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We blijven Onbeperkt   Genieten!
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Beste reiziger van De Klup,

Hartelijk welkom bij Het Buitenhof! Het is een grote eer dat wij je 
mogen verwelkomen en dat wij het vakantie-stokje van De Klup 
mogen overnemen. 

Het voelt ook heel vertrouwd: net als De Klup komt Het Buitenhof 
ook uit Gouda. En dat betekent misschien wel dat je ons al kent of 
dat je misschien vrienden hebt die al eerder met Het Buitenhof op 
vakantie zijn gegaan. En in het geval dat dat nog niet zo is: ik kijk 
er naar uit om nader met je kennis te maken!

In samenwerking met De Klup hebben wij dit jaar 5 vakanties 
voor je samengesteld, waarbij de kans groot is dat je ook bekende 
begeleiders van De Klup tegenkomt. Staat jouw droomvakantie 
hier niet tussen? Blader dan even door.
In deze brochure stellen wij Buitenhof Reizen graag aan je 
voor. Ben je nieuwsgierig naar het uitgebreide reisaanbod van 
Buitenhof Reizen? Vraag dan onze reisgids aan, zie blz. 23. 

Ik heet je nogmaals welkom bij onze club, de Buitenhof-Club,
en wens je veel voorpret bij het uitkiezen van jouw droomvakantie!

Hartelijke groet,

Ingeborg Jansen
Directeur Stichting Het Buitenhof

Beste vakantieganger, 

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat de reorganisatie binnen De Klup 
en de coronacrisis invloed hebben gehad op onze activiteiten. 
Dit geldt jammer genoeg ook voor onze geliefde Klup-vakanties. 
Onder de huidige omstandigheden is het niet meer haalbaar om 
de vakanties voor jullie te organiseren. Dit gaat ons natuurlijk zeer 
aan het hart. We hebben zoveel mooie jaren, leuke en dierbare 
herinneringen mogen maken, met jullie. Of het nu was tijdens 
een boottocht, een buitenlandreis, een wandel- of fietsvakantie 
of ergens lekker in een bungalow in Nederland, altijd stond het 
plezier, de ontspanning en het samenzijn voorop. 

Omdat ook Buitenhof Reizen leverancier is van Onbeperkt 
Genieten, denken wij met hen een goede en passende oplossing te 
hebben gevonden en geven wij ons vakantie-stokje graag door aan 
de enthousiaste medewerkers en vrijwilligers van deze organisatie. 
En weten we zeker dat je in de toekomst weer net zulke mooie 
herinneringen maakt als tijdens de vakanties met De Klup.  

Wij wensen je alvast veel reisplezier en natuurlijk heel veel mooie 
herinneringen. Blijf Onbeperkt Genieten! 

Zonnige groet, 

Jolanda de Ruiter 
Directeur De Klup



In 2022 zullen wij nog 5 ‘echte’ vakanties met De Klup organiseren.
We gaan naar Kreta, Disneyland Parijs, Nieuwvliet-Bad, de Efteling & 
de Beekse Bergen en naar Hoog Vaals! Vertrouwde vakanties waar 
ontspanning, gezelligheid en persoonlijke aandacht hoog in ons vaandel 
staan! En misschien ook wel vertrouwd omdat je bekende Klup-reizigers en 
begeleiders kunt ontmoeten tijdens je vakantie. Ga je met ons mee?

Zoals je weet: de vakanties van De Klup worden begeleid door ervaren en 
enthousiaste vrijwilligers, die bijna allemaal al langer actief zijn bij De Klup.  
Vrijwilligers spelen een belangrijke rol bij de vakanties van De Klup én de 
vakanties van Buitenhof Reizen: zij proberen het iedereen naar de zin te 
maken en er met elkaar een geweldige vakantie van te maken.  

Maar ook de medewerkers op 
kantoor zijn belangrijk: zij kunnen 
je helpen met het uitzoeken van 
een leuke vakantie of adviezen 
geven over vakanties die goed 
aansluiten bij jouw wensen en 
behoeftes.

Heb je vragen?
Bel met Jamie of Roxane op 
telefoonnummer 0182 - 587 050.
Zij helpen je graag!

Kortom, met elkaar zorgen wij 
ervoor dat jij kan genieten van
een zorgeloze vakantie! 
We kijken er naar uit om samen 
met jou op vakantie te gaan!
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Kreta, Griekenland
8-DAAGSE VLIEGREIS - 4 MEI 2022

Annuleringsverzekering: € 103,99   1-persoonskamer: op aanvraag
Aantal reizigers: Min. 8 / max. 8   Aantal begeleiders: 2

vanaf: € 1.239

Disneyland, Parijs
5-DAAGSE KLEINE BUSJESREIS - 9 MEI 2022

Annuleringsverzekering: € 75,45   1-persoonskamer: niet beschikbaar
Aantal reizigers: Min. 10 / max. 12   Aantal begeleiders: 3

vanaf: € 895

Disneyfans opgelet! Dit 
jaar bestaat Disneyland 
Parijs 30 jaar en dat wordt 
groots gevierd. Mickey, 
Goofy, Donald Duck en 
vele andere Disneyhelden 
komen langs in de parade 
en staan klaar om met 
ons op de foto te gaan! 
Uiteraard genieten we 
van alle leuke attracties. 
Dat wordt lachen, gieren 
brullen! Na een dag in
het park kunnen we
’s avonds bijkomen in 
onze luxe bungalows van 
CenterParcs. Voor wie nog 
energie over heeft is er ook 
nog heel veel te ontdekken 
op ons vakantiepark.

