek
van Mimizan en zijn ingebakken in de lokale
cultuur. In de arenas van Mimizan kan U dit allemaal beleven.

Faciliteiten
Sauna, fitness zaal, verwarmd binnenzwembad, verwarmd buitenzwembad met plonsbad
en glijbaan, verhuur van gezelschapsspelen,
magazines, verhuur van kinderstoelen en babybadjes, verschoningsmatras, babybed, strijkijzer, miniclub kinderen en sportieve animatie
voor volwassenen en tieners (juli/augustus),
wifi aan het onthaal

Accommodatie
De woningen zijn samengesteld uit een kleine
keuken voorzien van microgolfoven, kookplaten, frigo en vaatwasmachine, broodrooster en
koffiezet
Woning T2/4 pers. (33m )
Verblijf met zetelbed, 1 kamer met dubbel bed.
Badkamer. Afzonderlijk wc
2

Woning T3/6 pers. duplex (44m2)
Verblijf met zetelbed (2 pers.), 1 kamer met 1
dubbel bed, 1 kamer met 2 éénpersoonsbedden of een stapelbed, badkamer. Afzonderlijk
wc
Woning T4/8 pers. duplex(59m2)
Verblijf met zetelbed (2 pers.) 1 kamer met 1
dubbel bed, 2 kamers met 2 éénpersoonsbedden of met stapelbed, badkamer. Afzonderlijk
wc

Verblijf met zetelbed (2 pers.), 2 kamers met
dubbel bed, 1 kamer met stapelbed. Badkamer. Afzonderlijk wc

Huurvoorwaarden
Aankomst op zaterdag tussen 17 u en 20 u en
vertrek de zaterdag voor 10 u.

Ter plaatse te betalen
Waarborg : 300 €
Badlinnen : 17 € per persoon en per wissel.
TV : 42 € per week
Eindschoonmaak : 65 € en 100 € in T4/8
Dagelijkse schoonmaak : op aanvraag en
met toeslag.
Ontbijt : 10 € per persoon per dag
Dieren : 42 € per verblijf

Diverse
Wasplaats

Pollen 2020
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FRANKRIJK ∙ HÉRAULT

Castries

AFSTAND : ± 1020 KM VAN BRUSSEL

RÉSIDENCE «LE MAS DES CIGALES» ***

Castries is een klein stadje met middeleeuwse
charme, een kasteel, Franse tuinen en pittoreske
straatjes. Het stadje is gesitueerd in de mooie
streek van de Languedoc-Roussillon, bekend om
haar wijngaarden. Van hieruit is het ook niet ver
tot in Montpellier of Nîmes, de ene gereputeerd
om haar historisch centrum en de traditionele markten, de andere om haar arena’s. Tussen
de zee en het platteland, genietend van rust en
ontspanning… breng uw vakantie door met het
gezin of onder vrienden in Le Mas des Cigales !

Le Mas des Cigales ontvangt u in één van haar
45 woningen in het hart van het uitgestrekte
domein met veel groen. Verblijf in een duplexwoning met terras en tuinstel !
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Faciliteiten
Parc van 8000 m² • niet verwarmd zwembad in
openlucht (toegankelijk van april tot september
volgens de weersomstandigheden) • speeltuin
voor kinderen • terrein voor pétanque • WIFI aan
het onthaal • broodjes service • gemeenschap-

pelijk waslokaal (jetons) • babysitting • gratis parking volgens beschikbaarheid

Accommodatie
Afzonderlijke woningen op 2 niveaus • privaat
terras met tuinmeubels • salon met zetelbed voor
2 pers en tv • ingerichte kitchenette (koelkast, microgolfoven, vaatwasmachine, kookplaat, koffiezet) • badkamer met bad of douche • aparte wc •
elektrische verwarming
3 woningen op het gelijkvloers voor mindervaliden

P RO M O

FRANKRIJK ∙ HÉRAULT

%*
oking -13/020
20
Early boie
vóór 31/0
bij reservat eerbaar met
*cumul
oties

andere prom

Woning 2 kamers
Max 4 pers • 45m² • slaapkamer met tweepersoonsbed (1m40)
Woning 3 kamers
Max 6 pers • 52m² • slaapkamer met tweepersoonsbed (1m40) • slaapkamer met 2
éénpersoonsbedden (80cm)

Huurvoorwaarden
Openingsperiode domein van 01/01 tot
31/12
Weekverhuring van zaterdag tussen 16.00
uur en 19.00 uur tot zaterdag tussen 8.00 uur
en 10.00 uur
Early check-in vanaf 11.00 uur mogelijk op
aanvraag (mits betaling)

Ter plaatse te betalen
Waarborg 400 €
Early Check-in 75 €/woning toegankelijk
vanaf 11.00 uur ipv 16.00 uur

Verblijfstaksen ongeveer 1,50 €/dag/pers
vanaf 18 jaar
Opgemaakte bedden bij aankomst
10 €/bed (zonder zetelbed)
Set handdoeken 9 €/pers (1 badlaken,
1 badhanddoek, 1 tapijt)
Ontbijt 8 €/pers • 6 €/kind -12 jaar
Onderhoudsset 3 €/kit
Eindreiniging (zonder kookhoek en afwas)
60 € voor 2p4 • 85 € voor 3p6
Eindreiniging kookhoek en afwas 80€/2p4
en 100€/3p6
WIFI in de woning tarieven op aanvraag bij
de receptie
Broodjesdienst
Was (jetons) : wassen 3 € • drogen 2 €
Huisdieren (max 1 per woning) 10 €/dag •
45 €/week

Diverse
Water- en elektriciteitsverbruik inbegrepen

Verwarming inbegrepen
Lakens inbegrepen - geen opgemaakte
bedden
Set voor baby’s gratis - op aanvraag volgens
beschikbaarheid (bad, stoel, bed)

Huurprijzen per week
Huis 2 kamers
4 pers

Huis 3 kamers
6 pers

21/12-28/12

336

399

28/12-04/04

455

497

04/04-02/05

553

658

02/05-04/07

595

693

04/07-18/07

623

728

18/07-02/08

756

854

02/08-23/08

868

966

23/08-29/08

623

728

29/08-26/09

595

693

26/09-19/12

455

497

Periode
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FRANKRIJK ∙ GARD

Bagnolssur-Cèze

AFSTAND : ± 890 KM VAN BRUSSEL

Bagnols-sur-Cèze ligt in het departement van
de Gard, niet ver van Avignon, waar de Ardèche,
de Cevennen, de Camargue en de Provence samenkomen. Het is het ideale vertrekpunt om
deze aantrekkelijke regionen van Zuid-Frankrijk
te ontdekken. Pollen stelt u hier 2 gîtes en 1 villa
voor op verschillende locaties (2 km van elkaar).

GÎTES LES AUBIANS
Faciliteiten
Bebost terrein van 5000m² volledig omheind •
zwembad (11m x 5m) met zeezout en verwarmd
vanaf de paasvakantie tot eind september •
pétanque terrein • speelplein voor de kinderen
• kiosk • afgesloten parking • wasplaats • gratis
WIFI

Accommodatie
Beide gîtes, op ongeveer 50m van elkaar, bevinden zich op een rustige en idyllische locatie, buiten het stadje Bagnols-sur-Cèze • aparte ingang
Gîte Cigalou
Max 4/6 pers • stenen gîte op gelijkvloers in een
aparte schuur • 30m² • salon met tv en zetelbed voor 2 pers • ingerichte keuken (vaatwasmachine, microgolfoven, koelkast, diepvries) •
slaapkamer met tweepersoonsbed (140x190)
• slaapkamer met 2 stapelbedden (90x190) •
badkamer met douche • wc • terras met zicht
op het zwembad • barbecue op houtskool
Gîte Le Bambou
Max 7 pers • houten woning • 35m² • salon
met tv en zetelbed (160x200) • ingerichte
keuken (microgolfoven, koelkast, diepvries) •
slaapkamer met tweepersoonsbed (140x200) •
slaapkamer met 2 stapelbedden en 1 bijzetbed
(80x190) • airco • barbecue op gas • badkamer
met douche en wc

Huurvoorwaarden
Verhuring enkel van zondag tot zondag •
vrije aankomst- en vertrekdagen mogelijk buiten juli/augustus • aankomst vanaf 15.00 uur •
vertrek voor 10.00 uur

Ter plaatse te betalen
Waarborg 250 € (teruggave na uw verblijf
mits er geen bijkomende kosten zijn – controle
met de klant)
Verblijfstaksen ongeveer 0,60 €/pers/nacht
Huur lakens indien gewenst 10 €/bed/week
Huur handdoeken indien gewenst 5 €/set/
week
Eindreiniging indien gewenst 50 €
Huisdieren 20€/week

Diverse
Water-, gas- en elektriciteitsverbruik inbegrepen
Bed- en badlinnen zelf mee te brengen
Keukenlinnen inbegrepen

Eindreiniging door de huurders
Kinderbed en kinderbad gratis op aanvraag
Huisdieren op aanvraag toegelaten mits betaling /20€/week.

Annuleringsvoorwaarden
30% kosten bij annulering tot 30 dagen voor
aankomstdatum • 100% kosten bij annulering/wijziging minder dan 30 dagen voor aankomstdatum of bij no-show
Huurprijzen per week
Periode
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Le Cigalou

Le Bambou

01/01 - 12/04

300

300

12/04 - 03/05

400

400

03/05 - 28/06

500

500

28/06 - 02/08

800

900

02/08 - 23/08

900

1000

23/08 - 30/08

700

750

30/08 - 04/10

500

500

04/10 - 02/01/2021

300

300

FRANKRIJK ∙ GARD
VILLA DES DEUX PLATANES
Faciliteiten
Bovengronds niet-verwarmd zwembad (toegankelijk van begin juni tot eind augustus) •
gratis WIFI • tuin • tuinmeubels en ligstoelen
• terras • barbecue • nabij de Cèze (rivier op
500m) voor zwemgelegenheid • winkels te
voet bereikbaar

Accommodatie
Max 4 volwassenen en 4 kinderen • ruime
vakantievilla met aparte ingang • rustige residentiële wijk • salon-eetkamer met tv • ingerichte keuken (wasmachine, vaatwasmachine,
koelkast, diepvries, oven en microgolfoven) •
slaapkamer met tweepersoonsbed (1m40) en
bijzetbed • slaapkamer met tweepersoonsbed (1m60) • slaapkamer met 2 stapelbedden
90x190 voor 4 kinderen • badkamer met bad
en douche • wc • airco

Huurvoorwaarden
Verhuring enkel van zaterdag tot zaterdag • vrije aankomst- en vertrekdagen mogelijk buiten juli/augustus • aankomst vanaf
15.00 uur • vertrek voor 11.00 uur

Ter plaatse te betalen
Waarborg 300 € (teruggave na uw verblijf
mits er geen bijkomende kosten zijn – controle
met de klant)
Verblijfstaksen 0,60 €/pers/nacht
Huur lakens indien gewenst 10 €/bed/week
Huur badlinnen indien gewenst 5 €/set/
week
Eindreiniging indien gewenst 100 €
Huisdieren 50 €/week

Diverse
Verbruik van water, elektriciteit en gas
inbegrepen
Bed- en badlinnen mee te brengen
Keukenlinnen inbegrepen
Eindreiniging door de huurders
Kinderbed en kinderbad gratis op aanvraag
Huisdieren toegelaten

Annuleringsvoorwaarden
30% annulatiekosten tot 30 dagen voor vertrek
• 100% annulatiekosten/wijziging minder dan
30 dagen voor vertrek of bij no-show

Huurprijzen per week
Periode

Villa 8 personen

01/01-27/06

500

27/06-22/08

1200

22/08-29/08

800

29/08-31/12

500
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FRANKRIJK ∙ GARD

Meer info op e
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Le Grau-du-Roi
DOMAINE RÉSIDENTIEL
DE PLEIN AIR ODALYS «ELYSÉE»

U vindt het “Domaine Résidentiel de Plein Air
Elysée” vlakbij de vissershaven van Le Graudu-Roi en in het hart van een bosrijk gebied
met een directe toegang tot het meer en de
jachthaven. Het domein biedt comfortabel uitgeruste mobilhomes. Restauratie mogelijk ter
plaatse.

Faciliteiten
Olympisch zwembad en solarium (open van
april tot september - afhankelijk van het weer)
• waterglijbanen • verwarmd plonsbad met
miniglijbaan • speelplein • bowling • multisportveld • gratis wifi aan het onthaal • 1 autostandplaats per mobilhome
05/07 tot 28/08 : Kids Club 4-11 jaar (5 halve
dagen) & Club Ado 12-15 jaar.

Activiteiten in de streek mits betaling
Paardrijden • fietsen • quad • wateractiviteiten
• fitness • golf • tennis • disco • casino

Accommodatie
Mobilhome 5/6 personen
Max 5/6 pers (baby’s inbegrepen) • 27 m² •
woonkamer met zetelbed voor 2 kinderen
tot 12 jaar • ingerichte kookhoek (koelkast,
kookplaat, microgolfoven, waterkoker en
koffiezetapparaat) • slaapkamer met tweepersoonsbed • slaapkamer met 2 éénpersoonsbedden • badkamer met douche en
lavabo • aparte wc
Verhoogd houten terras met tuinmeubilair
en parasol
Mobilhome 6/8 personen
Max 6/8 pers (baby’s inbegrepen) • 29 m² •
woonkamer met uittrekbare bedbank voor
2 kinderen tot 12 jaar • kookhoek (koelkast,
kookplaat, microgolfoven, waterkoker en
koffiezetapparaat, vaatwasmachine) • slaapkamer met tweepersoonsbed • 2 slaapkamers met 2 éénpersoonsbedden • badkamer met douche en lavabo • aparte wc
Verhoogd houten terras met tuinmeubilair
en parasol
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Huurvoorwaarden
Residentie open van 04/04 tot 27/09
Weekverhuring van zaterdag of zondag
17.00 uur tot zaterdag of zondag 10.00 uur
Accomodatie met airco mogelijk tegen betaling.

29 en 15 dagen voor aankomstdatum • 75%
van de prijs bij annulering of wijziging tussen
14 en 3 dagen voor aankomstdatum • 100%
van de prijs bij annulering of wijziging minder
dan 3 dagen voor aankomstdatum of bij no
show
Huurprijzen per week

Ter plaatse te betalen
Waarborg 300 €/verblijf + schoonmaak 77 €
(MH 5/6 pers) of 87 € (MH 6/8 pers) die wordt
terugbetaald na inventaris bij vertrek
Verblijfstaks ongeveer 0,95 €/nacht/pers
vanaf 18 jaar
Baby-kit (kinderstoel, kinderbed en babybadje) 25 €/verblijf (op aanvraag bij reservatie)
Huisdieren 60 €/verblijf/dier (tattoo of chip
en ingevuld vaccinatieboekje verplicht)
Badlinnen 8 €/set
Bedlinnen 12 €/set
Bed- en badlinnen 19 €/set
Huur tv 8 €/dag of 42 €/week (langer: 5 €/
dag)

Voorwaarden annulering/wijziging
30 € in geval van annulering of wijziging
30 dagen of meer voor aankomstdatum • 25%
van de prijs bij annulering of wijziging tussen

Mobilhome
5/6 pers

Mobilhome
6/8 pers

04/04 - 16/05

305

330

16/05 - 23/05

330

355

23/05 - 30/05

305

330

30/05 - 13/06

330

355

13/06 - 20/06

445

470

20/06 - 27/06

530

555

27/06 - 04/07

610

670

04/07 - 11/07

980

1095

Periode

11/07 - 25/07

1040

1170

25/07 - 01/08

1080

1210

01/08 - 15/08

1155

1285

15/08 - 22/08

1040

1170

22/08 - 29/08

635

705

29/08 - 05/09

365

390

05/09 - 12/09

330

355

12/09 - 19/09

275

295

19/09 - 26/09

260

280

FRANKRIJK ∙ ARDÈCHE

Meer info op e
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RÉSIDENCE-CLUB ODALYS
DOMAINE DES HAUTS DE SALAVAS
Het Domein ligt in een prachtig heuvelachtig
gebied op een steenworp van het charmante
dorpje Salavas en dichtbij Vallon Pont d’Arc.
De mooie en functionele rijtjeshuisjes hebben
gelijkvloerse appartementen of kamers op de
verdieping. Deze zijn volledig uitgerust met
gratis televisie, terras of balkon.

