
 
Uw gids naar het hart van Suriname 

 
Algemene Reisvoorwaarden Boni Tours Suriname 
 
 
Algemeen  
 Boni Tours Suriname is ingeschreven bij KKF, nummer 57404. 
 Onder “gast” wordt in deze Algemene Reisvoorwaarden (verder te noemen: “reisvoorwaarden”) 

verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die voor zichzelf dan wel namens een aantal 
personen (verder te noemen:”reisgroep”) een reis of tour bij Boni Tours Suriname boekt.  

 In het kader van deze reisvoorwaarden dient de gast die de boekingen voor zichzelf of ten 
behoeve van een reisgroep maakt meerderjarig te zijn. Daarnaast dient hij bij de reservering van 
een reis of tour een geldig paspoort en/of een identiteitsbewijs van zichzelf en van de reisgroep 
te overleggen.  

 De gast is ervoor verantwoordelijk, dat de verplichtingen die deze reisvoorwaarden met zich 
meebrengen door alle betrokkenen in acht genomen worden en is hij aansprakelijk indien en 
voor zover zulks niet geschied is.  

 De gast of persoon voor wie geboekt is kan, vóór de aanvang van de reis, een derde persoon in 
z’n plaats stellen, mits deze voldoet aan alle reisvoorwaarden. Boni Tours Suriname dient 
voortijdig van bedoelde indeplaatsstelling te worden verwittigd.  

 Uiterlijk 7 dagen vóór vertrek, de dag van vertrek niet inbegrepen, kan de gast op zijn verzoek 
wijzigingen in het reisprogramma doen aanbrengen mits deze te realiseren zijn respectievelijk 
tegen betaling van de nieuwe reissom inbegrepen de daarmede gepaard gaande 
administratiekosten.  

 
 
Reisprogramma  
Bij de “all in” reizen heeft de gast recht op één (1) slaapplaats per persoon. De gepubliceerde 
tarieven zijn gebaseerd op een cabana of hut, waarin voor meerdere personen slaapgelegenheid is. 
Een en ander heeft tot gevolg, dat de gast die eerder bedoeld tarief heeft betaald, de kans loopt met 
meerdere personen de cabana of hut te moeten delen.  
 Bij reservering dient de gast voor elke persoon (die deel uitmaakt van de reisgroep) een deposito 

van tenminste 25% van de reissom te voldoen; de bevestiging van een reservering door Boni 
Tours Suriname is het bewijs voor de totstandkoming van de reisovereenkomst met de gast. Het 
saldo van de reissom dient uiterlijk 7 dagen vóór de dag van vertrek, de dag van vertrek niet 
inbegrepen, te worden voldaan.  

 Het programma van de reis wordt bepaald door Boni Tours Suriname zoals aangegeven in 
toepasselijke publicaties tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. In overmachtsituaties 
heeft Boni Tours Suriname het recht het reisprogramma voor rekening en risico van de gast te 
wijzigen dan wel de reis / tour te cancelen.  

 Boni Tours Suriname behoudt zich het recht voor bij onvoorziene omstandigheden, 
klimatologische en culturele omstandigheden inbegrepen, passende wijzigingen aan te brengen 
in de verblijfsaccommodatie, de lokatie daarvan of in het lucht/ watertransport.  
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 De duur van de reis is aangegeven in hele dagen, waarbij de dagen van vertrek en aankomst als 
hele dagen worden aangemerkt.  

 De gast / reisgroep dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de nodige 
bewijzen van inentingen en vaccinaties. 

 Boni Tours Suriname is niet aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiende uit door de gast / 
reisgroep opgelopen allergieën respectievelijk het niet treffen door hem / haar van de nodige 
voorzorgsmaatregelen (inentingen, vaccinaties, malaria pillen e.d.); eveneens is aansprakelijkheid 
uitgesloten voor de gevolgen van letsels, die toegebracht zijn door (giftige) planten en dieren.  

 Boni Tours Suriname is niet aansprakelijk voor de consequenties / conclusies die het reizend 
publiek zou kunnen verbinden aan advertentiemateriaal, inclusief maar niet beperkt tot foto`s, 
folders, brochures en ander informatief materiaal, betreffende reizen of tours welke zijn 
uitgegeven door derde partijen.  

 Boni Tours Suriname is niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van 
materiaal verstrekt door derden; evenmin voor het niet voorhanden zijn van een toepasselijke 
persoonlijke of groepsreis- en ongevallen verzekering welker premie in ieder geval voor rekening 
van de gast is.  

 De gast die de reis / tour voor een reisgroep heeft geboekt en nalaat deze te informeren over de 
reisvoorwaarden is aansprakelijk voor de gevolgen van dit verzuim.  

 Boni Tours Suriname is niet aansprakelijk voor de gevolgen die mochten voortvloeien uit het 
gebrek aan een goede communicatie, transportmogelijkheid en medische hulp ter plekke van of 
op weg naar en van de reisbestemming.  

 
Annulerings voorwaarden  
 In geval Boni Tours Suriname als agent optreedt van een recreatieoord of touroperator, gelden 

primair de annuleringsvoorwaarden van het betrokken recreatieoord of de betrokken 
touroperator. In het geval geen annuleringsvoorwaarden van het recreatieoord of de 
touroperator toepasselijk zijn gelden de annuleringsvoorwaarden van Boni Tours Suriname.  

 Bij annulering door de gast tot 15 dagen voor vertrek, de dag van vertrek niet meegerekend, 
worden annuleringskosten ten bedrage van 25% van de totale reissom in rekening gebracht.  

 Bij annulering door de gast tussen de 14e en de 7dag voor vertrek, de dag van vertrek niet 
meegerekend, worden annuleringskosten ten bedrage van 50% van de totale reissom in rekening 
gebracht. Bij annulering door de gast 6 dagen of korter voor vertrek, de dag van vertrek niet 
meegerekend, worden annuleringskosten ten bedrage van 75% van de totale reissom in rekening 
gebracht.  

 Boni Tours Suriname behoudt zich het recht voor om de gepubliceerde tarieven op elk gegeven 
moment te wijzigen. De wijziging wordt uiterlijk 3 dagen voor vertrek bekend gemaakt aan de 
gast. De gast heeft in dat geval het recht de geboekte reis te annuleren, indien de wijziging c.q. 
verhoging van de reissom een bedrag van meer dan 15% van de reissom inhoudt.  

 Boni Tours Suriname behoudt zich het recht voor uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van vertrek, de 
reis / tour te annuleren bij een deelname van minder dan het gepubliceerd minimum aantal 
personen alsmede bij elke andere redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheid de 
bedrijfsvoering van Boni Tours Suriname rakende zulks uitsluitend ter beoordeling van 
laatstgenoemde. In deze gevallen worden de betaalde reiskosten gerestitueerd aan de gast.  
 

Slotbepaling  
 De gast verklaart middels het – schriftelijk, per mail of anderszins – bevestigen van de tour(s) of 

door ondertekening van dit formulier, bekend en akkoord te zijn met bovenstaande Algemene 
Reisvoorwaarden; tevens verklaart hij / zij zich niet er op te kunnen beroepen deze niet (goed) 
gelezen of begrepen te hebben. 
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