OM ALLES MEE TE KUNNEN 
MAKEN, WORDT ER 
HEEL WAT AFGELOPEN 
IN DISNEYLAND. HET IS 
HELAAS NIET MOGELIJK 
EEN ROLSTOEL MEE TE 
NEMEN OP DEZE VAKANTIE. 
DE SLAAPKAMERS IN 
DE HUISJES ZIJN ALLEN 
GELEGEN OP DE 1E 
VERDIEPING. JE MOET DUS 
TRAP KUNNEN LOPEN.

Een vakantie op het Griekse eiland Kreta is superfijn. Zonnetje, mooie stranden 
en gezellige stadjes: wat wil je nog meer? We logeren in Chersonissos in een 
all-inclusive hotel met een fijn zwembad. Alles is inbegrepen: ontbijt, lunch en 
avondeten! Ben je dol op slenteren door oude stadjes, dan kun je tijdens je Kreta-
vakantie je hart ophalen. Wist je dat Kreta barst van de mooie witte stranden? We 
gaan zwemmen in zee, zonnen aan het strand en op een terrasje zitten. Natuurlijk 
staat er ook een toffe Griekse avond met dans en muziek op het programma. De 
begeleiding zorgt voor een onvergetelijke vakantie!

DIT IS EEN REIS VOOR ZELFSTANDIGE DEELNEMERS. VERBLIJF IS IN EEN HOTEL OP BASIS 
VAN ALL-INCLUSIVE. KOSTEN VOOR DE EXCURSIES ZIJN BIJ DE PRIJS INBEGREPEN

Yassou, welkom op Kreta! Net als in de film

BZV TV
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Nieuwvliet-Bad, Nederland
5-DAAGSE KLEINE BUSJESREIS - 30 MEI 2022

Annuleringsverzekering: € 59,27   1-persoonskamertoeslag: € 90
Aantal reizigers: Min. 10 / max. 10   Aantal begeleiders: 4

vanaf: € 699

Efteling & Beekse Bergen, Nederland
8-DAAGSE KLEINE BUSJESREIS - 20 JUNI 2022

Annuleringsverzekering: € 84,34   1-persoonskamer: niet beschikbaar
Aantal reizigers: Min. 12 / max. 12   Aantal begeleiders: 4

vanaf: € 999

Hou je van water en strand? Dan voel jij je in Zeeland helemaal thuis! Lekker 
zwemmen in het overdekte zwembad of zonnen aan het strand. En wat dacht je van 
een spelletje tafeltennis of jeu de boules? Het kan allemaal! Maar we kunnen ook een 
dagje naar Gent of Brugge, want we logeren vlakbij de grens van België. Dichtbij ligt 
het dorp Cadzand met leuke winkeltjes en terrasjes voor een lekker ijsje. ’s Avonds 
doen we gezellig spelletjes in onze bungalow. Bij mooi weer kunnen we langs het 
strand lopen en BBQ-en in de tuin. Ga je ook mee uitwaaien aan zee?

GEZELLIG MET VRIENDEN EN VRIENDINNEN AAN ZEE. DE BEGELEIDING VAN SAMSAM 
GAAT OOK WEER MEE. BEPERKT AANTAL HULPMIDDELEN TOEGESTAAN.

SAMSAM zandkastelen bouwen
aan zee

Ben je tussen de 18 en 35 jaar? Dan is deze week vast iets voor jou! Met 
leeftijdsgenoten en échte pretparkfans brengen we een bezoek aan de Efteling, 
waar sprookjes tot leven komen en spannende attracties op je wachten. Safaripark 
de Beekse Bergen staat ook op het programma. We rijden hier met een bus door 
de Nederlandse savanne dwárs langs de wilde dieren. Wat een avontuur! Ook op 
ons vakantiepark CenterParcs De Kempervennen valt van alles te beleven. Zo heeft 
ons park een subtropisch zwemparadijs, is er een strandje en zijn er vele andere 
activiteiten te ondernemen. Klinkt als een topvakantie!

BEPERKT AANTAL HULPMIDDELEN TOEGESTAAN.

Sprookjes komen tot leven
& op safari in Nederland

BZV TV
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Buitenhof Reizen 
organiseert vanaf nu 
De Klup vakanties. 
Nieuwsgierig naar het
gehele reisaanbod?

Bíjna over de grens!

Hoog Vaals, Nederland
8-DAAGSE KLEINE BUSJESREIS - 30 SEPTEMBER 2022

Annuleringsverzekering: € 84,34   1-persoonskamer: niet beschikbaar
Aantal reizigers: Min. 18 / max. 18   Aantal begeleiders: 6

vanaf: € 999

Vakantie in Limburg voelt als vakantie in het buitenland! We kunnen vanuit ons 
gezellige bungalowpark makkelijk de grens oversteken naar België en Duitsland. 
Maar liefst 3 landen in één reis. Wat is er nou leuker? De natuur is hier op z’n mooist 
met prachtige heuvels, bossen en beekjes. En we maken een uitstapje naar de 
Vaalserberg en het Drielandenpunt. In ons fijne vakantiepark is van alles te doen: zo 
kun je zwemmen in het overdekte zwembad, bowlen, jeu-de-boulen maar vooral 
ook lekker luieren. Natuurlijk gaan we ook de lekkerste vlaaien testen. Tot ziens in 
Limburg!