Faciliteiten ter plaatse
2 buitenzwembaden waarvan 1 met glijbaan
(1 open van april tot half september en
verwarmd van einde mei tot half juni en 1
niet-verwarmd open in juli/augustus) • plonsbad • speeltuin • multisportterrein • WIFI aan
receptie (gratis) • gratis niet-overdekte parking
Juli-augustus : Kids Club 4-11 jaar (5 halve
dagen) • Club Ado 12-15 jaar

Activiteiten in de streek mits betaling
Zwemmen • paardrijden • kano-kajak • canyoning • speleologie • wandelen • mountainbike
• avonturenpark

Accommodatie
Appartement 2 kamers
Max 4/5 pers • 28 m² • woonkamer met
stapelbedden • ingerichte kitchenette
(koelkast, vaatwasser, microgolfoven, elektrische kookplaat) • slaapkamer met 2 éénpersoonsbedden of 1 tweepersoonsbed + 1
opklapbed • badkamer met bad en aparte
wc of badkamer met douche en wc • terras
of balkon met tuinmeubilair • tv
Appartement 3 kamers
Max 6 pers • 40 m² • woonkamer met stapelbedden • ingerichte kitchenette (koelkast, vaatwasser, microgolfoven, elektrische
kookplaat, dampkap) • slaapkamer met
tweepersoonsbed of 2 éénpersoonsbedden
• slaapkamer met stapelbedden • badkamer
met bad • aparte wc • tv

Huurvoorwaarden
Residentie geopend van 04/04 tot 26/09
Weekverhuring van zaterdag 17.00 uur tot
zaterdag voor 10.00 uur

Ter plaatse te betalen
Waarborg 367 € (2K) of 377 € (3K) die wordt
teruggegeven na controle
Verblijfstaks ongeveer 1,35 €/nacht/pers
vanaf 13 jaar
Babykit (kinderstoel, kinderbed en babybadje) 25 €/verblijf (op aanvraag bij reservatie)
Huisdieren toegelaten op aanvraag 60 €/
dier/verblijf
Eindreiniging indien gewenst vanaf 67 €
(2 kamers) of 77 € (3 kamers)
Handdoeken te huur indien gewenst 8 €/
set
Lakens 12 €/set
Lakens en handdoekenset 19 €/set
Wasservice
Elektrische barbecue te huur (volgens beschikbaarheid) vanaf € 5/dag

Voorwaarden annulering/wijziging
30 € in geval van annulering of wijziging
30 dagen of meer voor aankomstdatum • 25%
van de prijs bij annulering of wijziging tussen

29 en 15 dagen voor aankomstdatum • 75%
van de prijs bij annulering of wijziging tussen
14 en 3 dagen voor aankomstdatum • 100%
van de prijs bij annulering of wijziging minder
dan 3 dagen voor aankomstdatum of bij no
show
Huurprijzen per week
Période

2 kamers 4/5 pers 3 kamers 6 pers

04/04 - 02/05

370

395

02/05 - 16/05

340

365

16/05 - 23/05

370

395

23/05 - 30/05

340

365

30/05 - 13/06

370

395

13/06 - 20/06

475

525

20/06 - 27/06

565

605

27/06 - 04/07

670

750

04/07 - 11/07

985

1095

11/07 - 25/07

1070

1205

25/07 - 01/08

1170

1290

01/08 - 15/08

1225

1350

15/08 - 22/08

940

1060

22/08 - 29/08

615

660

29/08 - 05/09

355

380

05/09 - 12/09

305

335

12/09 - 19/09

290

320

19/09 - 26/09

265

295
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FRANKRIJK ∙ DORDOGNE

Fossemagne
AFSTAND : ± 792 KM VAN BRUSSEL

AU PAYS DE JACQUOU

Dit dorpje bevindt zich in het centrum van de
Périgord, op slechts enkele minuten van de
grote toeristische sites van de Dordogne (de
grotten van Lascaux, Sarlat-la-Canéda, Périgueux…) en niet ver van de vallei van de Vézère
waar u de oorsprong van de mens 440 000 jaar
geleden kan ontdekken.

Faciliteiten

4 personen (tweepersoonsbed 160x200 en
2 éénpersoonsbedden 80x200) • badkamer
met douche en wc • wasmachine • vloerverwarming • toegang voor personen met beperkte mobiliteit

Zwembad te delen met de andere gasten • fietsenverhuur • fietstochten • wandeltochten • WIFI
• barbecue • tuinmeubels en parasol • gemeenschappelijke koelkast

Chambres d’hôte met ontbijt
LINA
2/4 pers • zicht op de Place Bonneval of op binnenplaats • tweepersoonsbed 1m60 en comfortabel zetelbed voor 2 pers • ruime private
badkamer met bad en douche en wc

Accommodatie
Gîte
Max 4 pers • 60m² • ondergebracht in een
schuur • ingerichte keuken (koelkast, diepvries, oven, 4 kookplaten, microgolfoven en
vaatwasmachine) • salon met zetelbed voor
2 pers • tv • slaapkamer met 2 aparte ruimtes met in totaal slaapgelegenheid voor 1 tot

BERTILLE
2/3 pers • zicht op de koer en de tuin • tweepersoonsbed 1m60 en comfortabel zetelbed voor
1 pers • private badkamer met douche en wc

Huurprijzen
Periode

Gîte
Week

Pollen 2020

Nacht

Chambre d'hôte
Nacht lang verblijf*

04/01 - 04/04

375

80

75

70

04/04 - 13/06

475

100

80

75

13/06 - 11/07

550

110

90

85

11/07 - 29/08

775

/

90

85

29/08 - 12/09

550

110

90

85

12/09 - 07/11

475

100

80

75

07/11 - 19/12

375

80

75

70

19/12 - 02/01/2021

475

100

80

75

* Prijs minimum 3 nachten
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Nacht

FRANKRIJK ∙ DORDOGNE
Huurvoorwaarden
Gîte : Verhuring van zaterdag vanaf 17.00
uur tot zaterdag voor 10.00 uur • vrije aankomstdagen mogelijk buiten 29/06 tot 31/08
(minimum verblijf 3 nachten)
Chambres d’hôte : vrije aankomstdagen
• verhuring per nacht mogelijk • lang verblijf
vanaf 3 nachten

Ter plaatse te betalen
Waarborg 250 € (enkel voor gîte – teruggave aan het eind van het verblijf mits er geen
bijkomende kosten zijn – controle samen met
de klant)

Diverse
Verbruik water, elektriciteit en gas inbegrepen
Bed-, bad- en keukenlinnen inbegrepen
Verblijfstaksen inbegrepen
Eindreiniging inbegrepen
Huisdieren toegelaten op aanvraag (enkel
gîte)

Annuleringskosten
Zonder kosten tot 30 dagen voor aankomstdatum • 30% kosten bij annulatie tussen 30 en
14 dagen voor aankomstdatum • 100% kosten
bij annulatie of wijziging minder dan 14 dagen
voor aankomstdatum of bij no-show
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FRANKRIJK ∙ BRETAGNE

Riec sur
Bélon

VAKANTIEDORP “KER BELEN”

Ligging
10 km van Pont Aven • 40 km van Quimper • 30
km van Lorient • 13 km van Quimperlé (station
SNCF) • stranden op 9 km

Verblijf
Vakantiedorp aan de oever van de Bélon in een
park van 6 ha • verschillende woonentiteiten
67 kamers voor 2 tot 4/5 pers met sanitair • 8
appartementen voor 6 pers met 3 kamers, living, kookhoek en sanitair

Diensten en infrastructuur

Restaurant • bar met terras • animatiezalen •
streekinformatie • wifi-aansluiting • verwarmd
zomerzwembad met ploeterbadje • wellnessruimte met sauna • hamam • jacuzzi • 2 tennisvelden • minigolf • pingpong • petanquebaan
• fietsenstalling

In de omgeving tegen betaling
Fietsenverhuur • botenverhuur • paardrijden •
boottochten • zeilschool • zeevissen • oesterdegustatie

Te ontdekken in de streek

290 personen

Pont Aven • Concarneau • Locronan • het
schiereiland Crozon • de eilanden Groix en
Sein • de Pointe du Raz • Quimper • Carnac en
Quiberon • golf van Morbihan…

Formules en extra’s

Festiviteiten

Volpension • halfpension

Feest van de borduursters in het land van Bigouden • Keltisch festival van Lorient • Festival van Cornouaille in Quimper • Filets Bleus in
Concarneau

Capaciteit

Ontspanning en animatie
Ter plaatse inbegrepen (Franse schoolvakanties) aquagym • zeekajak • streekverkenning • wandelingen over de kustpaden •
ontspanning in de wellnessruimte • Bretoense
spelen • toernooien • avondanimatie • familiedag met picknick of andere activiteit

Gratis kinderclubs
Pasen en zomer (Franse schoolvakanties)
Babyclub 3 maanden tot 3 jaar
Miniclub 3 tot 6 jaar
Maxiclub 6 tot 12 jaar
Tienerclub 12 tot 17 jaar (alleen zomer)

Annuleringsvoorwaarden
Villages Vacances
VTF (« Packs Surprise » niet terugbetaalbaar) :
meer dan 60 dagen voor aankomstdatum 3%
van de huurprijs (minimum 25 €) • tussen de
59ste en 30ste dag voor aankomst 25% van de
huurprijs (minimum 40 € of 230 € afhankelijk
van het verblijf ) • minder dan 30 dagen voor
aankomstdatum 100% van de huurprijs

Vraag de tarieven via
info@pollen.be of
kijk op www.pollen.be
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FRANKRIJK ∙ VAUCLUSE / LUBERON

Bédoin

VAKANTIEDORP "LES FLORANS"

Ligging
Marseille (luchthaven) • 40 km van Avignon
(station TGV) • 14 km van Carpentras (bus tot
Bédoin) • 38 km van Orange • wagen aanbevolen

Verblijf
Een bestemming aan de voet van de Mont Ventoux in het hart van de Provence • op 300m
van het mooie provencaalse dorpje Bédoin in
een park van 3 ha • 82 kamers voor 2 pers (+
bijzetbed voor kinderen mogelijk) • verspreid
over 2 gebouwen • met volledig sanitair • tv
flat screen • terras of balkon

Diensten en infrastructuur
Verwarmd openluchtzwembad (04/04 - 15/10)
• bar • restaurant • spektakelzaal met airco •
tv-salon • gratis WIFI aan onthaal/bar • vergaderzalen • sportzalen • tennis • pingpong •
boulodrome • terreinen voor minivoetbal, vol-

ley en basket • parking • beveiligde garages
voor fietsen • “Les Florans” is het permanente
onthaalcentrum voor de VTT-Trail

De fiets in alle vormen • paardrijden • klimmen
• speleologie • paragliding • rafting • wildwa-

Capaciteit

Te ontdekken in de streek

164 personen
Volpension • halfpension

Les Dentelles de Montmirail • Perne les Fontaines • Avignon • Orange • Carpentras • romaanse abdijen • provencaalse markten • dorpjes
van de Luberon en van de Drôme Provençale…

Ontspanning en animatie

Festiviteiten

Animatie voor volwassenen tegen betaling (Allerheiligen, Pasen, zomer)
Streekverkenning (Vaison la Romaine, Avignon, Fontaine de Vaucluse, Sault) • sportactiviteiten en begeleide wandelingen • avondanimatie • familiedag in Toulourenc of elders met
spelletjes en picknick
Huur van fietsen en e-bikes • ticketverkoop
Splashworld Provence (voordeeltarieven)
In de omgeving tegen betaling

Operafestival van Orange in de zomer • festival van Avignon in juli • theater en muziek in
Grignan • lavendelfeesten in Sault en Valensole

Formules

tersporten

Gratis kinderclubs
Pasen, Allerheiligen en zomer (Franse
schoolvakanties)
Miniclub 3 tot -6 jaar
Maxiclub 6 tot -12 jaar
Tienerclub 12 tot 17 jaar (zomer)

Vraag de tarieven via
info@pollen.be of
kijk op www.pollen.be

Céreste

VAKANTIEDORP
“DOMAINE DU GRAND LUBERON”
Ligging
82 km van Marseille (luchthaven) • 75 km van
Avignon (station SNCF) • 20 km van Manosque
en Forcalquier • 18 km van Apt

Verblijf
72 kamers voor 2 tot 5 personen met volledig
sanitair en verdeeld over 5 gebouwen
Bar met terras • bibliotheek • restaurant met
terras • parking

Capaciteit
206 personen

Formule
Volpension en halfpension

Vrije tijd en animatie
Uitrusting ter plaatse
Minigolf • zomerzwembad (verwarmd van Pasen
tot eind september) • tennis (gemeentelijk) op
100 m met vrije toegang • wellness met sauna,
hammam en spa
Animatie ter plaatse in de prijs begrepen
(Franse schoolvakanties) Ochtendgym • wandelingen en tochten te voet • toeristische bezoeken • minigolf • shows • spelen en toernooien •
“geuren en smaken”, om het gebruik te leren van
diverse aromaten in uw lievelingsgerechten ... te

vinden op de Provençaalse markten
In de omgeving mits bijdrage
Fietsenverhuur • paardrijden • kano • kajak •
klimmen

• romaanse abdijen (Sénanque, Silvacane...) •
provençaalse markten

Kinderclubs

Een route van 236 km bebakende fietspaden
doorkruist het regionaal natuurpark van de Luberon! Een aangename manier om deze prachtige
streek te verkennen, dankzij de gidsen die ter
plaatse beschikbaar zijn.

Pas, Allerheiligen zomer
(Franse schoolvakanties)
Babyclub 3 maanden tot -3 jaar
Miniclub 3 tot -6 jaar
Maxiclub 6 tot -12 jaar
Tienerclub +12 jaar (enkel zomer)

Te ontdekken in de streek

Voorwaarden

Dorpjes van de Luberon (Roussillon, Gordes, Ménerbes...) • Avignon • het land van Forcalquier

Aankomst en vertrek : weekverblijf van zaterdag
tot zaterdag tijdens de zomer
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FRANKRIJK ∙ CHARENTE-MARITIME

Breuillet

AFSTAND: ± 810 KM VAN BRUSSEL

Wij bieden 5 aangenaam ingerichte vakantiewoningen op een landbouwbedrijf aan op 2 km van
het centrum van Breuillet. De vakantiewoningen
zijn rustig gelegen op een landbouwbedrijf
maar ook in de nabijheid van uitgestrekte zandstranden en mooie pijnboombossen, oesterparken, de “Marennes” en Ile d’Oléron. Het zachte
klimaat zorgt er bovendien voor dat het hier ook
in de lente en het najaar aangenaam vertoeven
is. Wenst u toch even de drukte van een bekende
badstad op te zoeken, dan ligt Royan op slechts
7 km. De verantwoordelijke woont vlakbij op het
domein.

LA FERME DU VALLON
Faciliteiten
Gemeenschappelijke wasmachine (Tilleul Lavande - Champa) • WIFI • tafeltennis • kinderspeelplaats • barbecue • parking • pony’s

Accommodatie
De woningen beschikken over een ingerichte keuken of kookhoek (met oven, koelkast,
afwasmachine (behalve Champa), elektrische
kookplaat (Tilleul, Champa en Lilas), keramische
kookplaat (Lavande en Cèdre) • badkamer met
douche, lavabo en wc • tv • elektrische verwarming • terras (Tilleul, Champa en Lavande) of
private tuin (Cèdre - Lilas) met tuinmeubels
De vakantiewoningen Tilleul en Lavande kunnen samen gehuurd worden voor 8 personen
(verbonden dmv tussendeur in de woonkamer)
Tilleul
Max 2 volwassenen en 3 kinderen • 41 m² •
gelijkvloers met 2 mezzanine-slaapkamers
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Huurvoorwaarden

(trap) met telkens 2 éénpersoonsbedden en
airco • open keuken • microgolfoven • woonkamer met salon en zetelbed • tv

Weekverhuring vrije aankomstdag (7 nachten) tussen 16.00 uur en 18.00 uur vertrek om
10.00 uur

Lavande
Max 2 volwassenen en 1 kind • 42 m² • gelijkvloers • woonkamer met zetel en sofabed
voor 1 persoon omvormbaar tot 3-zit • tv •
keuken • microgolfoven • slaapkamer met 2
tweepersoonsbed

Ter plaatse te betalen
Waarborg 200 € die aan het eind van het verblijf wordt teruggegeven mits er geen bijkomende kosten zijn (verlies of schade)
Waarborg eindreiniging 40 € die aan het
eind van het verblijf wordt teruggegeven indien
de woning netjes wordt achtergelaten
Verblijfstaksen ca 0,80€/pers/nacht
Huur lakens mogelijk 10 €/set - badlinnen
5 €/persoon
Elektriciteitsverbruik voor 06/06 en vanaf
26/09 volgens meterstanden

Cèdre
Max 2 volwassenen en 3 kinderen • 50 m² •
gelijkvloers • woonkamer/keuken • kleine
salon met tv (2 treden) • slaapkamer met
tweepersoonsbed • slaapkamer met tweepersoonsbed en éénpersoonsbed • wasmachine
Lilas
Max 2 volwassenen en 2 kinderen • 41,50 m²
• verhoogd gelijkvloers (3 treden aan de ingang) • woonkamer/keuken met divan • tv •
slaapkamer met tweepersoonsbed • slaapkamer met stapelbedden • wasmachine
Champa
Chalet • max 2 volwassenen en 3 kinderen •
30 m² • verhoogd gelijkvloers (3 treden aan de
ingang) • eetkamer/keuken • elektrische oven
• zithoek met zetelbed voor 2 personen • tv •
slaapkamer met stapelbed en éénpersoonsbed

Diverse
  Bed-, bad- en keukenlinnen zelf mee te
brengen
Waterverbruik inbegrepen
  Elektriciteitsverbruik inbegrepen van 06/06
tot 26/09
Eindreiniging door de huurders
Kinderstoel en kinderbed zonder lakens
gratis - te vermelden bij inschrijving
Huisdieren niet toegelaten

Huurprijzen per week
Periode

04/04 - 06/06
06/06 - 04/07
04/07 - 22/08
22/08 - 26/09
26/09 - 31/10

Lavande

Tilleul

Lilas

Cèdre

Champa

3 pers

5 pers

4 pers

5 pers

5 pers

Lavande
+ Tilleul
8 pers

390
470
690
470
390

420
510
750
510
420

420
510
750
510
420

460
580
830
580
460

340
430
610
430
340

720
890
1310
890
720

FRANKRIJK ∙ DRÔME

Saint-Donat-sur-l’Herbasse
AFSTAND: ± 750 KM VAN BRUSSEL

“DOMAINE DU LAC DE CHAMPOS”
Deze vakantiebestemming in het hart van de
“Drôme des Collines” ligt op slechts 25 km van
het natuurreservaat de Vercors en omvat een
mooi domein van 40 ha aan de oevers van het
meer “Le Lac de Champos” van 9 ha. Het is een
ideale bestemming voor gezinnen die een beetje animatie op prijs stellen.

