
Voorwaarden Kupers Meerdaagse reis naar Duitsland 2023 
 
Reisdatum: maandag 15 mei t/m vrijdag 19 mei 2023  
 
Aantal deelnemers: Het minimale aantal deelnemers is 25.  
 
Prijs:  
Van 25 t/m 29 personen € 759,- per persoon o.b.v. tweepersoonskamer  
Van 30 t/m 34 personen € 729,- per persoon o.b.v. tweepersoonskamer  
Van 35 t/m 39 personen € 709,- per persoon o.b.v. tweepersoonskamer  
Vanaf 40 personen € 695,- per persoon o.b.v. tweepersoonskamer  
Eenpersoonskamertoeslag € 80,- per persoon  
 
Inbegrepen:  
• Diensten van deskundige chauffeur;  
• Reis per luxe Comfort Class touringcar met minibar, toilet en airconditioning;  
• Vier overnachtingen in het Hotel & Gesellschaftshaus Ripken in Hatten;  
• Vier maal dinerbuffet in het hotel op dag 1 t/m 4;  
• Vier maal ontbijt in het hotel op reisdagen 2 t/m 5;  
• Vijf maal lunch waarvan op de laatste dag afscheidslunchbuffet bij Van der Valk Emmen;  
• Koffie/thee en gebak op de heenreis bij Van der Valk Emmen;  
• Entreegelden van de te bezoeken tuinen en parken*;  
• Kosten gids in Rhodopark Bremen;  
• Eén avond gebruik van de vergaderruimte in het hotel t.b.v. DRG;  
• Fooi  
• Toeristenbelasting;  
• Reisbescheiden en kofferlabels.  
 
* Tuinentrees van: Rhododendronpark Hobbie, Park der Garten, Schlosspark Lütetsburg, Zu Jeddeloh, 
Rhododendronpark Gristede, Rhododendronpark Bremen, Westerstede Rhodo festival.  

 
Niet inbegrepen:  
• Drankjes en uitgaves van persoonlijke aard;  
• Reis- en annuleringsverzekering;  
• Administratiekosten à € 15,- per boeking  
• Verplichte bijdrage Calamiteitenfonds à € 2,50 per boeking (per 9 personen)  
• Verplichte bijdrage SGR à € 5,- per persoon.  
 

Inschrijven: Zodra alles rond is, wordt er via onze website een link naar Kupers aangemaakt waar u 
rechtsteeks kunt reserveren en betalen. Aan de hand van de inschrijvingen boekt Kupers Tuinreizen 
de reizigers in en worden de boekingsbevestigingen verstuurd. Op basis van de kamerindeling op 
dat moment worden de onverkochte kamers teruggegeven aan de hotels. Meer kamers of een 
andere kamerindeling dan het op deze bevestiging aangegeven aantal zijn altijd op basis van 
beschikbaarheid. Indien er zich na het sluiten van de inschrijvingen nog nieuwe deelnemers melden, 
is hun deelname eveneens op basis van beschikbaarheid.  
Uiterste datum van inschrijving: 31 januari 2023 
Aanbetaling: Bij het versturen van de boekingsbevestigingen worden de reizigers verzocht een 
aanbetaling à 50% van de totale reissom aan Kupers Tuinreizen te voldoen.  
Restbetaling De restantbetaling dient uiterlijk vier weken voor vertrek door de reizigers voldaan te 
worden. Hiervoor ontvangen zij tussen de 6 en 4 weken voor vertrek een nieuwe factuur waarop 
tevens de definitieve kosten van de entreegelden zijn meegenomen.  
Annuleringsvoorwaarden  



U kunt de reis tot 1 februari 2023 kosteloos annuleren. Daarna gelden de volgende voorwaarden:  
- Tot 3 maanden voor vertrek zijn de annuleringskosten 25% van de reissom;  
- Tot 2 maanden voor vertrek zijn de annuleringskosten 50% van de reissom;  
- Tot 14 dagen voor vertrek zijn de annuleringskosten 75% van de reissom;  
- Tot de vertrekdag zijn de kosten 100% van de reissom;  
Een annulering waardoor het totale aantal deelnemers onder het minimale deelnemersaantal van 25 
personen komt, wordt automatisch voor 100% doorberekend.  
Let op: deze annuleringsvoorwaarden wijken af van de ANVR Reisvoorwaarden.  
Deelannuleringen: Indien één of meer reizigers annuleren en het aantal reizigers daardoor in een 

lagere staffel valt, behoudt Kupers Tuinreizen het recht om de reissom naar de nieuwe staffel aan te 

passen waardoor de reissom voor de overblijvende deelnemers verhoogd wordt. Bij annuleringen 

korter dan vier weken voor vertrek zal Kupers Tuinreizen de reissom voor de resterende deelnemers 

gelijk houden. 