BEPERKT AANTAL HULPMIDDELEN TOEGESTAAN.
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Welke Buitenhof 
vakantie past
bij jou?

Ons belangrijkste doel is om 
onze reizigers een geweldige 

vakantie te bezorgen waar 
plezier en gezelligheid voorop 

staan! Het beleven van een 
zorgeloze vakantie wordt mede 
bepaald door het kiezen van de juiste 
vakantie. Welke past het beste bij jou?

Wij hebben alle vakanties 
onderverdeeld in 5 categorieën.
Zo kun je in één overzicht zien welk 
type vakantie het beste bij je past.
Bij elk van de 5 reiscategorieën zie 
je een aantal ‘helpende handjes’ 
afgebeeld staan, variërend van
1 tot 4 ‘helpende handjes’.

Geschikt voor reizigers die:

• 18 jaar en ouder zijn; 
•  Zonder hulp een flinke wandeling 

(minimaal 1-3 uur) kunnen maken;
•  Geen gebruik maken van een 

hulpmiddel;
• ADL-zelfstandig zijn;
•  Geen verpleegkundige hulp 

nodig hebben;
• Veel willen zien en ondernemen;
•  Energiek zijn en over voldoende 

sociale  vaardigheden beschikken.

Begeleiding: Van 1 op 4 tot 1 op 6

Avontuurlijke vakanties

Geschikt voor reizigers die:

• 18 jaar en ouder zijn;
•  Zonder hulp een redelijke 

wandeling (minimaal 1 uur) 
kunnen maken;

•  Geen gebruik maken van een 
 hulpmiddel;

•  Evt. toezicht bij de ADL nodig 
hebben;

•  Geen verpleegkundige hulp nodig 
hebben;

• Veel willen zien en ondernemen.

Begeleiding: Van 1 op 4 tot 1 op 6

Ondernemende vakanties

12 13

Geschikt voor reizigers die:

• Tussen de 18 en 35 jaar oud zijn; 
•  Zonder hulp een redelijke tot 

flinke wandeling (minimaal 1 uur) 
 kunnen maken;

•  Geen gebruik maken van een 
 hulpmiddel;

•  Evt. toezicht bij de ADL nodig 
hebben;

•  Geen verpleegkundige hulp 
nodig hebben;

• Veel willen zien en ondernemen;
•  Energiek zijn en over voldoende 

sociale  vaardigheden beschikken.

Begeleiding: Van 1 op 4 tot 1 op 6

Jongeren vakanties



Geschikt voor reizigers die:

• 18 jaar en ouder zijn;
•  Een korte wandeling (minimaal 

30 minuten) kunnen maken;
•  Evt. tijdens uitstapjes gebruik 

 maken van een rollator of 
wandelstok;

•  Evt. toezicht of lichte assistentie 
bij de ADL- verzorging nodig 
hebben;

•  Evt. basis verpleegkundige 
 handelingen nodig hebben;

•  Excursies willen maken afgewis-
seld met een dag(deel) rust.

Begeleiding: Van 1 op 4 tot 1 op 5
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Rustig Aan vakanties

Geschikt voor reizigers die:

• 18 jaar en ouder zijn;
•  Een korte wandeling (minimaal 

30 minuten) kunnen maken;
•  Evt. tijdens uitstapjes gebruik 

maken van een  rolstoel (maar 
niet rolstoelgebonden zijn), 
rollator,  wandelstok gebruiken of 
 slechtziend zijn;

•  Evt. assistentie bij de ADL- 
verzorging nodig hebben;

•  Evt. verpleegkundige handelingen 
nodig hebben;

•  Excursies willen maken afgewisseld 
met een dag(deel) rust.

Begeleiding: Van 1 op 1 tot 1 op 3

Zorgvakanties

Het Buitenhof
heet De Klup welkom bij het
Buitenhof Clubfeest!

Zin in een feestje? Kom dan naar ons Buitenhof Clubfeest in Reeuwijk. 
Samen met alle collega’s van kantoor, bekende reisbegeleiders én 
Zanger Hans maken we er weer een gezellige beestenboel van.

Elk jaar organiseert Het Buitenhof een feestdag. Om 12 uur gaan de deuren 
open en genieten we van een gezellige lunch. Na dit feestmaal wordt het 
party-time: we gaan dansen en swingen, lachen en meezingen. Maar bovenal: 
we maken er tot 17.00 uur een super leuke dag van! 

Elk jaar heeft het Clubfeest een ander thema. Dit jaar is het thema Dieren.
Kom jij ook verkleed als kat, hond, leeuw of een ander lievelingsdier?
Je hoeft je natuurlijk niet te verkleden, maar het zou tof zijn 
wanneer we met elkaar één grote beestenboel vormen!
We kijken er naar uit om jullie allemaal te zien!

5 NOVEMBER 2022 - REEUWIJK - € 49

BIJZONDERHEDEN: VOOR HET CLUBFEEST ZIJN
AFWIJKENDE ANNULERINGSKOSTEN VAN TOEPASSING.

Dieren
thema



Groeten uit Bergeijk
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Eén prijs voor
een volledig

verzorgde reis
Kiezen voor Buitenhof Reizen 
betekent kiezen voor een vakantie die 
volledig verzorgd is. Nergens vind je 
een reis met zoveel inbegrepen in de 
prijs: alle maaltijden, reisverzekering, 
reisverslag, begeleiding, comfortabel 
vervoer, verblijf en dagelijks 
een uitstapje, activiteit of 
excursie! Je hoeft alleen 
nog zakgeld mee te 
nemen voor souvenirs 
of eventuele extra 
consumpties.