Faciliteiten
Volleybalterrein • petanque • ping-pong •
speeltuigen voor kinderen • tennis • aankoopgelegenheid brood • snackbar • bar en animatiezaal • waterglijbaan mits betaling • trapboten mits betaling • bewaakte zwemzone (juli en
augustus) • avondanimatie • gratis sportanimatie met gediplomeerde monitoren (inschrijving
volgens leeftijd en beschikbaarheid) • wasmachines • gratis WIFI aan het onthaal in juli en
augustus

Accommodatie
Woonkamer met zetelbed voor 2 pers en eethoek • ingerichte keuken • slaapkamer met
tweepersoonsbed • slaapkamer met stapelbedden • badkamer met douche en wastafel • aparte wc • overdekt terras met tuintafel en banken

(M + E) • mogelijkheid om een kinderbed bij te
plaatsen in de living
Mimosa type “M”
13 alleenstaande chalets • max 4/6 pers • 40 m²
waarvan 10 m² overdekt terras
Edelweiss type “E”
6 alleenstaande chalets • ruimer en luxueuzer
ingericht dan type Mimosa • tv • max 6 pers •
40 m² waarvan 6 m² overdekt terras
Jonquille type “J”
2 chalets voor 3/4 pers toegankelijk voor mindervaliden • 30 m² waarvan 5 m² overdekt
terras • slaapkamer met tweepersoonsbed en
stapelbed voor 1 pers • slaapkamer met éénpersoonsbed • badkamer met douche, lavabo
en wc • terras met tuintafel en stoelen

Huurvoorwaarden
 erhuring chalets mogelijk van 04/04 tot
V
31/10 Camping caravaning van 20/04 tot 08/09
Weekverhuring van zaterdag vanaf 16.00 uur
tot zaterdag vanaf 10.00 uur

Ter plaatse te betalen
 aarborg 225 € (30 € inbegrepen ingeval van
W
onvoldoende onderhoud)
Toegangsbadge camping 15 € (terugbetaald
na teruggave)
Verblijfstaksen 0,45 €/pers/nacht vanaf 18
jaar

Ingerichte tenten « Canada » te huur met
2 slaapkamers en kookgelegenheid
Vraag de beschrijving en de tarieven via
info@pollen.be of kijk op
www.pollen.be

Eindreiniging indien gewenst 60 €/chalet
Kinderbed 25 €/week en 3 €/extra nacht (op
aanvraag bij reservatie)
Huisdieren 15 €/week of 3 €/nacht per huisdier (op aanvraag bij reservatie)
Bijkomend voertuig naast de chalet 3 €/
nacht
WIFI mits betaling aan de chalet (4 €/24 uur
en 20 €/week) van 04/04 tot 31/10

Diverse
 ater- en elektriciteitsverbruik inbegrepen
W
Bed-, bad- en keukenlinnen mee te brengen - wegwerplakens te koop aan 15 €/chalet
Eindreiniging ten laste van de huurders
Huurprijzen per chalet
Periode

Week
Extra nacht Extra pers
(basis 3-4-4) (basis 3-4-4) (nacht)
J/M/E
J/M/E
J/M/E

04/04-30/05

299/309/349

42/44/49

7/8/9

30/05-04/07

379/399/469

54/58/67

7/8/9

04/07-29/08

499/549/599

71/78/85

7/8/9

29/08-26/09

379/399/469

54/58/67

7/8/9

26/09-31/10 299/309/349 42/44/49
7/8/9
PROMOTIE : -5% op de tweede opeenvolgende week
Kinderen tot 2 jaar gratis indien kinderbed meegebracht
*Extra nacht enkel voor 29/06 en na 24/08
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FRANKRIJK ∙ LOT

Sénaillac Latronquière
AFSTAND: BRUSSEL - ROCAMADOUR ± 850 KM

In het hart van de “Jardin de Ségala” te Sénaillac Latronquière,
in de buurt van “Lac du Tolerme” (38 ha), bieden wij 6 woningen aan.
“Lac du Tolerme” biedt zwem- en visgelegenheid en er is ook een speeltuin.

LES PIEDS DANS L’EAU •

REF GR1554V

 ax 8 pers • karaktervolle vrijstaande gîte aan
M
het Lac du Tolerme • 117 m² • Gîtes de France
“3 épis” • gelijkvloers met woonkamer • tv •
kookhoek (microgolfoven, oven, kookplaat,
afwasmachine, koelkast, diepvries) • wasplaats
met wasmachine en droogkast • slaapkamer
met 2 éénpersoonsbedden • badkamer met
douche en wc. Verdiep met 2 slaapkamers
met tweepersoonsbed • slaapkamer met 2
éénpersoonsbedden • kinderbed en kinderstoel
op aanvraag • badkamer met bad • aparte wc •
ontspanningshoek • centrale verwarming op gas
Buitenaccommodatie : niet omheind terrein
• gemeenschappelijke tuin • tuinmeubels •
afgesloten balkonterras • afgesloten terras
• parking • barbecue • vissersbootje • pingpong • meer • bewaakte zwemzone op 100 m

LES ANNÉES 30 •

REF GR1539V

 ax 3 pers • vrijstaande gerestaureerde
M
woning uit de jaren ’30 • aan het Lac du
Tolerme • 59 m² • Gîtes de France “3 épis” •
gelijkvloers met eetkamer • salon • haardvuur • tv • kookhoek (microgolfoven, oven,
kookplaat, afwasmachine, wasmachine,
koelkast, diepvries) • aparte wc. Verdiep met
slaapkamer met tweepersoonsbed • slaapkamer met éénpersoonsbed • kinderbed op
aanvraag • badkamer met douche • centrale
verwarming op gas
B
 uitenaccommodatie : niet omheind terrein • aparte tuin • tuinmeubels • balkonterras • terras • parking • barbecue • ping-pong
• meer • bewaakte zwemzone op 100 m

LE FOURNIOL •

REF GR2324V

 ax 4 pers • 78 m² • Gîtes de France “3 épis” •
M
gelijkvloers met woonkeuken (microgolfoven,
vaatwas-machine, wasmachine) met salon
en open haard • verdiep • slaapkamer
met tweepersoonsbed • slaapkamer met
2 éénpersoonsbedden • badkamer met bad
• aparte wc • kinderbed op aanvraag • tv •
centrale verwarming • terras en grasveld met
tuinmeubels en ligzetels • barbecue • Lac du
Tolerme op 200 m

Meer keuze op
www.pollen.be - FRANKRIJK - LOT

Huurvoorwaarden
  Weekverhuring van zaterdag vanaf 16.00 uur
tot zaterdag voor 10.00 uur

Ter plaatse te betalen
  Waarborg 150 €
  Verblijfstaksen ca 0,90€/nacht/pers vanaf 18
jaar
  Electriciteitsverbruik 56 kWh/week inbegrepen (meerverbruik volgens meterstanden)
  Gasverbruik 3 m³/dag inbegrepen (meerverbruik volgens meterstanden)
  Eindreiniging indien gewenst • 50 € (LF en A30)
• 80 € (PDE)

Diverse
  Toegang Lac du Tolerme gratis toegang
  Bed-, bad- en keukenlinnen zelf mee te bren-
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gen • evt opgemaakte bedden bij aankomst 15 €/
bed/week - evt handdoeken te huur (5 €/pers)
  Waterverbruik inbegrepen
  Gasverbruik 3 m³/dag inbegrepen
  Roeiboot huur 50 €/week
  Eindreiniging door de huurders
  Huisdieren gratis toegelaten

Annulatievoorwaarden
Meer dan 30 dagen voor aankomstdatum geen
annuleringskosten • tussen 30 en 21 dagen voor
aankomstdatum 10% van huurprijs • tussen 20 en
15 dagen voor aankomstdatum 25% van huurprijs
• tussen 14 en 9 dagen voor aankomstdatum 50%
van huurprijs • tussen 8 en 2 dagen voor aanvang
van verblijf 75% van huurprijs • minder dan 2 dagen en no-show 100% van huurprijs

L e Metayer - max 2 pers - vanaf 450 €/week*
Le Presbytère - max 8 pers - vanaf 650 €/week*
Le Sécadou - max 5 pers - vanaf 475 €/week*
*tijdens hoogseizoen

Huurprijzen per week
Periode

04/01 - 04/04

Pieds
30 Fourniol
dans l'Eau Années
GR1554V GR1539V GR2324V

400

250

230

04/04 - 04/07

600

300

280

04/07 - 29/08

900

475

460

29/08 - 07/11

600

300

280

07/11 - 21/12

400

250

230

21/12 - 02/01/21

600

300

280

Elke reis een unieke ervaring

citYtrips - rondrEizEn - wEEKEndtrips - EVEntrEizEn - gEzinsrEizEn - VliEgrEizEn - crUisEs - aUtocarrEizEn

Uw spEcialist in bEgElEidE rEizEn binnEn EUropa!

Eerlijke prijs/kwaliteitsverhouding - Nederlandstalige deskundige begeleiding - Meer dan 20 gratis opstapplaatsen
over gans Vlaanderen voor de autocarreizen - Geen nachtreizen - Eigentijds comfort en veiligheid

www.bEgoniatoUrs.bE
Voor mEEr info wEnd U tot pollEn

ITALIË ∙ TOSCANE

La Cerbaiola
La Cerbaiola is een plaats in Toscane met alle
eigenschappen van een Middeleeuws dorpje.
Het grootste deel van het dorp is met de grootste zorg gerestaureerd.
Tijdens uw uitstappen naar de historische centra in de buurt, verblijft u enkele dagen bij ons
om de streek en de authentieke gebouwen
van de oude hoeve te ontdekken.

Faciliteiten
Zwembad • WIFI • pingpong • gemeenschappelijke koer

Accommodatie
Casa Joie
Kleine aparte woning • uniek uitzicht op Volterra • 52 m² • gelijkvloers • max 4 pers
Woonkamer met ingerichte keuken (fri-
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go met vriesvak, oven, vaatwasmachine), haard en zetelbed voor 2 pers en
voor 1 pers • tv • badkamer met douche en wc • slaapkamer met tweepersoonsbed • koer met tuinmeubels en 2
ligbedden • toegang tot het zwembad
(70 m²) van het dorp op 200 m van de woning
La Torretta
Ruim appartement • aparte ingang • 110 m²
• max 6 pers

Eerste verdiep • keuken (frigo met vriesvak,
vaatwasmachine en microgolfoven) • slaapkamer met 2 éénpersoonsbedden • grote
salon (zetelbed voor 2 pers, haard en grote
tafel) • tv • badkamer met douche en bidet
Bovenverdiep • prachtig uitzicht op het natuurreservaat van Berignone vanaf de toren
• slaapkamer met tweepersoonsbed • badkamer met douche en bidet
Koer grenzend aan de ingang op het gelijkvloers (110 m²) met tafel en stoelen

ITALIË ∙ TOSCANE

Lo Spaccetto
Appartement op gelijkvloers • 85 m² • max
5 pers • keuken (oven, frigo met vriesvak,
vaatwasmachine) • salon met zetelbed voor
2 pers en tv • slaapkamer (van salon gescheiden dmv gordijn) met tweepersoonsbed
• badkamer met douche en bidet (toegankelijk via kleine doorgangskamer) • kleine
slaapkamer met 2 éénpersoonsbedden
Privaat terrein voor het appartement met
tafel en stoelen • toegang tot het zwembad
(70 m²) van het dorp op 200 m van het appartement

badkamer met douche hydro-massage
Eerste verdiep • open ruimte met 2 éénpersoonsbedden • slaapkamer met tweepersoonsbed • tv • badkamer
Private buitenruimte (400 m²) op 2 niveau’s •
hoogste niveau met tafel en stoelen • niveau
van het verwarmd zwembad (4m x 10m) met
solarium en prachtig zicht op het natuurreservaat van Berignone en op Volterra (ligzetels en plooibedden)

Aankomst op zaterdag tussen 15.00 en
19.00uur
Vertrek op zaterdag tussen 10.00 en 10.30uur

Ter plaatse te betalen

Annulatievoorwaarden

Waarborg : 150 €
Badlinnen te huur indien gewenst 10 €/pers

Huurprijzen per week
Periode

Diverse
Elektriciteitsverbruik inbegrepen
Waterverbruik inbegrepen
Bed- en keukenlinnen inbegrepen
Badlinnen zelf mee te brengen
Geen verwarming in Casa Joie en Vecchia
Stalla
Kinderbed gratis
Tafellinnen inbegrepen
Huisdieren toegelaten mits betaling

Huurvoorwaarden

La Vecchia Stalla
Alleenstaande woning • 100 m² • max 4 pers
Gelijkvloers • keuken en eetkamer (vaatwasmachine, oven, frigo met vriesvak, microgolfoven) • salon met haard, zetelbed en tv •

Verwarming Torretta en Spaccetto 7 €/m³
Eindreiniging Torretta 70 € • Spaccetto 50 €
• Vecchia Stalla 80 € • Casa Joie 50 €
Huisdieren 50 €/week • 70 €/2 weken

La Torretta

La Vecchia stalla

Lo Spacetto

La Casa Joie

26/04 - 06/06

600

1250

500

500

06/06 - 04/07

650

1450

500

500

04/07 - 29/08

810

1500

670

650

29/08 - 26/09

650

1450

500

500

26/09 - 24/10

600

1250

500

500

Bij annulering meer dan 8 weken voor de gereserveerde periode : 25 % van de reissom (minimum 37 €) • 8 tot 6 weken voor de gereserveerde periode : 40% van de reissom (minimum
37 €) • 6 tot 4 weken voor de gereserveerde periode : 60% van de reissom (minimum 37 €) •
4 tot 2 weken voor de gereserveerde periode :
80% van de reissom (minimum 37 €) • minder
dan 2 weken voor de gereserveerde periode :
100% van de reissom (minimum 37 €)
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DUITSLAND ∙ ZELLERLAND-MOEZEL

Zell

AFSTAND: ± 300 KM VAN BRUSSEL
STÜLB KLAUS “AM ROSENBORN”

Vakantiewoning bij een ecologische wijnbouwer in een deelgemeente van Zell, één van de
grootste wijnbouwdorpen van Duitsland. Het
huis ligt op amper 2 minuten wandelen van
de Moezel. Een kinderspeelplaats bevindt zich
op slechts 50 m van de vakantiewoning en het
zwembad “Erlebnisbad Zellerland” op 400 m.
De eigenaar organiseert op verzoek, wijnavonden gevolgd door een “kelderbezoek” voor de
gasten.