Ervaren
& enthousiaste

vrijwilligers
Onze Buitenhof vakanties worden 
begeleid door enthousiaste en 
ervaren vrijwilligers. Zij zetten zich 
met hart en ziel in om onze reizigers 
een geweldige vakantie te bieden. 
De vrijwilligers worden getraind en 
goed begeleid voordat ze op een 
reis meegaan. Op de Zorgvakanties 
gaan verpleegkundigen of verzorgers 
mee als vrijwilliger. Zo kan iedereen 
genieten van een zorgeloze vakantie! 
Reizen met Buitenhof staat voor 
onbeperkt vakantieplezier!

Hulpmiddelen
mogen mee & zorg 

wordt geboden

Ook als je gebruik maakt van een 
hulpmiddel of als je verpleegkundige 
zorghandelingen nodig hebt, ben 
je van harte welkom bij Buitenhof 
Reizen. Dit geldt voor bekende 
reizigers, maar ook voor diegenen die 

nog niet eerder met Buitenhof 
Reizen op vakantie zijn 

geweest. Uiteraard zijn 
er een beperkt aantal 

rolstoelen en rollator 
plaatsen per reis 
beschikbaar.

Veilig vervoer & 
opstapplaatsen in

heel Nederland
Veel reizen van Het Buitenhof zijn  
Grote Busreizen. Buitenhof Reizen 
werkt uitsluitend samen met 
touringcarbedrijven die erkend  
zijn als Keurmerk Touringcarbedrijven.  
De Kleine Busjesreizen worden 
uit gevoerd met comfortabele 
9-persoons bussen of rolstoelbussen. 
Dankzij de vele opstapplaatsen in
het land, is een vakantie met 
Buitenhof Reizen voor iedereen 
bereikbaar.

WAAROM
KIES JE VOOR 
BUITENHOF

REIZEN?

Wist je dat Buitenhof Reizen ook 
heel veel kerstreizen organiseert?
Nieuwsgierig naar het aanbod?

Groeten uit Valkenburg

Groeten uit
Europa-Park

Groeten uitLa Roche-en-Ardenne

Groeten uit Disney Parijs

Groeten vanaf
de Buitenhof Kerstcruise

Groeten uit Assen



Informatie en Reizigersvoorwaarden
Het Buitenhof is een han-
delsnaam van Stichting Het 
Buitenhof (KvK 41149019) 
en is aangesloten bij de vol-
gende brancheverenigingen 
en organisaties:

ANVR Reizigers-
voorwaarden
Wij zijn aangesloten 

bij de Algemene Nederlandse 
Vereniging van Reisonder-
nemingen, ANVR. De ANVR 
hanteert strenge normen voor 
het lidmaatschap en bevordert 
de kwaliteit van reizen en van 
de informatie daarover. De 
reizen in deze reisgids worden 
aangeboden onder het beding 
dat de ANVR Reizigersvoor-
waarden van toepassing zijn 
op alle aanbiedingen in deze 
reisgids, tenzij uitdrukkelijk 
wordt aangegeven dat dit 
niet het geval is. Je kunt de 
ANVR-Reizigersvoorwaarden 
vinden op www.anvr.nl/reizi-
gersvoorwaarden.pdf

SGR: Stichting 
Garantiefonds 
Reisgelden

Wij zijn aangesloten bij het 
SGR onder lidnummer 2496. 
Binnen de grenzen van de 
SGR-garantieregeling
(www.sgr.nl/garantieregeling) 
vallen de in dit programma 
gepubliceerde reizen onder de 
garantie van SGR. De SGR- 
garantie houdt in dat de con-
sument ervan verzekerd is zijn 
vooruitbetaalde reisgeld terug 
te krijgen, als zijn wederpartij 
door financieel onvermogen 
de overeengekomen tegen-
prestatie niet kan nakomen. 
Voor zover de overeenkomst 
mede het vervoer omvat en de 
plaats van bestemming reeds 
is bereikt, wordt zorg gedra-
gen voor de terugreis.

Calamiteitenfonds 
Wij zijn aangeslo-
ten bij de Stichting 

Calamiteitenfonds Reizen. 
Binnen de grenzen van de 
garantieregeling van het 
Calamiteitenfonds vallen de in 
dit programma gepubliceerde 
reizen onder de garantie van 
het Calamiteitenfonds. Deze 
garantie houdt in dat je als 
consument die deelneemt aan 
een door ons georganiseer-
den reis: 
•  (een deel van) jouw reissom 

terugkrijgt indien wij de reis 
als gevolg van een calamiteit 
niet of niet volledig kunnen 
uitvoeren; 

•  de noodzakelijke meerkos-
ten vergoed krijgt indien wij 
als gevolg van een calamiteit 
de reis moeten aanpassen 
of indien wij jou vervroegd 
moeten repatriëren. 

Onder calamiteit wordt 
verstaan een door molest of 
natuurramp veroorzaakte 
abnormale gebeurtenis.

Voorwaarden voor 
deelname aan een 
 Buitenhof vakantie 

Reizigers 
Alle reizen van Het Buitenhof 
zijn bedoeld voor mensen met 
een verstandelijke beperking. 
Om mee te kunnen op onze 
reizen, moet je aan bepaalde 
voorwaarden voldoen:
•  De reiziger dient zelfstandig 

te zijn op het gebied van 
persoonlijke verzorging, 
zoals eten, drinken, etc. 