Vakantiewoning
Max 6 pers
80 m² • 2de verdieping-dakappartement • volledig ingerichte woonkeuken met afwasmachine en zetel voor 2 pers • tv • radio • houtkachel • 3 slaapkamers met tweepersoonsbed •
badkamer met douche en wasmachine • wc •
balkon met uitzicht op de wijngaarden • gratis
internetaansluiting (laptop zelf meebrengen)
In de woning mag niet gerookt worden
Parkeergelegenheid • fietsenstalling • gratis laadpunt voor E-bike • gratis wijnproeven
• verhuring van 3 kajaks (1 x 2 pers en 2 x
1 pers) en 1 kano (4 volwassenen of meerdere
kinderen) ter plaatse

Huurvoorwaarden
Weekverhuring van zaterdag vanaf 15.00 uur
tot zaterdag voor 10.00 uur

Ter plaatse te betalen
Verhuring kajak of kano 10 €/dag per boot

Diverse
Bed-, bad- en keukenlinnen inbegrepen
Verwarming, gas, eindreiniging, water- en
elektriciteitsverbruik inbegrepen
Verblijfstaksen geen
Kinderbed met lakens, kinderstoel en kinderbad gratis (vermelden bij inschrijving)
Huisdieren niet toegelaten

Huurprijzen per nacht vanaf 6 nachten
Periode

01/01 - 31/12

2 pers

3 pers

4 pers

5 pers

6 pers

65

75

80

90

95

Kinderen onder 2 jaar worden als een persoon gerekend

ESCH BEATE
“DREIHERRENMÜHLE”
2 vakantiewoningen bij een wijnbouwer in een
omgebouwde graanmolen, gelegen aan een riviertje tussen bos en wijngaarden.
Organisatie van wijnavonden (mits vergoeding).Visgelegenheid in de Moezel (mits vergoeding).

Accommodatie
Tuin met barbecue • grote lig- en speelweide
met schommel en zandbak • tafeltennis • fietsenstalling • parkeerplaats
Vakantiewoning 1
Max 5 pers en een baby • 60 m² • 1ste verdieping • eigen ingang • volledig ingerichte
woonkeuken met zetelbed voor 2 pers • tv •
radio • 2 slaapkamers met tweepersoonsbed
• douche en wc • terras
Vakantiewoning 2
Max 4 pers en een baby • 60m² • 2de verdieping • eigen ingang • volledig ingerichte woonkeuken met eethoek • tv • radio •
2 slaapkamers met tweepersoonsbed • douche en wc

Huurvoorwaarden
Weekverhuring van zaterdag vanaf 16.00 uur
tot zaterdag voor 10.00 uur
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Huurprijzen
Periode

01/01 - 31/12

2 pers

Prijs per week
3 pers

4 pers

5 pers

Prijs/nacht* (min. 5 nachten)
2 pers

490

630

770

910

70

* 10,00 €/nacht/kind minder dan 10 jaar
*20,00 €/nacht/bijkomende persoon
*verblijf -5 nachten : prijs op aanvraag

DUITSLAND ∙ ZWARTE WOUD

Schonach

AFSTAND: ± 530 KM VAN BRUSSEL

Schonach, in het noorden van het Zwarte Woud,
geniet grote bekendheid dankzij ‘s werelds grootste nog werkende koekoeksklok en ligt tevens net
naast Triberg, met de hoogste waterval van Duitsland. In dit 900 m hoog gelegen dal, één van de
mooiste van het hele Zwarte Woud, vindt u een
afwisselend landschap voor een actieve of een
ontspannende vakantie. De aangeboden vakantiewoning ligt vlakbij de skilift en op 5 minuten
wandelen van het zwembad.

BEYERMANN ELSA
Accommodatie
3 appartementen • tv • radio • douche • wc •
parking • ligweide met tuinmeubels • barbecue •
kinderspeelplaats • tafeltennis • tuinhuis

Ter plaatse te betalen

met stapelbed en kooknis (elektrische kookplaat en koelkast) • balkon

Verblijfstaksen: ca 2,50 €/nacht/pers vanaf 16
jaar (Konuskaart)
Huisdieren 20 €/huisdier

Vakantiewoning 3
Max 6 pers • gelijkvloers (enkele treden) •
85m² • woonkamer • keuken (elektrische kookplaat en koelkast) met eethoek • slaapkamer
met tweepersoonsbed • slaapkamer met tweepersoonsbed en stapelbed • terras

Diverse
Kinderbed met lakens en kinderstoel op aanvraag (gratis)
Eindreiniging door de huurders
Bed-, bad- en keukenlinnen inbegrepen
Verwarming, water- en elektriciteitsverbruik
inbegrepen
Huisdieren toegelaten mits betaling (vermelden bij reservatie)

Huurvoorwaarden
Weekverhuring van zaterdag vanaf 16.00 uur
tot zaterdag voor 10.00 uur
Korte verblijven (minimum 3 nachten) mogelijk
voor 29/06 en vanaf 17/08

Vakantiewoning 1
Max 5 pers • 2de verdiep • 70m² • woonslaapkamer met tweepersoonsbed • slaapkamer
met tweepersoonsbed en zetelbed en kooknis
(elektrische kookplaat en koelkast) • balkon
Vakantiewoning 2
Max 4 pers • 2de verdiep • 55m² • woonslaapkamer met tweepersoonsbed • slaapkamer

Korte verblijven verhuring per nacht mogelijk buiten juli-augustus-september

Ter plaatse te betalen
Huisdieren 30 €/huisdier/huurperiode

Diverse
Bed-, bad- en keukenlinnen inbegrepen
Verwarming, water- en elektriciteitsverbruik
inbegrepen
Eindreiniging inbegrepen
Verblijfstaksen geen
Kinderstoel gratis (vermelden bij inschrijving)
Kinderbed geen
Huisdieren niet toegelaten in woning 2, wel
in woning 1

Huurprijzen per week behalve*
Periode

App 1

Prijs/nacht*
App 2

Prijs/nacht*
App 3

Prijs/nacht*

2 pers
3 pers
4 pers
5 pers
2 pers
2 pers
3 pers
4 pers
2 pers
2 pers
3 pers
4 pers
5 pers
6 pers
2 pers

01/01 - 04/01

04/01 - 27/06

27/06 - 29/08

29/08 - 19/12

19/12 - 31/12

301
336
371
406
43
280
315
350
40
322
357
392
427
462
46

273
308
343
378
39
259
294
329
37
294
329
364
399
434
42

301
336
371
406
43
280
315
350
40
322
357
392
427
462
46

273
308
343
378
39
259
294
329
37
294
329
364
399
434
42

301
336
371
406
43
280
315
350
40
322
357
392
427
462
46

*5 €/nacht/bijkomende persoon - Kinderen -2 jaar gratis
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NEW

Flexibel boekbaar

30 jaar ervaring

100% gecontroleerde huizen

48u optie mogelijk

Tot 3 jaar vooruit te boeken

Groepshuizen

Up to date beschikbaarheid

24/7 bereikbaarheid

7/7 Customer Service

Groepshuizen • 20 bestemmingslanden

Vakantiehuis Pont
Flexibel boekbaar
48u optie mogelijk
Up to date beschikbaarheid

30 jaarBelgië
ervaring
– Ardennen – Malmedy

9.3

100% gecontroleerde huizen

Tot 3 jaar vooruit te boeken

Groepshuizen

24/7 bereikbaarheid

7/7 Customer Service

12 personen

een week v.a.

BE-4960-190

Groepshuizen • 20 bestemmingslanden

Villa
PodgoraPont
Dalmatië
Vakantiehuis
Kroatië
Dalmatië –– Split
België ––Ardennen
Malmedy

€2500
8.7
9.3

10
12 personen
een week v.a.

€4800
€2500

HR-21328-01
BE-4960-190

Luxe huizen • 15 bestemmingslanden

Villa Podgora Dalmatië
Kroatië – Dalmatië – Split

Vakantiehuis
Theux Ardennen
10 personen
België – Ardenne – Spa
2 personen
HR-21328-01

8.7
9.3
een week v.a.

€4800
€2600
een week v.a.

BE-4910-19

Luxe huizen • 15 bestemmingslanden

Villa
Viros (Achilleio)
Corfu
Vakantiehuis
Theux Ardennen
Griekenland
– Corfu
– Viros
België – Ardenne
– Spa

10
9.3

72 personen
een week v.a.

€6400
€2600

GR-49100-05
BE-4910-19

Villa Viros (Achilleio) Corfu
Griekenland – Corfu – Viros

10

7 personen
een week v.a.

GR-49100-05

€6400
Contacteer Pollen voor de prijzen

Familiehuizen • 24 bestemmingslanden

Villa Santa Eulària des Riu Ibiza
Spanje – Ibiza – Santa Eulària

7

8 personen
een week v.a.

€2800

ES-07840-04

Villa Allerona Umbrië
Italië – Umbrië – Allerona

9.5

10 personen
een week v.a.

€2400

IT-05011-01

Wintersport huizen • 7 bestemmingslanden

Chalet Altaussee Steiermark
Oostenrijk – Steiermark –Altaussee

9

6 personen
een week v.a.

€1500

AT-8992-03

Appartement Arâches-la-Frasse
Frankrijk - Franse Alpen – Arâches-la-Frasse

8.5

6 personen
een week v.a.

FR-74300-39

€1200
Contacteer Pollen voor de prijzen

ITALIË ∙ LAGO DI GARDA

U vindt uitgebreide
info en tarieven op de site
https://www.homair.com/nl/camping/
altomincio-family-park of via
info@pollen.be door te navigeren
naar de verschillende onderdelen
(accommodatie, waterpark, activiteiten,
voorzieningen, praktische info,...)

Salionze di Valeggio
ALTOMINCIO FAMILY PARK ****
Een prachtig uitzicht op de bergen van Lombardië... Een park? Een dorp? Een paradijs? Noem
het zoals je wilt, Altomincio Family Park heeft alles wat je van een vakantie vol ontspanning mag
verwachten : een glimlach op de gezichtjes van
de kinderen en ontspannen gelaatsuitdrukkingen bij de ouders. Een stacaravan omringd door
groen, gelegen in een sfeer van totale rust.
Ga er rustig voor zitten en bedenk op je gemak
wat je wilt gaan doen…ontspannen aan de rand
van het zwembad in totale veiligheid voor de
kinderen, de oevers van het Gardameer bewonderen (op korte afstand ligt Valeggio sul Mincio),
of een leuke gezinsuitstap naar Gardaland !

Faciliteiten
Bar • restaurant • pizzeria • winkeltjes • petanque • wifi • fietsenverhuur (betalend) • honden
toegestaan (betalend) • mini club • speelplaats
Sportactiviteiten ter plaatse : reusachtig
zwemparadijs met lagunezwembaden met
zachte bodem en glijbanen • kinderbad •
springkasteel • speeltuin • trampoline • minigolf (betalend) • tafeltennis • volleybal • voetbal
Sportactiviteiten in de buurt en mits beta-
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ling : windsurfen • kitesurf • waterski • vissen •
waterfiets • manege • pretpark

Accommodatie

met 2 éénpersoonsbedden (70x190cm) • badkamer • wc • leeftijd van de caravan tussen
7 en 12 jaar
Villa Riviera 3 kamers airco 6 pers
Max 6 volwassenen • 32m² • terras 15m² • airco • salon en kookhoek (4 gaspitten, koelkast/
diepvries, magnetron, ventilator en koffiezet)
• directe toegang tot terras • slaapkamer met
tweepersoonsbed (160x200cm) • 2 slaapkamers met 2 éénpersoonsbedden (80x190cm)
• badkamer • wc • leeftijd van de caravan tussen 0 en 12 jaar

Villa+ airco 4/6 pers
Max 4 volwassenen en 2 kinderen • 25m²
• terras 12m² • airco • salon en kookhoek
(4 elektrische of gaspitten, koelkast/diepvries, magnetron, ventilator en koffiezet)
met slaapbank voor 2 pers (130x190cm - tot
12 jaar) • slaapkamer met tweepersoonsbed
140x200cm • slaapkamer met 2 éénpersoonsbedden (80x190cm) • badkamer • wc • leeftijd van de caravan tussen 7 en 12 jaar

Annuleringsvoorwaarden

Villa airco 4/5 pers
Max 4 volwassenen en 1 kind • 26-29m² • terras 12m² • airco • salon en kookhoek (4 elektrische of gaspitten, koelkast, magnetron, ventilator en koffiezet) • slaapkamer met stapelbed
(70x185cm - 57x180cm) • slaapkamer met
tweepersoonsbed (140x190cm) • slaapkamer

Meer dan 90 dagen voor aankomstdatum : 10 %
van de huurprijs • tussen de 89ste en de 60ste dag
inbegrepen voor aankomst : 25 % van de huurprijs • tussen de 59ste en de 30ste dag inbegrepen
voor aankomst : 50% van de huurprijs • tussen
de 29ste en de 5de dag voor aankomst : 90 % van
de huurprijs • minder dan 5 dagen voor aankomst of bij no show : 100%

Onze samenwerkingspartner HOMAIR stelt u 120 bestemmingen voor in Frankrijk, Spanje,
Italië en Kroatië. Deze kan u bekijken op www.homair.com en reserveren via Pollen.

FRANKRIJK ∙ PROVENCE

Régusse
LES LACS DU VERDON ****
Prachtig gelegen in het Provençaalse landschap, vlakbij de meren van de Verdon…
“Camping Les Lacs du Verdon” is een charmante camping in de Provence op een uitgestrekt
domein vol groene eiken. Deze camping heeft
goede faciliteiten voor jong en oud. Er is onder
andere een verwarmd zwemparadijs met glijbanen, een leuk kinderbad en een tennisbaan.
Ook kunt u meedoen aan aqua gym of fitness
in openlucht. Vanaf “Camping Les Lacs du
Verdon” kan u talloze leuke uitstapjes maken
om de Provence te ontdekken. Het regionale
natuurpark van de Verdon is zeker de moeite
waard !
Op camping Les Lacs du Verdon geniet u van
het verblijf in een ongelooflijk mooi natuurgebied. Daarnaast heeft u het gemak van de nabijheid van winkels en restaurants. Ook biedt
de camping u de gelegenheid om aan themadiners en -avonden deel te nemen. Kortom:
camping Les Lacs du Verdon biedt u alles voor
een ideale vakantie !

Faciliteiten
Bar (betalend) • restaurant • pizzeria (betalend) • snackbar (betalend) • afhaalmaaltijden
(betalend) • broodverkoop (betalend) • supermarktje (betalend) • WIFI • fietsenverhuur (betalend) • mini club • speelplaats • kinderbad •
1 hond toegestaan (betalend) • wasserette
Sportactiviteiten ter plaatse : Space Hole,
Space Racer, waterspeeltuin voor de kleintjes •

aqua gym • zwemlessen (betalend) • fitness/
stretching • tennis • volleybal • basketbal •
nieuwe schaduwrijke speeltuin
Sportactiviteiten in de buurt en mits betaling : canyoning • kanoën • vissen • hanggliding • wandelingen • rafting

Accommodatie
Bungalow 4 pers
Max 4 volwassenen • 19-22m² • terras op
tuinhoogte 8,70m² • salon en kookhoek (4
gaspitten, koelkast/diepvries, magnetron,
ventilator en koffiezet) • slaapkamer met
tweepersoonsbed (140x190cm) • slaapkamer met 2 éénpersoonsbedden (70x190cm)
• douchecabine met douche en wastafel
• aparte wc • leeftijd van de caravan max
15 jaar
Bungalow 4/6 pers
Max 4 volwassenen en 2 kinderen tot 14 jaar
• 22-27m² • terras op tuinhoogte 8,70m² •
salon en kookhoek (4 gaspitten, koelkast/
diepvries, magnetron, ventilator en koffiezet) met slaapbank voor 2 pers (130x190cm
tot 14 jaar) • slaapkamer met tweepersoonsbed (140x190cm) • slaapkamer met 2 éénpersoonsbedden (70x190cm) • douchecabine met douche en wastafel • aparte wc •
leeftijd van de caravan max 15 jaar

Bungalow Airco 4/6 pers
Max 4 volwassenen en 2 kinderen tot 14 jaar
• 22-27m² • terras op tuinhoogte 8,70m²
• airco • salon en kookhoek (4 gaspitten,
koelkast/diepvries, magnetron, ventilator
en koffiezet) met tweepersoonsslaapbank
(130x190cm tot 14 jaar) • slaapkamer met
tweepersoonsbed (140x190cm) • slaapkamer met 2 éénpersoonsbedden (70x190cm)
• douchecabine met douche en wastafel
• aparte wc • leeftijd van de caravan max
15 jaar

Annuleringsvoorwaarden
Meer dan 90 dagen voor aankomstdatum :
10 % van de huurprijs • tussen de 89ste en de
60ste dag inbegrepen voor aankomst : 25 %
van de huurprijs • tussen de 59ste en de 30ste
dag inbegrepen voor aankomst : 50% van de
huurprijs • tussen de 29ste en de 5de dag voor
aankomst : 90 % van de huurprijs • minder dan
5 dagen voor aankomst of bij no show : 100%
Het huren van andere types op deze
camping is mogelijk. U vindt uitgebreide
info en tarieven op de site
https://www.homair.com/nl/camping/
les-lacs-du-verdon of via
info@pollen.be door te
navigeren naar de verschillende
onderdelen (uitrusting en diensten,
toegang, praktische info,...)
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Partner Bonus

RB

-10% op alle periodes
Early Booking : -15%

AAR

BON

EE

S

FRANKRIJK ∙ HAUTES-ALPES

A N S C U MU
L
P
L

bij reservaties vóór 15/03/2020
Lang verblijf -10% bij 2 opeenvolgende weken OF -20%
bij 3 opeenvolgende weken

Appartement 2 kamers 4 pers
30-35m² • woonkamer met zetelbed of uitschuifbed voor 2 pers • slaapkamer met
2 éénpersoonsbedden of 1 tweepersoonsbed
(1m60)

Montgenèvre

Ideaal gelegen op enkele stappen van de Italiaanse grens, in de zonnigste streek van Frankrijk, met een
gezonde frisse lucht en een uitgebreide infrastructuur die het hele jaar door geopend is, biedt Montgenèvre haar vakantiegangers alle geneugten van de bergen, ommetjes langs de bloemrijke alpenweiden,
hoogtemeren enz… Extra’s van mmv : aangelegde recreatiezone • Italië op 1 km

Uitstappen in de buurt
Recreatiezone op 500 m van de residentie (zwemmen, trampoline, huur kayak of waterfiets) • acrobatisch park • zomerrodelbaan • canyoning • via
ferrata • bike park • bergbeklimmen • international golf • tennis • beach-volley • wandeltochten
• paardrijden • trail • opblaasbare speeltuigen •
Durancia (centre Balnéo) ….
Briançon • le Queyras • valleien van de Névache
en van de Guisane • bergpassen van l’Izoard en
van Lautaret

RÉSIDENCE CLUB ****
LE HAMEAU DES AIRELLES
De residentie is gesitueerd in de nieuwe wijk “l’obélisque” vlakbij het centrum en de winkels. Ze
biedt prestaties van grote standing in een geheel
van charmante houten en stenen woningen.

Verblijf
Residentie met 184 appartementen met terras of
balkon • liften aanwezig • WIFI • tv

onderhoudsproducten • eindreiniging (behalve
kookhoek en afwas)
Mits betaling : parking, huisdieren en broodjesservice

Kinderen
Club Kids (4 tot 13 jaar) 5 halve dagen + 1 avond
Entr’Ados (14 tot 17 jaar)
Baby kit indien gewenst

Accommodatie
Uitrusting appartementen : grote zitkamer met
zetelbed • flat screen tv • kookhoek (vitro-keramische kookplaat, koelkast, vaatwasmachine, microgolfoven/grill) • badkamer (bad, haardroger) •
aparte wc

Appartement 3 kamers 6 pers «Familie»
31-41m² • woonkamer zetelbed of uitschuifbed
voor 2 pers • slaapkamer met 2 éénpersoonsbedden of 1 tweepersoonsbed (1m60) • kleine
slaapkamer voor 2 pers met stapelbed
Appartement 3 kamers 6 pers ”Comfort”
41-46m² • woonkamer met zetelbed of uitschuifbed voor 2 pers • 2 slaapkamers met
2 éénpersoonsbedden of 1 tweepersoonsbed
(1m60)
Appartement 3 kamers 6 pers "comfort+"
50-54m²

Annuleringsvoorwaarden
Meer dan 60 dagen voor aankomstdatum 80 €
kosten • van 60 tot 46 dagen voor aankomstdatum 30 % van de huurprijs • van 45 tot 31 dagen
voor aankomstdatum 50 % van de huurprijs • van
30 tot 16 jours dagen voor aankomstdatum 70 %
van de huurprijs • van 15 tot 2 dagen voor aankomstdatum 100 % van de huurprijs • van 1 dag
voor aankomstdatum of bij no show, bij vervroegde terugkeer 100 % van de huurprijs

Huurprijzen per week
Periode

2 kamers
4 pers

Familie
3 kamers
6 pers

Comfort
3 kamers
6 pers

27/06 - 04/07

448

490

588

04/07 - 11/07

553

609

735

Faciliteiten

11/07 - 18/07

609

672

812

Gratis toegang tot het verwarmd openluchtzwembad en tot de ontspanningsruimte (jacuzzi,
hammam, sauna) • welness-zone (mits betaling)
met verzorgingscabines
Pack Comfort inbegrepen : lakens (opgemaakte bedden bij aankomst) • handdoeken • kit

18/07 - 25/07

609

672

812
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25/07 - 01/08

644

707

847

01/08 - 08/08

707

777

938

08/08 - 15/08

707

777

938

15/08 - 22/08

616

679

812

22/08 - 29/08

455

504

602

Bonus

reservaties vóór 15/02/2020 OF

AAR

-10% op alle periodes
Early Booking : -20% bij

RB

BON

A N S C U MU
L
P Partner
L
EE

S

FRANKRIJK ∙ SAVOIE

-15% bij reservaties vóór
15/03/2020

Lang verblijf -10% bij 2 opeenvolgende weken OF -20%
bij 3 opeenvolgende
weken

Tignes 1800

Een echt bergstation dat aan alle dromen beantwoordt… Dit speciale, sportieve en vernieuwende station,
biedt een aparte bergervaring tijdens de zomerperiode. Om van een “andere” bergervaring te genieten,
kan u gebruik maken van de “My Tignes Open”-pas (aan iedereen aangeboden) die toegang verschaft aan
talloze leuke activiteiten.
Extra’s op deze bestemming : het meer van Tignes le Lac. Voor een unieke vakantie-ervaring, probeer eens
zomerski !

Station "coup de cœur" :
zomeractiviteiten en ontspanning
"My Tignes Open"-pas voor iedereen • 2 activiteiten/dag/persoon op 6 dagen :
"Strandactiviteiten" : beach soccer • beach volley •
catamaran • kano • kajak • stand up paddle
"Familiale activiteiten" : waterfietsen • zwembad
• trampoline
"Onuitgegeven activiteiten" : water-jump •
hot-jumping • stand-up-paddle • crazy airbag
+ onbeperkte toegang tot "bike park"
+ gratis skiliften voor bergwandelingen
+ gratis en regelmatige shuttles naar Tignes 1800,
Tignes le Lac (op 5 km) en Tignes Val Claret (op 7
km)

RÉSIDENCE CLUB ****
L’ALTAVIVA
De residentie L’Altaviva opende haar deuren in december 2018 en biedt een verblijf met grote standing, een chique en sobere decoratie.

maakte bedden bij aankomst) • handdoeken • kit
onderhoudsproducten • eindreiniging (behalve
kookhoek en afwas) • verzorgingsproducten
(shampoo, zeep, douchegel)
Mits betaling : parking, huisdieren en broodjesservice, restaurant.

Kinderclubs - inbegrepen

Appartement 3 kamers 6 pers "Familie"
41-48m² • woonkamer met 2 slaapplaatsen •
slaapkamer met 2 samenschuifbare éénpersoonsbedden • slaaphoek voor 2 pers met stapelbedden
Appartement 3 kamers 6 pers "Comfort"
41-48m² • woonkamer met 2 slaapplaatsen •
2 slaapkamers met 2 samenschuifbare éénpersoonsbedden
Andere types op aanvraag : 4 kamers - 8 pers

Team Kids (4 tot 6 jaar), Team Juniors (7 tot 10
jaar) en Team Teens (11 tot 13 jaar) • 5 halve dagen
+ 2 avonden
Team Ados (14 tot 17 jaar) • 2 "outdoor"-activiteiten • ongeveer 15 uur + 1 avond
Baby kit indien gewenst • gratis (op aanvraag)

Accommodatie
Mooie volledig ingerichte appartementen : grote
salon met zetelbed • flat screen tv • kookhoek
(vitro-keramische kookplaat, koelkast, vaatwasmachine, microgolfoven/grill) • badkamer (bad,
haardroger) • aparte wc

Verblijf

Appartement 2 kamers 4 pers
31-38m² • woonkamer met 2 slaapplaatsen •
slaapkamer met 2 samenschuifbare éénpersoonsbedden

• 5 kamers - 10 pers

Annuleringsvoorwaarden
Meer dan 60 dagen voor aankomstdatum 80 €
kosten • van 60 tot 46 dagen voor aankomstdatum 30 % van de huurprijs • van 45 tot 31 dagen
voor aankomstdatum 50 % van de huurprijs •
van 30 tot 16 jours dagen voor aankomstdatum
70 % van de huurprijs • van 15 tot 2 dagen voor
aankomstdatum 100 % van de huurprijs • van 1
dag voor aankomstdatum of bij no show, bij vervroegde terugkeer 100 % van de huurprijs

Huurprijzen per week

Residentie met 143 ruime en volledig ingerichte
appartementen met terras of balkon • restaurant
met lokale keuken ter plaatse • tv en WIFI inbegrepen

Periode

27/06 - 04/07
04/07 - 11/07

Faciliteiten

11/07 - 18/07

609

672

672

Gratis toegang tot verwarmd overdekt zwembad
en zonneterras met panoramisch zicht • wellness-zone (mits betaling) met verzorgingscabine
(produkten Payot)
Op het domein : afspraken mmv
Pack Comfort inbegrepen : lakens (opge-

18/07 - 25/07

609

672

672

Familie
3 kamers
6 pers

Comfort
3 kamers
6 pers

448

490

490

553

609

609

2 kamers
4 pers

25/07 - 01/08

644

707

707

01/08 - 08/08

707

777

777

08/08 - 15/08

707

777

777

15/08 - 22/08

616

679

679

22/08 - 29/08

455

504

504
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VIND HET PERFECTE
VAKANTIEHUIS!
Villa met zwembad, stadsappartement, een verblijf op een
vakantiepark of een chalet in de Alpen? Zomer of winter,
bij Interhome kiest u tussen meer dan 40.000 vakantiehuizen
en appartementen uw ideale vakantie.

zen

ei
Reserveer bij Pollen R

 Vakantiehuizen

specialist sinds 1965

 Service ter plaatse op meer
dan 200 bestemmingen

 Lokale ontvangst en

24/24, 7/7 bereikbaar

Op safari in Afrika, paradijselijke eilanden in de Caraïben, de allermooiste skigebieden ter wereld of cruises in de Middellandse
Zee? Bij Club Med vindt u het allemaal. Uitzonderlijke locaties voor een unieke ervaring met het hele gezin, met uw partner of
onder vrienden. Genieten van de ondergaande zon op goddelijke stranden, wintersporten in de grootste skistations, of in het
spoor van ambachtelijke tradities en culinaire hoogtepunten...
Club Med belooft u een vakantie vol emotie, met plaats voor ontspanning en cultuur.

ZONVAKANTIES

WINTERSPOR
WINTERSPORT
RTR
T
VAKANTIES

DE BERGEN
IN DE ZOMER

Club Med neemt u mee naar de allermooiste plekjes op aarde.
Laat even alle drukte achter u en kom volledig tot rust.
U wo rdt verwelk o md do or vriendelijke, g roo tha rt ige,
gepassioneerde en multiculturele G.O.s®. Deze zelfde waarden
worden hoog in het vaandel gedragen door de professionals van
onze kinderbegeleiding. Uw kinderen spelen naar hartenlust, gaan
op ontdekking en leren iedere dag bij. Dit is de ultieme vakantie
met een mix van rust en quality time met het gezin.
Laat u culinair verwennen door Club Med en geniet van het ruim
en kwalitatief gastronomisch aanbod. Club Med, dat is ook de
grootste sportschool ter wereld met meer dan 60 all-inclusive
sport- en andere activiteiten onder professionele begeleiding.
‘s Avonds gaat de vakantie gewoon door, want na een
goedgevulde dag worden klein en groot verrast met uitzonderlijke
shows door rasechte artiesten van topklasse.
Even helemaal tot rust komen? Kom dan naar de Zen Zones en
de Zen Pools. Trakteer uzelf op een wellnessbehandeling in de
Spa of geniet van een yogales of begeleide meditatie in een
prachtig kader.

CRUISES

RONDREIZEN

Club Med All-Inclusive biedt de mogelijkheid om uw reis aan te vullen met à la carte services met toeslag zodat iedere reiziger
een vakantie op maat beleeft.

Gastronomie van topkwaliteit
(Gourmet Lounge, Buffet, Family Restaurant
...)

De grootste sportschool ter wereld
met meer dan 60 all-inclusive sporten andere activiteiten onder
professionele begeleiding.
Focus op Wintersport
Skipassen
Skilessen voor ieder niveau

Uitzonderlijke shows met rasechte
artiesten van topklasse,
entertainment voor jong en oud.

Kinderbegeleiding bij Club Med, dat is...
•
•
•
•

Expertise en veiligheid: all-round kwalitatieve begeleiding voor kinderen vanaf 4 maanden tot en
met 17 jaar
Kindergeluk voorop: lachen, sporten, knutselen, nieuwe vrienden maken...
Makkelijke organisatie: ruime openingsuren, speciale ruimtes, melkkeuken...
Gezellig samen: ouders en kinderen beleven samen leuke momenten

In alle Resorts en Escapades

* Zie voorwaarden bij uw reisagent

Tot -15%* korting op uw all-inclusive
verblijf. Dat betekent tot € 700 korting
per persoon.

WAT A LS J E A LLE TIJD VAN DE WE RE LD H AD?

“WIE HEEFT ER zin
in nog een cocktail
voor het eten?”

TUI nv, Gistelsesteenweg 1, 8400 Oostende

EMILIE EN VRIENDEN

VROEG
BOEKEN

=

VOORDEEL
DOEN
GRATIS
KIDS

tot

€ 700

KORTING
per persoon

GRATIS
LUCHTHAVENVERVOER

1
STUK
GRATIS
BAGAGE
per persoon

MEER INFO EN RESERVATIES BIJ JE REISAGENT

T he a rt of cultu ral travel

De Wonderen
van Opper-Egypte
Laat u meevoeren door de charme
van een gastvrije bevolking aan
boord van een 5* of 5* deluxe schip
en ontdek de pracht van onder
meer Luxor, Edfou, Kom Ombo en
Aswan.

8 dagen – 7 overnachtingen
Verzekerde afreis
elke donderdag,
zaterdag & zondag
Volpension
Nederlandssprekende gidsen

1.300

Vanaf €

(Prijs per pers., op basis van min. 2 pers.)

Op onze website www.7plus.be vindt
u al onze bestemmingen, programma’s,
verlengingen, speciale aanbiedingen alsook
alle informatie betreﬀende onze reizen.
Wenst u te reserveren, hebt u meer info
nodig of wilt u één van onze andere
brochures ontdekken? Contacteer
Pollen via info@pollen.be

7Plus, dat zijn ook reizen naar Azië, Europa,
het Midden-Oosten, Egypte, Latijns-Amerika, Marokko en Afrika
Jordanië

Costa Rica
Ecuador

Zuid-Afr
Ethiopië

travel
The a rt of cultu ral

Namibië

Afrika

2020
tot 31/10/

o

01/11/2019
reizen van

n van 01/11/2
019 tot 31/10/

Marokk

carte
izen en à-la-

2020

The a rt of cultu ral
travel

en à-la-c
arte reize

Peru

a ro k ko

Mexico

T he a rt of cultu ral travel

tij ns -A me rik a

E gypte

Egypte

31/10/2020
01/11/2019 tot
te reizen van
reizen en à-la-car

T he a rt of cultu ral travel

ndreizen en à-la-carte reizen van 01/11/2019 tot 31/10/2020

Oezbekistan
Emiraten
Verenigde Arabische

ondreizen

Oman

T he a rt of cultu ral travel

dden-Oosten

Eu ro pa

Armenië • Albanië
Baltische Staten
Bulgarije • Georgië
Macedonië • Roemenië
Rusland • City Trips

tot 31/10/2020
reizen van 01/11/2019
dreizen en à-la-carte

T he a rt of cultu ral travel

ndreizen en à-la-carte
reizen van 01/01/2020
tot 31/12/2020

arte
eizen en à-la-c

A z ië

31/10/2020
01/11/2019 tot
reizen van

T he a rt of cultu ral travel

• China
Japan • Indië
an
Nepal • Bhut
• Cambodja
Vietnam • Laos
Myanmar
Thailand •
Sri Lanka •

ika

T he a rt of cultu ral travel

Jordanië
De Nabateeërs
Reis door een land met een rijke
duizendjarige geschiedenis, ontdek
Ammam, Petra, Wadi Rum en laat je
drijven op de Dode Zee.

8 dagen – 7 overnachtingen
Verzekerde afreis
elke zaterdag
Volpension

1.535

Vanaf €

(Prijs per pers., op basis van min. 2 pers.)