•  De reiziger dient zelfred-
zaam te zijn bij toiletbezoek. 

•  De reiziger moet in een 
groep kunnen functioneren 
en in redelijke mate sociaal 
vaardig te zijn. 

•  De reiziger moet (minimaal 
een paar stappen) kunnen 
lopen en mag niet rolstoel 
gebonden zijn. Het gebruik 
maken van een rolstoel is op 
onze Zorgreizen (maxi-
mum aantal rolstoelstoelen 

bepaald per reis) mogelijk. 
Mensen met een te zware 
verstandelijke beperking, een 
meervoudige beperking of 
mensen die te veel dagelijkse 
verzorging nodig hebben, 
moeten wij helaas uitsluiten 
van deelname. Overleg bij 
twijfel altijd even met Het 
Buitenhof; dat voorkomt 
teleurstellingen of levert juist 
een verrassing op! 

Uitsluiten van reizigers
Indien daar aanleiding toe is 
behoudt Het Buitenhof zich 
het recht voor reizigers niet te 
laten vertrekken of vervroegd 
naar huis te doen afreizen. 
 Redenen kunnen zijn: 
•  Onaangepast gedrag waar-

door het vakantieplezier van 
andere reizigers vermindert 
of verdwijnt; 

•  Gedrag waardoor contacten 
met politie en justitie onver-
mijdelijk zijn; 

•  Onvolledige informatie op 
het aanmeldingsformulier 
over gezondheid, zelf-
redzaamheid, handicaps, 
benodigde medische bege-
leiding en aanwezigheid van 
hulpmiddelen;

•  Niet hebben voldaan aan de 
financiële verplichtingen be-
horend bij de geboekte reis; 

•  Niet beschikken over de 
juiste grens- en/of gezond-
heidsdocumenten 

Wanneer Het Buitenhof 
genoodzaakt is een reiziger 
voortijdig naar huis te sturen, 
is zij ook genoodzaakt de 
extra gemaakte kosten voor 
vervoer en begeleiding naar 
huis, aan de reiziger of zijn 
wettelijk vertegenwoordiger 
door te belasten.

Reiskeuze 
De reiziger (of zijn wettelijk 
vertegenwoordiger) is verplicht 
bij de reiskeuze een goede 
afweging te maken of de reis 
wel past bij het lichamelijk en/

of verstandelijk vermogen van 
de reiziger. Als daar bij Het 
Buitenhof gerede twijfel over 
bestaat, behoudt zij zich het 
recht voor om in overleg met 
de reiziger en wettelijk verte-
genwoordiger de reiskeuze te 
wijzigen of de reiziger niet toe 
te laten op een reis.

Minimum aantal deelnemers 
Per reis wordt een minimaal 
en een maximaal aantal 
deelnemers vermeld. 
Indien minder deelnemers 
hebben geboekt dan dat 
wordt vermeld, behoud Het 
Buitenhof zich het recht voor 
om de reis te annuleren en 
de reiziger een alternatief aan 
te bieden. Het kan zijn dat 
hierdoor de oorspronkelijke 
vertrekdatum en/ of 
bestemming wijzigt. Indien 
dit het geval is, ontvang je 
uiterlijk 21 dagen vóór vertrek 
bericht. 

De reissom

De gepubliceerde reissom 
is gebaseerd op de prijzen, 
heffingen, verzekeringspre-
mies en belastingen zoals 
deze bij Het Buitenhof bekend 
waren ten tijde van publicatie 
(januari 2022) en onder voor-
behoud van kennelijke fouten 
en vergissingen. 

INBEGREPEN in de reissom: 
• Alle overnachtingen 
• Alle maaltijden 
•  Vervoer van de opstapplaats 

naar de bestemming v.v. 
•  Vervoer tijdens de vakantie 
•  Groepsgeld, bestaande uit 
•  Elke dag een excursie, uit-

stapje of activiteit, inclusief 
entreegelden 

•  Gezamenlijke consumpties
•  Reisverslag 
•  Kosten voor Reisbegeleiding 
•  Reis-, bagage- en ongeval-

lenverzekering “Comfort” 

van Europeesche Verzeke-
ringen (let op: eigen risico 
€ 50,- per gebeurtenis) 

NIET INBEGREPEN in de 
reissom: 
• Persoonlijke uitgaven 
• Extra consumpties 
• Annuleringsverzekering 
•  Bijdrage SGR € 5,- per 

 persoon (verplichte kosten) 
•  Bijdrage Calamiteitenfonds 

€ 2,50 per boeking indien 
je naar het buitenland reist 
(verplichte kosten) 

•  Reserveringskosten € 20,- 
per boeking (verplichte 
kosten)

•  Zakgeld: Voor alle uitgaven 
van persoonlijke aard zoals 
souvenirs, extra drankjes, 
ansichtkaarten etc. adviseren 
wij je zakgeld mee te nemen, 
à € 20,00 per dag. 