Op onze website www.7plus.be vindt
u al onze bestemmingen, programma’s,
verlengingen, speciale aanbiedingen alsook
alle informatie betreﬀende onze reizen.
Wenst u te reserveren, hebt u meer info
nodig of wilt u één van onze andere
brochures ontdekken? Contacteer
Pollen via info@pollen.be

7Plus, dat zijn ook reizen naar Azië, Europa,
het Midden-Oosten, Egypte, Latijns-Amerika, Marokko en Afrika
Jordanië

Costa Rica
Ecuador

Zuid-Afr
Ethiopië

travel
The a rt of cultu ral

Namibië

Afrika

2020
tot 31/10/

o

01/11/2019
reizen van

n van 01/11/2
019 tot 31/10/

Marokk

carte
izen en à-la-

2020

The a rt of cultu ral
travel

en à-la-c
arte reize

Peru

a ro k ko

Mexico

T he a rt of cultu ral travel

tij ns -A me rik a

E gypte

Egypte

31/10/2020
01/11/2019 tot
te reizen van
reizen en à-la-car

T he a rt of cultu ral travel

ndreizen en à-la-carte reizen van 01/11/2019 tot 31/10/2020

Oezbekistan
Emiraten
Verenigde Arabische

ondreizen

Oman

T he a rt of cultu ral travel

dden-Oosten

Eu ro pa

Armenië • Albanië
Baltische Staten
Bulgarije • Georgië
Macedonië • Roemenië
Rusland • City Trips

tot 31/10/2020
reizen van 01/11/2019
dreizen en à-la-carte

T he a rt of cultu ral travel

ndreizen en à-la-carte
reizen van 01/01/2020
tot 31/12/2020

arte
eizen en à-la-c

A z ië

31/10/2020
01/11/2019 tot
reizen van

T he a rt of cultu ral travel

• China
Japan • Indië
an
Nepal • Bhut
• Cambodja
Vietnam • Laos
Myanmar
Thailand •
Sri Lanka •

ika

RONDREIZEN IN GROEP

Ontdek authentieke bestemmingen, via de mooiste routes
• Rondreizen zonder zorgen
• Nederlandstalige begeleiding
• Kleine groepen
• Enthousiaste reisleider
• Quality-time en privémomenten tijdens de reis
Je wilt de wereld ontdekken en écht het maximum uit je reis halen,
zonder aan comfort in te boeten? Dankzij het gemak van een
volledig georganiseerde rondreis met TUI tours krijg je de kans om
de lokale cultuur op te snuiven en gezellig te logeren. Dit zonder
je suf te zoeken naar de perfecte reisroute en verblijfplaats. Laat
je door een gepassioneerde gids naar de meest bijzondere plekjes
leiden.

INDIVIDUELE RONDREIZEN
Ontdek een land écht, op jouw tempo
• 24/7 ondersteuning en service
• Huurwagen of privéchauffeur: jij beslist
• Op maat van jouw wensen
• Van de platgetreden paden weg
• Alles is geregeld
Of je nu de reismicrobe stevig te pakken hebt of je eerste stapjes
als wereldburger zet, wij helpen je op weg. Letterlijk. Jij brengt je
reisgezelschap op de been, wij zorgen voor de accommodatie en de
beste reisroute. Denk: een tocht langs pittoreske steden, ongerepte
natuur en onontdekte schatten. Want een land moet je beleven om
écht gezien te hebben. Benieuwd? Kruip achter het stuur van je
eigen wagen en ga op ontdekking!

INDIVIDUELE RONDREIZEN
Ontdek een land écht, op jouw tempo

MEER INFO EN RESERVATIES BIJ JE REISAGENT

RONDREIZEN IN GROEP
Ontdek authentieke bestemmingen, via de mooiste routes

• OP MAAT VAN JOUW WENSEN
• ALLES IS GEREGELD
• MET HUURWAGEN OF PRIVÉCHAUFFEUR

• KLEINE GROEPEN
• NEDERLANDSTALIGE BEGELEIDING
• FLEXIBELE EXCURSIEMOGELIJKHEDEN & VRIJE TIJD

EDITIE 2020 / 2021

EDITIE 2020 / 2021

1. Premies bij belangrijke gebeurtenissen
in je leven
2. Stevige kortingen met PlusPas
3. Goedkoper op vakantie met Pollen
4. Een helpende hand bij problemen
5. Tussenkomsten in medische kosten

Meer info nodig of op zoek naar een
maatschappelijk assistent(e) in jouw buurt?
Surf naar www.gsd-v.be
Bekijk onze infobrochure
Of bel 02 / 215 93 68
Designed by the ADventure

BESTELFORMULIER (PAGINA 2/2)
Nr klant

Nr dossier

PO/Ref. reservatie

POLLEN vzw

invullen, ondertekenen en terugbezorgen
aan POLLEN samen met een geldig
betalingsbewijs van het voorschot van
30 % of 100 % bij vertrek binnen
30 dagen

A. IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER (in blokletters - volledig IN TE VULLEN)
Naam ............................................................................................................................................................................. Voornaam .......................................................................................................
Adres ..................................................................................................................................................................................................................................... Nr ................... Bus ...................................
Postnummer ........................Gemeente ..............................................................................................................................................................................................................................................
Gsm ........................................................................................................... Telefoon/fax ........................................................................................................................................................................
Noodnummer thuisblijvers (verplicht) .................................................................................... E-mail .......................................................................................................................................
Benaming aangesloten bestuur ......................................................................................................................................................................................................................................................
Rekeningnummer IBAN van de aanvrager (verplicht) B E

BIC

B. VEREISTE INLICHTINGEN OVER DE VAKANTIE
Bestemming en formule in volgorde van voorkeur
1ste keuze
Naam brochure/site ........................................................................ Pagina ............ Land ........................................................................................ Plaats .......................................................
Hotel/Logement ........................................................................................................................................................................ Kamertype/Logement .............................................................
Periode van ............................................. tot ................................................................................................. Dagen ........................................................... / ....................................... nachten
Aantal kamers ................................................................................................................................ Aantal personen per kamer ...............................................................................................
2de keuze
Naam brochure/site ........................................................................ Pagina ............ Land ........................................................................................ Plaats .......................................................
Hotel/Logement ........................................................................................................................................................................ Kamertype/Logement .............................................................
Periode van ............................................. tot ................................................................................................. Dagen ........................................................... / ....................................... nachten
Aantal kamers ................................................................................................................................ Aantal personen per kamer ...............................................................................................
Verblijfsformule (*)
❑ all in ❑ volpension
Vervoer (*)
❑ vliegtuig

❑ halfpension

❑ eigen vervoer

❑ kamer met ontbijt

❑ autocar

❑ trein

❑ enkel huren

❑ ander middel...............................................................................

vertrek uit: ...................................................

Bijkomende opmerkingen (*)
❑ fuel protection / ❑ WEL of ❑ GEEN maaltijden tijdens vlucht
❑ te betalen geregistreerde ruimbagage (aantal H / T) / ❑ skimateriaal (lengte en schoenmaat van alle deelnemers) / enz.
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Eventuele promoties
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

POLLEN vzw - Kunstlaan 24 - 1000 BRUSSEL

Tel. 02/237 01 50 • Fax 02/237 01 69 • info@pollen.be • www.pollen.be
Belfius IBAN BE81 0910 0208 5024 • BIC GKCCBEBB
Vergunning A1605
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BESTELFORMULIER (PAGINA 2/2)
C. DEELNEMERS (in blokletters) (*)

POLLEN vzw

Naam

OFFICIËLE voornaam

Geboortedatum

Leeftijd(**)

Geslacht

Verwantschap met aanvrager

1.

AANVRAGER

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Te betalen vakantieverzekering “Mapfre” (*) - info p 62
❑ Ik wens een VERZEKERING

❑ Ik wens GEEN VERZEKERING

Vakantieverzekering “Touroperator” (*)
❑ Ik wens GEEN VERZEKERING
(enkel voor de bestemmingen/touroperators met een eigen verzekeringsaanbod)
❑ Ik wens de te betalen (bijkomende) Annuleringsverzekering
❑ Ik wens de te betalen Bijstandsverzekering
Ik heb kennisgenomen van de Algemene Reisvoorwaarden, de Bijzondere
Reisvoorwaarden Pollen vzw en desgevallend de voorwaarden van de
gekozen Touroperator. De Algemene Reisvoorwaarden voor Pakketreizen
en voor Reisdienstovereenkomsten evenals de Bijzondere Reisvoorwaarden
Pollen vzw kan u nalezen in de brochure Pollen en op www.pollen.be.
Elke annulering na de reservatie is onderworpen aan de Bijzondere
Reisvoorwaarden van Pollen vzw. Bovendien weet ik dat ik mij blootstel aan
rechtsvervolging bij een valse verklaring.
De door u op dit document verstrekte gegevens worden verwerkt
door POLLEN vzw, Kunstlaan 24, 1000 Brussel en enkel gebruikt
voor de activiteiten kaderend in de diensten van “POLLEN vzw”.
Deze gegevens zijn onderworpen aan de voorwaarden en wetsbepalingen
in de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement (GDPR – General
Data Protection) van 25 mei 2018 tot de bescherming van de persoonsgegevens. U kan de bepalingen betreffende de bescherming van de persoonsgegevens nalezen op www.pollen.be

BENAMING VAN HET BESTUUR :
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

ONDERNEMINGSNUMMER VAN HET BESTUUR :
.................................................................................................................................................................................

Opgemaakt te ................................................................................................................................. , datum .......................................................................................................................................................................
HANDTEKENING van de begunstigde ......................................................................................................................................................................................................................................................................

(*) Het onnodige schrappen of het juiste aanvinken.
(**)	Leeftijd van de deelnemers op de dag van vertrek. Kinderen, inwonend bij aanvrager, aanvinken aub.

POLLEN vzw - Kunstlaan 24 - 1000 BRUSSEL

Tel. 02/237 01 50 • Fax 02/237 01 69 • info@pollen.be • www.pollen.be
Belfius IBAN BE81 0910 0208 5024 • BIC GKCCBEBB
Vergunning A1605
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Voor een reis zonder problemen, vertrek goed verzekerd!
Wat ook de reden van uw reis is en waar u ook naartoe gaat, vertrek met een gerust gemoed dankzij Mapfre
Assistance.
Vraag meer inlichtingen over onderstaande formules of andere verzekeringsoplossingen bij
uw reisagentschap POLLEN.

Tijdelijke polis Golden Travel Insurance (poliskost : € 3)
ANNULERING & VAKANTIEONDERBREKING

FULL OPTION

Forfait
Cruises, afhuringen, tickets only,
hotels only en depackaging

Packages Europe behalve cruises
Overige + wereld
ALL RISKS

Aanvulling op bestaande
annuleringsverzekering
5,75% min. € 25 /polis
4,75% min. € 25 /polis
4,75% min. € 25 /polis
6,25% min. € 25 /polis

BIJSTAND PERSONEN
EUROPA - min. € 20 / persoon
WERELDWIJD - min. € 25 / persoon

(*) maximum 31 dagen, € 40 per bijkomende maand

€ 10.000

Dekking Annulering & Vakantieonderbreking tot

Met wintersport of andere
sport(*)
€ 2 / dag / persoon
€ 4 / dag / persoon
€ 4 / dag / persoon
€ 8 / dag / persoon

(*) behalve gevechtssporten en sporten in beroeps- of competitieverband

Bijstand Personen
Medische kosten zijn gedekt tot

7% min. € 40/pers.(*)
8% min. € 40/pers.(*)
10% min. € 50/pers.(*)

Aanvulling op bestaande
annuleringsverzekering
6,5% min. € 25/pers.(*)
6,5% min. € 25/pers.(*)

Dekkingen Full option
Tot
€ 2.000.000
Medische kosten :
€ 25.000
Lichamelijke ongevallen :
€ 20.000
Annulering & Vakantieonderbreking :
€ 2.500
Bagage :
Exclusieve waarborgen : Vertraging /
Burgerlijke Aansprakelijkheid Privéleven / Home Assistance

€ 2.000.000

OPTIONELE WAARBORGEN – BIJSTAND VOERTUIG
Kan enkel onderschreven worden als aanvulling op de formule Full Option, Bijstand personen of
Bijstand Plus
€ 2 / dag – min. € 20
BIJSTAND VOERTUIG
VERVANGWAGEN IN HET BUITENLAND
€ 2 / dag – min. € 20
BAGAGEVERZEKERING
MAXIMAAL VERZEKERBAAR BEDRAG : € 5.000 PER PERSOON
Premie : 0,25% van het verzekerd bedrag per dag en per persoon, minimum € 20 per persoon

Bijstand PLUS
EUROPA - min. € 20 / persoon
WERELDWIJD - min. € 30 / persoon

Met wintersport of andere
sport (*)
€ 3 / dag / persoon
€ 6 / dag / persoon
€ 6 / dag / persoon
€ 12 / dag / persoon

(*) behalve gevechtssporten en sporten in beroeps- of competitieverband

Dekkingen Bijstand Plus
Medische kosten :
Lichamelijke ongevallen :
Vakantieonderbreking :
Bagage :

Tot
€ 2.000.000
€ 12.500
€ 10.000
€ 1.250

Jaarpolis Go Safe
Individueel
Familiaal
Annulering & Vakantieonderbreking
€ 2.500 per reis
Full Option

Individueel ALL RISKS
Familiaal ALL RISKS
€
€
€
€

140
210
250
325

Individueel
Familiaal
Bijstand
€ 305
€ 440

Bagage

Individueel + 1 voertuig
Familiaal + 1 voertuig
€ 120
€ 190
€ 160
€ 225
€ 90 (€ 1.250 /pers)
€ 180 (€ 2.500 /pers)

OPMERKING
Bovengenoemde tarieven zijn de geldende op datum van publicatie van dit document. Gelieve bevestiging te vragen aan uw Pollen agentuur.
Opgelet : bovenstaande opsomming is slechts een summier overzicht van de algemene verzekeringsvoorwaarden. Voor elke interpretatie van de voorwaarden en waarborgen geldt enkel en alleen de volledige tekst van de
algemene verzekeringsvoorwaarden. Deze voorwaarden ontvangt u bij het uitschrijven van de polis of zijn downloadbaar op onze website.

MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros SA,
via haar bijkantoor in België – Trierstraat 45/1, 1040 Brussel
Tel. 02/895 56 80 |Email. travel@mapfreassistance.be
(Ondernemingsnummer: 0866778241) toegelaten door de Nationale
Bank van België en FSMA onder het nummer 2069.

ALGEMENE REISVOORWAARDEN
ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE
GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN VOOR
REISDIENSTOVEREENKOMSTEN
Artikel 1:
Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing
op de verkoop van reisdiensten die vanaf 1 juli
2018 worden geboekt en worden geregeld door
de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen,
gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten
van 21 november 2017.
Artikel 2:
Informatie aan de reiziger vooraleer een
reisdienstovereenkomst tot stand komt
De organisator of de doorverkoper die als tussenpersoon afzonderlijk een reisdienst verkoopt
verstrekt aan de reiziger de volgende informatie:
1. De voornaamste kenmerken van de reisdienst
2. De identiteit van de onderneming (ondernemingsnummer, handelsnaam, adres en telefoonnummer)
3. De totale prijs van de reisdienst
4. Betalingsmodaliteiten
5. Informatie over de interne klachtenbehandeling
6. De bescherming waarop hij aanspraak kan
maken in het geval van insolventie
7. De naam van de entiteit die instaat voor die
bescherming en haar contactgegevens.
Artikel 3:
Informatie door de reiziger
3.1 De persoon die de reisdienstovereenkomst
afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken
omtrent hemzelf en zijn medereizigers die
van belang kunnen zijn voor het sluiten of de
uitvoering van de overeenkomst.
3.2 Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen
verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de
organisator en/of doorverkoper, mogen die
kosten in rekening worden gebracht.
Artikel 4:
Insolventie
4.1 De organisator of doorverkoper die als tussenpersoon afzonderlijke reisdiensten verkoopt
stelt een zekerheid voor de terugbetaling van
alle bedragen die hij ontvangt van of namens
de reizigers, voor het geval de reisdienst, door
de insolventie niet kan worden verleend.
4.2 Voor niet-uitgevoerde reisdiensten worden
terugbetalingen op verzoek van de reiziger
zonder vertraging verricht.
Artikel 5:
Klachtenregeling
De organisator en/of doorverkoper verstrekt aan
de reiziger informatie over de interne klachtenbehandeling.
Artikel 6:
Verzoeningsprocedure
6.1 Ingeval van betwisting moeten de partijen
eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.
6.2 Mislukt deze poging tot minnelijke regeling,
dan kan elk van de betrokken partijen aan
de vzw Geschillencommissie Reizen vragen
om een verzoeningsprocedure op te starten.
Alle partijen dienen ermee in te stemmen.
6.3 Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een
verzoeningsreglement en een "overeenkomst
tot verzoening" bezorgen.
6.4 Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen
teneinde een billijke verzoening tussen de
partijen na te streven.
6.5 Het eventueel bereikte akkoord zal in een
bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.
Artikel 7:
Arbitrage of rechtbank
7.1 Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld
of mislukt deze, dan kan de eisende partij
desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of