Reisverzekering 
De reisverzekering (pakket 
“Comfort” inclusief geld 
en cheques tot € 500,- per 
persoon) is bij al onze reizen 
inbegrepen in de reissom, 
omdat in praktijk blijkt dat 
er tijdens de vakantie zaken 
kunnen gebeuren waar wij en 
de thuissituatie (ouders en/ 
of verzorgers) geen rekening 
mee hebben kunnen houden. 
Denk hierbij aan erge last van 
heimwee, een onverwachte 
gebeurtenis waardoor het 
gedrag totaal verandert 
en de reiziger niet meer in 
een groep functioneert. Op 
zo’n moment moeten wij 
besluiten de reiziger naar 
huis te halen. Dit zijn slechts 
twee voorbeelden waarbij 
wij zonder problemen een 
beroep kunnen doen op 
de Europeesche. Indien de 
thuissituatie geen helpende 
hand kan bieden zorgt de 
Europeesche ervoor dat de 

reiziger op kosten van de 
verzekeraar naar huis gaat en 
dat er eventueel begeleiding 
geregeld wordt. Normaal 
gesproken valt dit niet onder 
een reisverzekering en 
moeten de reigers dit zelf 
betalen. Zo zijn er nog meer 
afspraken gemaakt met de 
Europeesche die afwijken van 
andere reisverzekeringen. 
Daarnaast is het voor onze 
begeleiding van belang 
om te weten dat iemand 
gegarandeerd en goed 
verzekerd is. 

Allrisk annulerings-
verzekering
De Allrisk annuleringsverze-
kering is niet bij de reissom 
inbegrepen. De kosten voor 
deze verzekering staan per 
reis aangegeven, zowel op de 
website als in onze brochure. 
Wanneer je een annulerings-
verzekering wilt afsluiten 
kan je dit aangeven op het 
aanmeldingsformulier. Wij 
adviseren je dringend om 
een deze verzekering af te 
sluiten. Immers, annuleren of 
afbreken van een reis brengen 
kosten met zich mee. Bij 
Europeesche Verzekeringen 
ben je (deels) verzekerd als 
je jouw reis wilt annuleren of 
vervroegd wilt afbreken om 
een aantoonbare reden die 
voor jou persoonlijk belangrijk 
is. Deze reden moet buiten 
jouw schuld en onvoorzien 
zijn. Op onze website tref je 
meer informatie aan over de 
allrisk annuleringsverzekering 
en de vergoeding. 

Wat je nog meer moet 
weten

Diëten
Wanneer je aan een dieet 
gebonden bent, geef dit dan 
bij boeking aan ons door. Wij 
kunnen het dieet daarentegen 

18 19

S T I C H T I N G

KEURMERK
BUSBEDRIJF

 

  

  

  



niet garanderen. Eventuele 
meerkosten voor het aange-
vraagde dieet worden aan je 
doorberekend. Wij kunnen 
nimmer garanderen dat er 
glutenvrije (ontbijt)producten 
in de accommodatie beschik-
baar zijn.

Accommodaties
Wij hebben met uiterste 
nauwkeurigheid accommo-
daties geselecteerd met de 
gemakken die horen bij de 
vakantiecategorie die voor jou 
van toepassing zijn. Zo kun je 
altijd genieten van een onbe-
zorgde vakantie. Wij hanteren 
de sterremclassificatie zoals is 
vastgesteld in het desbetref-
fende land. Deze kan mogelijk 
afwijken van de Nederlandse 
kwalificatie.

Kamerindeling
Je hebt alleen recht op een 
éénpersoonskamer als dit 
bevestigd staat op de factuur 
en je de eventuele toeslag 
hiervoor hebt betaald. In alle 
andere gevallen deel je een 
kamer met één of meer reizi-
ger(s). Voor veel hotels geldt 
dat er slechts een beperkt 
aantal éénpersoonskamers 
beschikbaar zijn. Ondanks het 
feit dat je veelal een toeslag 
betaalt, is de kamer vaak iets 
minder van kwaliteit en groot-
te, ligging en/of faciliteiten 
dan een tweepersoonskamer. 
Dit is helaas een internationaal 
gegeven, waarop wij geen 
invloed hebben.

Reisdocumenten
Welke reisdocumenten je no-
dig hebt verschilt per bestem-
ming. Meestal volstaat een 
geldig paspoort of Europese 
identiteitskaart, soms is een 
visum nodig. Je ontvangt van 
Het Buitenhof informatie na 
boeking. Let op: je bent zelf 
verantwoordelijk voor geldige 
reisdocumenten. Mocht je ten 

tijde van vertrek niet beschik-
ken over de juiste reisdocu-
menten, kan je geweigerd 
worden op de reis. Kosten 
die hier eventueel uit voort 
vloeien zijn voorrekening van 
de reiziger.

Covid-19
IN 2020 en 2021 hebben 
we te naken gehad met het 
Coronavirus; de vakantie werd 
hierdoor minder onbezorgd 
dan anders. Inmiddels weten 
we steeds meer over het virus 
en worden op basis van deze 
kennis richtlijnen opgesteld. 
We houden de reisadviezen 
nauwlettend in de gaten, zul-
len protocollen hier op aan-
passen en je direct informeren 
indien eventuele wijzigingen 
van invloed zijn op jouw 
vakantie. Op onze website tref 
je de meest actuele informatie 
aan, waarbij tevens antwoord 
wordt gegeven op jouw vra-
gen: https://www.buitenhof-
reizen.nl/nieuwsberichten

De Boeking

Bevestiging, factuur
Binnen 5 werkdagen na boe-
king ontvangt de deelnemer 
een bevestiging via mail of 
eventueel per post. Dit is te-
vens de factuur. Wij verzoeken 
je deze bevestiging/factuur 
op juistheid te controleren. 
Eventuele aanpassingen 
kunnen binnen 5 werkdagen 
na verzenddatum kosteloos 
worden aangepast. Vanaf dag 
6 na dagtekening zullen wijzi-
gingskosten en eventuele kos-
ten die onze leveranciers in 
rekening brengen doorbelast 
worden aan de reiziger. Alleen 
Het Buitenhof kan de boeking 
na aanvaarding herroepen. 
Herroeping wegens correctie 
van fouten in de reissombe-
rekening is toegestaan, zie 
artikel 4 van de ANVR Reizi-

gersvoorwaarden; herroeping 
wegens verhoging van de 
reissom dient te voldoen aan 
de vereisten van artikel 5 van 
de ANVR Reizigersvoorwaar-
den.

Betalingsvoorwaarden
•  Bij het tot stand komen van 

de overeenkomst dient een 
aanbetaling van 30% van de 
totale overeengekomen reis-
som te worden voldaan. 

•  Er kunnen afwijkende 
betalingsvoorwaarden 
gelden, bijvoorbeeld voor 
lijndienstvluchten, cruises 
en dagtochten. Indien dat 
van toepassing is, wordt 
daarvan bij boeking melding 
gemaakt. 

•  Het restant van de reissom 
moet uiterlijk zes weken 
vóór de vertrek dag voldaan 
zijn. 

•  Indien de overeenkomst bin-
nen zes weken vóór de dag 
van vertrek tot stand komt, 
moet terstond de gehele 
reissom worden voldaan.

Annuleringsvoorwaarden
Je kunt de reisovereenkomst 
voor het begin van jouw va-
kantie opzeggen, wanneer je 
dit schriftelijk aan ons kenbaar 
maakt. Na ontvangst van de 
schriftelijke bevestiging wordt 
de reis geannuleerd conform 
onderstaande voorwaarden, 
gebaseerd op het tijdstip van 
annulering. Dit betekent dat er 
kosten verbonden zijn aan een 
annulering. Tenzij afwijkende 
annuleringsbepalingen met 
jou zijn overeengekomen, zal 
Het Buitenhof naast reser-
veringskosten en de kosten 
voor Een eventueel afgesloten 
annuleringsverzekering de 
volgende annuleringskosten 
in rekening brengen: 
•  bij annulering tot de 42e 

 kalenderdag (exclusief) 
vóór de vertrek dag: de 
aanbetaling; 

•  bij annulering vanaf de 42e 
kalender dag (inclusief) tot 
de 28e kalenderdag (exclu-
sief) vóór de vertrek dag: 
35% van de reissom; 

•  bij annulering vanaf de 28e 
kalenderdag (inclusief) tot de 
21e kalenderdag (exclusief) 
vóór de vertrek dag: 40% van 
de reissom; 

•  bij annulering vanaf de 21e 
kalenderdag (inclusief) tot de 
14e kalenderdag (exclusief) 
vóór de vertrek dag: 50% van 
de reissom; 

•  bij annulering vanaf de 14e 
kalenderdag (inclusief) tot 
de 5e kalenderdag (exclusief) 
vóór de vertrek dag: 75% van 
de reissom; 

•  bij annulering vanaf de 5e 
kalenderdag (inclusief) tot 
de vertrek dag: 90% van de 
reissom; 

•  bij annulering op de vertrek 
dag of later: de volledige 
reissom.

Wijzigingskosten 
Het kan voorkomen dat je een 
wijziging wilt aanbrengen in 
jouw reservering, bijvoor beeld 
van opstapplaats, vertrek-
datum of naam. In deze ge-
vallen berekenen wij € 27,00 
 administratiekosten, naast de 
eventuele kosten die wor-
den berekend conform onze 
annuleringsvoorwaarden of 
in rekening worden gebracht 
door onze leverancier.

Reisbegeleiding 

Mensen met een verstandelij-
ke beperking kennen vaak een 
aantal beperkingen waar-
door zij (nét) niet zelfstandig 
op vakantie kunnen. Het 
Buitenhof neemt een stukje 
begeleiding op zich. Onze 
reisbegeleiders zijn ervaren en 
enthousiaste vrijwilligers die 
er alles aan zullen doen om 
je een onvergetelijke vakantie 

te bezorgen. Het Buitenhof 
hanteert een uitgebreid selec-
tie- en screeningsbeleid van 
vrijwilligers. Tevens dienen 
alle vrijwilligers een Verklaring 
Omtrent Gedrag in te leveren. 
Om een vakantie zo goed mo-
gelijk te begeleiden, krijgen zij 
ondersteuning in de vorm van 
scholing, training en informa-
tieavonden. 

Op iedere reis gaat er een 
team van vrijwillige begelei-
ding mee (van 1 begeleider 
per reiziger tot 1 begeleider 
op 6 reizigers, afhankelijk van 
het soort reis). Per reis staat 
vermeld hoeveel begelei-
ders mee gaan. De kosten 
voor deze begeleiders zijn 
inbegrepen in de reissom. De 
begeleiders dragen o.a. zorg 
voor: 
•  Persoonlijke opvang: leggen 

van contacten, bij heimwee, 
ziekte, etc. 

•  Praktische opvang: beheer 
van zakgeld en medicijnen, 
talen spreken, ondersteuning 
bij verzorging. 

•  Reisuitvoer: regelen en uit-
voeren van het dagelijks pro-
gramma, zorgen voor een 
goede sfeer, voorkomen/
oplossen van problemen. 