een procedure aanhangig maken voor de
rechtbank.
7.2 De reiziger kan nooit verplicht worden de
bevoegdheid van de Geschillencommissie
Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch
als verwerende partij.
7.3 De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts
weigeren indien het door de eisende partij
geëiste bedrag méér dan 1250 euro bedraagt.
Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10
kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met ontvangstbewijs
waarin wordt aangegeven dat een dossier met
een vordering vanaf 1251 euro werd geopend
bij de Geschillencommissie Reizen.
7.4 Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door
een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht
bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat
dat het geschil niet minnelijk kon geregeld
worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na
het (voorziene) einde van de reis (of eventueel
vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het
geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels
kunnen enkel door de rechtbanken beslecht
worden.
7.5 Het paritair samengesteld arbitraal college
doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze
uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is
geen beroep mogelijk.
Secretariaat van de Geschillencommissie
Reizen:
telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80
(9u tot 12 u) ; fax: 02 277 91 00
City Atrium, Vooruitgangstraat 50,
1210 Brussel
e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be
ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE
GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN VOOR
PAKKETREISOVEREENKOMSTEN
Artikel 1:
Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing
op pakketreisovereenkomsten die vanaf 1 juli
2018 worden geboekt en worden geregeld door
de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen,
gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten
van 21 november 2017.
Artikel 2:
Informatie van de organisator en doorverkoper voor de sluiting van de pakketreisovereenkomst
2.1 De organisator en ook de doorverkoper
verstrekken aan de reiziger, voordat deze is
gebonden door een pakketreisovereenkomst
de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie, alsook, voor zover deze van toepassing
is op de pakketreis:
1° de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:
a) de reisbestemming(en), de route en de
verblijfsperioden, met de data en het aantal
nachten;
b) de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen en data en tijdstippen
van vertrek en terugkeer, de duur en plaats
van tussenstops en de aansluitingen; indien
het exacte tijdstip nog niet vaststaat, wordt
dit bij benadering meegedeeld
c) de ligging, de voornaamste kenmerken en
de categorie van de accommodatie volgens
de regels van het land bestemming;
d) de verstrekte maaltijden;
e) de bezoeken, de excursies of de andere
diensten die zijn begrepen in de voor de
pakketreis overeengekomen totaalprijs;
f) ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de
reisdiensten worden verleend aan de reiziger
als lid van een groep;
g) de taal waarin andere toeristische diensten
desgevallend worden verricht;
h) of de reis in het algemeen geschikt is voor
personen met beperkte mobiliteit;
2° de totaalprijs van de pakketreis, en voor
zover toepasselijk, opgave van de soort bijkomende kosten die voor rekening van de
reiziger kunnen zijn;

3° de betalingsmodaliteiten;
4° het minimumaantal personen dat nodig is
voor de uitvoering van de pakketreis en de
uiterste datum voor de eventuele opzegging
van de overeenkomst wanneer dit aantal niet
wordt behaald;
5° algemene informatie over de vereisten in
het land van bestemming inzake paspoorten visumverplichtingen, met inbegrip van de
bij benadering benodigde termijn voor het
verkrijgen van een visum en informatie over
formaliteiten op gezondheidsgebied;
6° de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van een
opzegvergoeding;
7° inlichtingen over de annulerings- en/of
bijstandsverzekeringen.
2.2 De professioneel draagt er zorg voor dat het
juiste standaardinformatieformulier wordt
verstrekt aan de reiziger.
2.3 De precontractuele informatie die aan de
reiziger wordt verstrekt, vormt een integraal
onderdeel van de pakketreisovereenkomst. Zij
kan niet worden gewijzigd, tenzij wederzijds
akkoord van de partijen.
Artikel 3:
Informatie door de reiziger
3.1 De persoon die de pakketreisovereenkomst
afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken
omtrent hemzelf en zijn medereizigers die
van belang kunnen zijn voor het sluiten of de
uitvoering van de overeenkomst.
3.2 Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen
verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de
organisator en/of doorverkoper, mogen die
kosten in rekening worden gebracht.
Artikel 4:
de pakketreisovereenkomst
4.1 Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn verstrekt
de organisator of indien er een doorverkoper
bij betrokken is deze laatste de reiziger een
bevestiging van de overeenkomst op een
duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail,
een papieren document of een pdf. Ingeval
de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige
fysieke aanwezigheid van de partijen wordt
gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren kopie te vragen.
4.2 De pakketreisovereenkomst of bevestiging
ervan bevat de volledige inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van alle informatie
zoals vermeld in artikel 2 en de volgende
informatie:
1° de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan;
2° dat de organisator aansprakelijk is voor de
goede uitvoering van de pakketreis, en een
bijstandsverplichting heeft;
3° de naam en de contactgegevens van de
entiteit die instaat voor de bescherming bij
insolventie;
4° de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale vertegenwoordiger van de
organisator of van een andere dienst voor het
geval de reiziger in moeilijkheden verkeert of
zijn beklag wenst te doen over de mogelijke
non-conformiteit;
5° de verplichting van de reiziger om de
non-conformiteit tijdens de reis te melden;
6° informatie op basis waarvan rechtstreeks
contact kan worden opgenomen met een niet
vergezelde minderjarige of met de persoon
die op zijn verblijfplaats voor hem verantwoordelijk is;
7° informatie over de interne klachtenbehandeling;
8° informatie over de Geschillencommissie
Reizen en het platform van de E.U. voor online
geschillenbeslechting;
9° informatie over het recht van de reiziger om
zijn overeenkomst over te dragen.
4.3 Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de reiziger:
1° de nodige ontvangstbewijzen
2° de vouchers en vervoerbewijzen
3° informatie over de geplande vertrektijden
en, indien van toepassing, over de uiterste
tijd om in te checken, de geplande tijden
van tussenstops, aansluitingen en aankomst.

Artikel 5:
De prijs
5.1 Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst
kunnen de prijzen alleen worden verhoogd
indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk in
voorziet. In dat geval wordt in de pakketreisovereenkomst aangegeven hoe de prijsherziening wordt berekend.
Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als
rechtstreeks gevolg van veranderingen in:
1° de prijs van passagiersvervoer die is toe te
schrijven aan de toegenomen kostprijs van
brandstof of van andere energiebronnen, of
2° de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen
reisdiensten, die worden geheven door niet
direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen en vertrek- of aankomstbelasting
in havens en op vliegvelden, of
3° de wisselkoersen die voor de pakketreis
van belang zijn.
Indien een prijsverhoging wordt voorzien
heeft de reiziger recht op een prijsvermindering bij een daling van de hierboven opgesomde kosten.
5.2 Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te
boven gaat, kan de reiziger de overeenkomst
opzeggen zonder opzeggingsvergoeding.
5.3 Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien
de organisator de reiziger uiterlijk twintig dagen voor het begin van de pakketreis via een
duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail,
een papieren document of een pdf, hiervan in
kennis stelt, met opgave van een motivering
voor die prijsverhoging en een berekening.
5.4 In geval van een prijsvermindering heeft
de organisator het recht de administratieve
kosten af te trekken van de aan de reiziger
verschuldigde terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt staaft de organisator
die kosten.
Artikel 6:
Betaling van de reissom
6.1 Behalve anders overeengekomen, betaalt de
reiziger, bij het afsluiten van de pakketreisovereenkomst als voorschot een gedeelte
van de totale reissom zoals in de bijzondere
voorwaarden bepaald.
6.2 Behalve indien in de pakketreisovereenkomst
anders wordt overeengekomen, betaalt de
reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand
voor de vertrekdatum.
6.3 Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke
werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal
de organisator en/of doorverkoper het recht
hebben de overeenkomst met de reiziger van
rechtswege te beëindigen, met de kosten ten
laste van de reiziger.
Artikel 7:
Overdraagbaarheid van de
pakketreisovereenkomst
7.1 De reiziger kan de pakketreisovereenkomst
overdragen aan een persoon die voldoet aan
alle voorwaarden die voor die overeenkomst
gelden op voorwaarde dat hij:
1° de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk 7 dagen
voor het begin van de pakketreis via een
duurzame gegevensdrager, zoals bv. een
mail, een papieren document of een pdf, op
de hoogte stelt, en
2° de eventuele bijkomende kosten draagt
die voortvloeien uit de overdracht.
7.2 Degene die de pakketreis overdraagt en degene die de overeenkomst overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het
nog verschuldigde bedrag en voor eventuele
bijkomende vergoedingen die voortvloeien
uit de overdracht. De organisator stelt degene
die de overeenkomst overdraagt in kennis van
de kosten van de overdracht.
Artikel 8:
Andere wijzigingen door de reiziger
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan
mag de organisator en/of de doorverkoper die
daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die
daardoor worden veroorzaakt.
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Artikel 9:
Wijziging door de organisator voor de afreis
9.1 De organisator kan de bepalingen van de
pakketreisovereenkomst, met uitzondering
van prijswijzigingen vóór het begin van de
pakketreis niet eenzijdig veranderen, tenzij:
1° de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en
2° het om een onbeduidende verandering
gaat, en
3° de organisator de reiziger daarvan via een
duurzame gegevensdrager, zoals bv. een
mail, een papieren document of een pdf in
kennis stelt.
9.2 Indien, vóór het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt ziet een van de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan de bevestigde
bijzondere wensen van de reiziger tegemoet
kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer dan 8 % te verhogen, dient
de organisator de reiziger hiervan in te lichten
en hem op de hoogte te brengen:
1° van de voorgestelde wijzigingen en het
effect ervan op de prijs van de pakketreis;
2° van de mogelijkheid om de overeenkomst
op te zeggen zonder kosten, tenzij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt;
3° van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen van zijn besluit;
4° van het feit dat indien hij de voorgestelde
wijziging binnen de opgegeven termijn niet
uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst
automatisch beëindigd wordt, en
5° in voorkomend geval, van de voorgestelde
vervangende pakketreis en de prijs ervan.
9.3 Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangende pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de
kosten van de pakketreis verminderen, heeft
de reiziger recht op een passende prijsvermindering.
9.4 Indien de pakketreisovereenkomst op grond
van artikel 9.2 wordt opgezegd en de reiziger
geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle betaalde bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst
is opgezegd, aan de reiziger terug.
Artikel 10:
Opzegging door de organisator voor afreis
10.1 De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen:
1° indien het aantal personen dat zich voor
de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is
dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger door de organisator van de opzegging van de overeenkomst
in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:
a) twintig dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan zes dagen;
b) zeven dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van twee à zes dagen;
c) 48 uur voor het begin van de pakketreis bij
reizen die minder dan twee dagen duren, of
2° indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en
buitengewone omstandigheden en hij de
reiziger er vóór het begin van de pakketreis
van in kennis stelt dat de overeenkomst
wordt opgezegd.
10.2 In deze gevallen betaalt de organisator aan
de reiziger alle bedragen die hij voor de
pakketreis heeft ontvangen, terug zonder
een bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn.
Artikel 11:
Opzegging door de reiziger
11.1 De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen vóór het begin van
de pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger
worden verplicht tot betaling van een opzegvergoeding aan de organisator.
In de pakketreisovereenkomst kunnen
gestandardiseerde opzegvergoedingen
worden bepaald op basis van het tijdstip
van de opzegging vóór het begin van de
pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik
van de reisdiensten.
Indien er geen gestandardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het
bedrag van de opzegvergoeding overeen
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met de prijs van de pakketreis verminderd
met de kostenbesparingen en inkomsten
uit alternatief gebruik van de reisdiensten.

overeenkomst, draagt de organisator de
kosten van de nodige accommodatie, voor
ten hoogste drie overnachtingen per reiziger.

11.2 De reiziger heeft echter, indien zich op de
plaats van bestemming onvermijdbare
en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben
voor de uitvoering van de pakketreis of
die aanzienlijke gevolgen hebben voor het
passagiersvervoer van de reizigers naar de
plaats van bestemming, het recht de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een
opzegvergoeding op te zeggen. In geval van
opzegging van de pakketreisovereenkomst
op grond van dit artikel heeft de reiziger
recht op een volledige terugbetaling van
alle voor de pakketreis betaalde bedragen,
maar kan hij geen aanspraak maken op een
bijkomende schadevergoeding.

12.7 De beperking van de kosten zoals bedoeld in
12.6 is niet van toepassing op personen met
beperkte mobiliteit, op personen die hen
begeleiden, op zwangere vrouwen, op alleenreizende minderjarigen en op personen
die specifieke medische bijstand behoeven,
mits de organisator ten minste 48 uur voor
het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften.

11.3 De organisator betaalt uiterlijk binnen veertien dagen alle bedragen terug die door of
namens de reiziger zijn betaald, verminderd
met de opzegvergoeding.
Artikel 12:
Non–conformiteit tijdens de reis
12.1 De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een eventuele non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een
in de pakketreisovereenkomst opgenomen
reisdienst heeft vastgesteld.
12.2 Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst wordt
uitgevoerd, verhelpt de organisator aan
die non-conformiteit, tenzij dat:
1° onmogelijk is, of
2° onevenredig hoge kosten met zich
brengt, rekening houdend met de mate
van non-conformiteit en de waarde van de
desbetreffende reisdiensten.
Indien de organisator de non-conformiteit
niet verhelpt, heeft de reiziger recht op een
prijsvermindering of een schadevergoeding
overeenkomstig artikel 15.
12.3 Indien de organisator de non-conformiteit
niet binnen een door de reiziger bepaalde
redelijke termijn verhelpt, heeft de reiziger
de mogelijkheid dit zelf te doen en om
terugbetaling van de nodige uitgaven te
verzoeken. Het is niet nodig dat de reiziger
een termijn bepaalt indien de organisator
weigert de non- conformiteit te verhelpen, of
indien een onmiddellijke oplossing is vereist.
12.4 Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden verricht, biedt de organisator, zonder bijkomende kosten voor
de reiziger, andere arrangementen aan van,
indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere
kwaliteit.
Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit, kent de organisator aan de reiziger een
passende prijsvermindering toe.
De reiziger kan de andere voorgestelde
arrangementen slechts afwijzen indien zij
niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de
pakketreisovereenkomst is afgesproken,
of indien de toegekende prijsvermindering
ontoereikend is.
12.5 Indien de non-conformiteit aanzienlijke
gevolgen heeft voor de uitvoering van de
pakketreis en de organisator deze niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke
termijn heeft verholpen, kan de reiziger de
pakketreisovereenkomst zonder betaling
van een opzegvergoeding opzeggen en, in
voorkomend geval, om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken.
Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat voorziet de organisator ook in repatriëring van de reiziger.
Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de reiziger de andere voorgestelde arrangementen verwerpt,
heeft de reiziger, in voorkomend geval, ook
zonder opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermindering en/
of schadevergoeding.
12.6 Indien er, als gevolg van onvermijdbare en
buitengewone omstandigheden, niet kan
worden gezorgd voor de terugkeer van de
reiziger zoals afgesproken in de pakketreis-

12.8 De organisator mag zich niet beroepen op
onvermijdbare en buitengewone omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken
indien de betrokken vervoerder zich daarop
krachtens het toepasselijke recht van de Unie
niet kan beroepen.
12.9 De reiziger kan berichten, verzoeken of
klachten in verband met de uitvoering van
de pakketreis rechtstreeks richten tot de
doorverkoper bij wie hij de pakketreis heeft
gekocht. De doorverkoper geeft deze berichten, verzoeken of klachten zonder vertraging
aan de organisator door.
Artikel 13:
Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die
de organisator en of doorverkoper, hun aangestelden en/of vertegenwoordigers door zijn
fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele
verplichtingen niet is nagekomen.
Artikel 14:
Aansprakelijkheid van de organisator
en de professioneel
14.1 De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten die in de pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht
of deze diensten door de organisator of door
andere reisdienstverleners worden verricht.
14.2 Ingeval de organisator buiten de Europese
Economische Ruimte is gevestigd gelden
voor de doorverkoper die in een lidstaat is
gevestigd de verplichtingen voor organisatoren, tenzij de doorverkoper bewijst dat
de organisator aan de door de wet van 21
november 2017 voorgeschreven voorwaarden voldoet.
Artikel 15:
Prijsvermindering en schadevergoeding
15.1 De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode waarin
er sprake was van non-conformiteit van de
verleende diensten, tenzij de organisator
bewijst dat de non-conformiteit aan de
reiziger te wijten is.
15.2 De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organisator voor
alle schade die hij oploopt als gevolg van
non-conformiteit. De schadevergoeding
wordt zonder vertraging uitbetaald.
15.3 De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator aantoont dat
de non-conformiteit te wijten is aan:
1° de reiziger;
2° een derde die niet bij de uitvoering van
de in de pakketreisovereenkomst begrepen
reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen, of
3° onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.
Artikel 16:
Verplichting tot bijstand
16.1 De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger die in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door:
1° nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en
consulaire bijstand;
2° de reiziger te helpen bij het gebruik van
communicatie op afstand en bij het vinden
van andere reisarrangementen.
16.2 Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van
opzet of nalatigheid van de reiziger, kan de
organisator voor deze bijstand een vergoeding vragen. Die vergoeding bedraagt in
geen geval meer dan de werkelijke kosten
gedragen door de organisator.

Artikel 17:
Klachtenregeling
17.1 Indien de reiziger een klacht heeft vóór de
afreis moet hij deze zo snel mogelijk op een
bewijskrachtige manier melden bij de organisator of de doorverkoper.
17.2 Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de reiziger zo
spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste
en bewijskrachtige manier, melden aan de
organisator of doorverkoper, zodat naar een
oplossing kan worden gezocht.
17.3 Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend
opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter
plaatse een klacht formuleren, dan moet
hij na het einde van de reisovereenkomst
zonder vertraging bij de organisator of de
doorverkoper een klacht indienen op een
bewijskrachtige manier.
Artikel 18:
Verzoeningsprocedure
18.1 Ingeval van betwisting moeten de partijen
eerst onderling een minnelijke regeling
nastreven.
18.2 Mislukt deze poging tot minnelijke regeling,
dan kan elk van de betrokken partijen aan
de vzw Geschillencommissie Reizen vragen
om een verzoeningsprocedure op te starten.
Alle partijen dienen ermee in te stemmen.
18.3 Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen
een verzoeningsreglement en een "overeenkomst tot verzoening" bezorgen.
18.4 Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige
verzoener daarna contact opnemen met
de partijen teneinde een billijke verzoening
tussen de partijen na te streven.
18.5 Het eventueel bereikte akkoord zal in een
bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.
Artikel 19:
Arbitrage of rechtbank
19.1 Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld
of mislukt deze, dan kan de eisende partij
desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of
een procedure aanhangig maken voor de
rechtbank.
19.2 De reiziger kan nooit verplicht worden de
bevoegdheid van de Geschillencommissie
Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch
als verwerende partij.
19.3 De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste
bedrag méér dan 1.250 euro bedraagt. Hij
beschikt hiervoor over een termijn van 10
kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met ontvangstbewijs
waarin wordt aangegeven dat een dossier
met een vordering vanaf 1.251 euro werd
geopend bij de Geschillencommissie Reizen
19.4 Deze arbitrageprocedure wordt geregeld
door een geschillenreglement, en kan
slechts worden opgestart na het indienen
van een klacht bij de onderneming zelf en
wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde
van de reis (of eventueel vanaf de prestatie
die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen
m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door
de rechtbanken beslecht worden.
19.5 Het paritair samengesteld arbitraal college
doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze
uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is
geen beroep mogelijk.
Secretariaat van de Geschillencommissie
Reizen:
telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80
(9u tot 12 u) ; fax: 02 277 91 00
City Atrium, Vooruitgangstraat 50,
1210 Brussel
e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be

BIJZONDERE REISVOORWAARDEN POLLEN vzw
Als aanvulling op de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen, krijgt u hierbij de Bijzondere Reisvoorwaarden van Pollen
vzw. De Algemene Reisvoorwaarden
van de Geschillencommissie Reizen,
samen met de Bijzondere Reisvoorwaarden van Pollen vzw, de informatie
in de brochure Pollen of op de website
van Pollen per gekozen bestemming
en de voorwaarden en info gepubliceerd in de brochures van de gekozen
touroperator, maken de op uw contract toepasselijke contractuele voorwaarden uit.
Deze Bijzondere Reisvoorwaarden POLLEN vzw
zijn van toepassing op de contracten gesloten tussen de begunstigde van de Gemeenschappelijke
Sociale Dienst (GSD) en de Gemeenschappelijke
Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen
(GSD-V) als cliënt en POLLEN vzw als doorverkoper of reisorganisator.
De Bijzondere Reisvoorwaarden Pollen vzw gelden behalve indien de reisorganisator (touroperator of andere) met wie POLLEN vzw samenwerkt
zijn eigen strengere reisvoorwaarden oplegt.
Indien POLLEN vzw de reisorganisator is, zijn
bijgevolg de hier vermelde Bijzondere Reisvoorwaarden POLLEN vzw van toepassing met uitsluiting van alle andere. Indien de reisorganisator
echter een derde is, en de eigen voorwaarden
van deze derde strenger zijn dan de Bijzondere
Reisvoorwaarden POLLEN vzw, dan zullen deze op
eigen verantwoordelijkheid van de derde bezorgd
worden aan de reiziger en zullen deze van toepassing zijn. Voor het overige blijven de Bijzondere
Reisvoorwaarden POLLEN vzw van toepassing.
Het boeken van een reis houdt in dat de cliënt
de gezamenlijke voorwaarden die betrekking
hebben op zijn reis heeft gelezen en aanvaard.

POLLEN vzw raadt U met aandrang
aan om bij de boeking een individuele reisverzekering af te sluiten. U kan
een reisverzekering afsluiten bij een
verzekeringsmaatschappij, waarmee
POLLEN vzw gewoonlijk samenwerkt
en die de annuleringskosten, medische bijstand, voertuigverzekering
of andere kosten dekt. Indien een
reisverzekering is afgesloten bij een
verzekeringsmaatschappij kan de reiziger geen andere schadevergoeding
vragen dan die welke gedekt is door
zijn verzekeraar.
Artikel 1.
Toepassingsgebied
POLLEN vzw is doorverkoper telkens wanneer een
reisprogramma van een reisorganisator geheel
of gedeeltelijk wordt overgenomen, of wanneer
POLLEN vzw zich ertoe verbindt om voor een reiziger één of meerdere afzonderlijke reisdiensten
te verrichten die toelaten een reis of gelijkaardig
verblijf te maken.
Artikel 2.
Promotie en aanbod
1. De gegevens in de reisbrochure binden de
reisorganisator of de -doorverkoper die de
brochure hebben uitgegeven, tenzij:
- wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en voor het afsluiten van het contract ter
kennis van de reiziger zijn gebracht;
- er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen
bij het contract.
2. De reisorganisator en/of -doorverkoper kan genoodzaakt zijn een bepaald aanbod tijdelijk of
blijvend te schrappen.
3. Het gepubliceerde aanbod geldt steeds tot
uitputting.
Artikel 3.
Paspoorten, visa, vaccinaties en andere
formaliteiten
Het spreekt vanzelf dat elke reiziger er zich persoonlijk van vergewist welke documenten hij
nodig heeft om de reis te ondernemen. Verkeert
een deelnemer zich in de onmogelijkheid om de
reis geheel of gedeeltelijk mee te maken wegens
het ontbreken van een vereist document, dan is

alleen hij verantwoordelijk voor de gevolgen die
daaruit kunnen voortvloeien.
Artikel 4.
Totstandkomen van het contract
Bij het boeken van de reis zijn de doorverkoper of
reisorganisator ertoe gehouden een contract aan
de reiziger te bezorgen conform de wet.
De inschrijving op het daartoe bestemde bestelformulier moet altijd toekomen bij POLLEN
vzw. Het document dient vergezeld te gaan van
het betalingsbewijs van voorschot dat gelijk is aan:
a) 30 % van de totale reissom, zo de afreis meer
dan 30 dagen later gepland is;
b) de totale reissom, zo de afreis 30 dagen later
of minder gepland is.
Artikel 5.
Reissom
1. In de reissom zijn inbegrepen:
- alle diensten of de “service” die nauwgezet op
de reisdocumenten, op de contracten, in de
reisprogramma’s en in de vakantiebrochures
van POLLEN vzw voorkomen.
Zijn niet inbegrepen (tenzij uitdrukkelijk anders
vermeld):
- de kosten voor reispassen, visa, inentingen,
persoonlijke uitgaven, reis-, annulerings- en
bijstandsverzekeringen;
- de brandstoftoeslag, de kosten voor uitstappen, excursies, vertragingen, enz...
- eventuele verblijfsbelasting (zie technische
fiche) ter plaatse te betalen;
- de dossierkosten van 20 € voor de Flight only
reservaties
- de BTW op de eigen producten van POLLEN
vzw zolang Financiën ter zake geen standpunt
inneemt.
2. De prijzen zijn vermeld in EURO. Elke verhoging
kan POLLEN vzw ertoe verplichten de prijzen
aan te passen.
Artikel 6.
Betaling van de reissom
1. Behalve indien uitdrukkelijk anders wordt
overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de
ondertekening van zijn inschrijvingsformulier
30% van de totale reissom als voorschot.
2. Behalve indien op de bestelbon anders wordt
overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum, op
voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de
schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden.
3. Nadat de reservatie aan de hand van het naar
behoren ingevulde en ondertekende contract
definitief bevestigd werd, moet het eventueel
saldo uiterlijk 30 dagen vóór de afreis betaald
zijn. Gebeurt dit niet of wordt geen andere regeling uitdrukkelijk overeengekomen met POLLEN
vzw, dan behoudt deze zich het recht voor het
contract op te zeggen en de reiziger die tekort
schiet, te weigeren, terwijl de aangegane en/of
daaruit voortvloeiende kosten natuurlijk voor
rekening van de reiziger zijn. Boekt de reiziger
minder dan 1 maand voor de vertrekdatum, dan
moet hij de totale reissom onmiddellijk betalen.
4. Het voorschot en het saldo worden gestort
of overgeschreven ten voordele van POLLEN
vzw op volgend IBAN-nummer: BE81 0910
0208 5024.
Artikel 7.
Overdraagbaarheid van de boeking
1. De reiziger kan, voor de aanvang van de reis,
zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet
voldoen aan alle voorwaarden van het contract
tot reisorganisatie en tevens aan die m.b.t. de
hoedanigheid van «begunstigde» in het raam
van de GSD of GSD-V. De overdrager dient
de reisorganisator en, in voorkomend geval,
de doorverkoper, van deze overdracht op de
hoogte te brengen ten minste 7 werkdagen
voor het vertrek.
2. De overdragende reiziger en de overnemer
zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van
de totaalprijs van de reis en de kosten van de
overdracht.
Artikel 8.
Wijziging door de reiziger zonder annulering
1. De reisorganisator en/of de doorverkoper zal
aan de reiziger alle kosten aanrekenen die
worden veroorzaakt door de wijzigingen die
hij gevraagd heeft.
2. Indien mogelijk worden wijzigingen aan de
gereserveerde reis aanvaard. Uiteraard brengen zij kosten met zich mee (gedeeltelijke

annulering en nieuwe reservatie) die variëren
naargelang de reisdatum, de bestemming en
de specifieke voorwaarden die gelden bij de
betrokken reisorganisator. Gaat het om een
dossier waarbij niemand anders dan POLLEN
vzw als tussenpersoon optreedt, dan beperken
de wijzigingskosten zich tot 25 € per dossier en
per product (bestemming).
Artikel 9.
Wijziging door de reisorganisator
vóór afreis
1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van
de wezenlijke punten van het contract niet kan
worden uitgevoerd, dient de reisorganisator
de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval
vóór de afreis, daarvan op de hoogte te brengen
en hem in te lichten over de mogelijkheid het
contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij
de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt.
2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in
elk geval vóór de afreis, de doorverkoper of de
reisorganisator van zijn beslissingen in kennis
te stellen.
3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er
een nieuw contract of een bijvoegsel bij het
contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan
op de prijs worden meegedeeld.
4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag
hij de toepassing vragen van artikel 10.
Artikel 10.
Verbreking door de reisorganisator
vóór afreis
Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de
reis, het contract verbreekt wegens een niet aan
de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft
de reiziger de keuze tussen:
a) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod
van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder
dat hij een supplement dient te betalen; zo de
reis die ter vervanging wordt aangeboden van
mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het
verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen;
b) ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk,
van alle door hem op grond van het contract
betaalde bedragen.
Artikel 11.
Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering
van de reis
1.Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk
deel van de diensten waarop het contract
betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige
maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog
op de voortzetting van de reis.
2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en
daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de
reiziger schadeloos ten belope van dit verschil.
3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of
indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel
ter beschikking stellen dat hem terugbrengt
naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.
Artikel 12.
Verbreking door de reiziger
De reiziger kan te allen tijde het contract geheel
of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het
contract verbreekt wegens een aan hem toe te
rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade
die de reisorganisator en doorverkoper lijden ten
gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan ten hoogste eenmaal de prijs van de
reis bedragen.
De annulering moet onmiddellijk op een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf meegedeeld worden
aan POLLEN vzw.
Automatisch zijn daardoor annuleringskosten
verschuldigd die ook variëren naargelang de
reisdatum, de bestemming en de specifieke
voorwaarden die gelden bij de betrokken reisorganisatoren (touroperators en sommige eigenaars
van vakantieverblijven).
Op de overige dossiers, waarbij enkel POLLEN
vzw als tussenpersoon optreedt, zijn volgende
annuleringskosten van toepassing:
- meer dan 8 weken vóór de gereserveerde periode: 37 € per dossier en per product;
- tussen 8 en 6 weken vóór de gereserveerde
periode: 40 % van de reissom (minimum 37 €);

- tussen 6 en 4 weken vóór de gereserveerde
periode: 60 % van de reissom (minimum 37 €);
- tussen 4 en 2 weken vóór de gereserveerde
periode: 80% van de reissom (minimum 37 €);
- minder dan 2 weken vóór de gereserveerde
periode: 100% van de reissom (minimum 37 €);
Bij annulering dienen de toegekende premies
voor de kinderen, integraal terugbetaald te worden aan POLLEN vzw.
Artikel 13.
Aansprakelijkheid van de reisorganisator
1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig
de verwachtingen die de reiziger op grond van
bepalingen van het contract tot reisorganisatie
redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het
contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren
door hemzelf dan wel door andere verstrekkers
van diensten en zulks onverminderd het recht
van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.
2. De reisorganisator is voor de daden en nalatigheden van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van
hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn
eigen daden en nalatigheden.
3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het reiscontract begrepen
dienst, wordt, in voorkomend geval, de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.
4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het
reiscontract begrepen diensten verleent, wordt
zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en
de vergoeding van de derving van het reisgenot
samen beperkt tot tweemaal de reissom.
5. Alle informatie, prijzen en gegevens in deze
brochure werden te goeder trouw verzameld en
zo eerlijk mogelijk gepubliceerd. Evidente fouten of vergissingen zijn niet bindend. POLLEN
vzw behoudt zich het recht voor om op haar
facturen of documenten alle drukfouten en onnauwkeurigheden te verbeteren die vastgesteld
worden na het verschijnen van de brochure. Zij
kan niet aansprakelijk zijn voor onvoorziene gebeurtenissen, voor kwetsuren, schade of letsels
buiten haar verantwoordelijkheid, noch voor
verlies, diefstal of beschadiging van goederen of
geld, noch voor welke gevallen van overmacht
ook. De reisorganisatoren waarmee POLLEN
vzw samenwerkt, zijn verantwoordelijk voor
welke schade ook die de cliënt(en) berokkend
wordt wegens het gedeeltelijk of totaal niet
nakomen van hun verplichtingen, tenzij zij
het bewijs leveren dat ze met de vereiste zorg
gehandeld hebben en dat men hun niets kan
verwijten. Alleen de rechtbank van Brussel is
bevoegd om eventuele geschillen op te lossen.
6. POLLEN vzw is, indien zij optreedt als reisorganisator of doorverkoper, niet aansprakelijk voor de
schade die de reiziger oploopt in het geval van:
- vastgestelde tekortkoming in de uitvoering
van het contract die toerekenbaar is aan de
reiziger;
- de onvoorziene of onoverkomelijke tekortkomingen die toe te schrijven zijn aan een derde
die vreemd is aan de prestaties geviseerd in
het contract;
- de tekortkomingen toe te schrijven aan een
geval van overmacht;
- de tekortkomingen toe te schrijven aan een
gebeurtenis die door de reisorganisator niet kon
voorzien noch vermeden worden, zelfs wanneer
hij blijk geeft van de grootste voorzichtigheid,
waaronder overboeken niet is begrepen. POLLEN vzw kan in de hierboven vermelde gevallen
in voorkomend geval de gemaakte kosten ten
laste leggen van de reiziger.
7. Voor zover POLLEN vzw niet zelf de in het reiscontract begrepen diensten verleent, wordt
haar aansprakelijkheid voor stoffelijke schade
en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom,
taksen niet inbegrepen.
Artikel 14.
Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger zorgt ervoor dat hij voldoende gedekt
is door een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.

Pollen 2020

67

Kies uw vakantie uit onderstaande brochures
of op de websites en reserveer bij « POLLEN »

VLIEGTUIGBILJETTEN OOK BIJ POLLEN VERKRIJGBAAR