Medicijnbeheer 
Veel van onze reizigers 
gebruiken medicijnen. Jij 
misschien ook. In dat geval 
is het van groot belang dat je 
ons een actuele medicijnlijst 
verstrekt. We willen graag van 
je weten of jij jouw medicijnen 
in eigen beheer hebt. Inname 
is dan zelfstandig en op eigen 
risico. Maar het kan ook zijn 
dat je hulp nodig hebt. Het is 
ook mogelijk om tijdens jouw 
reis je medicijnen in beheer 
van Het Buitenhof te geven. In 
dat geval geef jij of je ouders/
verzorgers toestemming aan 
onze vrijwilligers om de me-
dicijnen in beheer te hebben 

c.q. toe te dienen. We wijzen 
jou erop dat niet alle vrijwil-
ligers een medische achter-
grond hebben. Wanneer je 
insuline gebruikt zullen we 
hier vakbekwame vrijwilligers 
op indelen. Dit zijn vrijwilligers 
die gecertificeerd zijn, maar 
niet altijd BIG geregistreerd. 

Zakgeldbeheer 
Op vakantie gaan kost geld. 
Voordat je op reis gaat is er 
natuurlijk al het e.e.a. aan 
betalingen gedaan maar ter 
plaatse wil je vast nog een ex-
tra drankje doen, een souvenir 
kopen of een paar kaartjes 
versturen naar familie en 
vrienden. Daar heb je zakgeld 
voor nodig. Sommige reizigers 
houden hun zakgeld in eigen 
beheer, voor anderen geldt 
dat zij hulp nodig hebben. In 
dat geval wordt het zakgeld 
aan het begin van de vakantie 
ingeleverd bij de begeleiding. 
De begeleiding geeft je dan 
iedere dag (of een aantal 
keren per week) een envelop 
met jouw zakgeld. Mocht je 
hulp nodig hebben bij het 
zakgeldbeheer dan verzoeken 
wij je om het zakgeld verdeeld 
over enveloppen mee te 
nemen. Het voordeel is dat 
het geld dan mooi verspreid 
wordt over de vakantie én je 
kunt het geld niet kwijtraken. 
Wél zo veilig!

Tot slot 

Met het invullen en opstu-
ren (post of digitaal) van het 
inschrijfformulier, verklaar je 
akkoord te gaan met de ANVR 
Reizigersvoorwaarden en de 
aanvullende touroperator 
voorwaarden van Stichting 
Het Buitenhof. Jouw aanmel-
ding wordt na beoordeling op 
geschiktheid en beschikbaar-
heid omgezet in een definitie-
ve boeking.
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Informatie en Reizigersvoorwaarden



Aanmelden vakanties 2022
Naam:

Adres:

Postcode/plaats:

Geboortedatum:

Telefoon:

  4 mei 8-daagse Vliegreis Kreta € 1.239,-

  9 mei 5-daagse Kleine Busjesreis Disney € 895,-

  30 mei 5-daagse Kleine Busjesreis Nieuwvliet € 699,-

  20 juni 8-daagse Efteling & Beekse Bergen € 999,-

  30 sept 8-daagse Kleine Busjesreis Vaals  € 999,-

  5 nov Het Buitenhof Clubfeest € 49,-

Vul ook de achterzijde van dit formulier in.

22 23

Vul het aanmeldformulier
uit de brochure in en stuur
deze op naar:
Buitenhof Reizen
Postbus 109
2800 AC GOUDA

Reservering maken  
via onze website:
www.buitenhofreizen.nl

Wij helpen
je graag
Mocht je nog vragen hebben over 
de vakantie dan kun je uiteraard 
altijd telefonisch contact
met ons opnemen.
Wij zijn van maandag t/m vrijdag 
van 09.00-17.00 uur bereikbaar op:

0182 - 587 050

Hoe boek je jouw vakantie?
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Ik wil graag de GRATIS
BUITENHOF REIZEN
VAKANTIEGIDS 2022
ontvangen
Buitenhof Reizen 
organiseert 
onvergetelijke 
vakanties in binnen- 
en buitenland voor 
(jong)volwassenen 
met een verstandelijke 
beperking. Ben jij 
benieuwd naar ons 
gehele reisaanbod?
Vraag dan gratis de 
leuke reisgids aan. 
In deze maar liefst
116 pagina’s tellend 
gids staat vast iets 
leuks voor jou!

Vul je gegevens in
op de achterzijde.

Mocht een vakantie volgeboekt zijn, dan kunnen we je wellicht een plaats 
aanbieden op de reis van je tweede keuze. Je kunt hieronder ook aangeven 
of je een voorkeur hebt bij wie je in de groep of op de kamer wilt, of bij wie 
juist niet. 

Lees de voorwaarden voor deelname aan de Vakanties s.v.p. nog goed 
door, zie pagina 16 t/m 20. Wij proberen zoveel mogelijk met jouw wensen 
rekening te houden. Mocht naar ons inzicht een andere vakantie meer 
geschikt voor je zijn, dan nemen wij daarover contact met je op.
Na aanmelding ontvang je nog een uitgebreid inschrijfformulier. Wanneer 
dit inschrijfformulier door ons in goede orde is ontvangen en het geen 
twijfel oproept of de betreffende vakantie geschikt is voor jou, sturen we je 
een definitieve bevestiging waarmee he aanmelding geaccepteerd is.
Je ontvangt dan een nota voor betaling van het inschrijfgeld en het
restant van de reissom.

2e keus:

Voorkeur, met wie...

Overige vragen en opmerkingen / interesses:

  Ik ga akkoord met de gestelde voorwaarden

Datum:

Handtekening deelnemer en wettelijk vertegenwoordiger:

Naam ouder/persoonlijk begeleider:
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Waarom Buitenhof Reizen?
 ✓ Alle maaltijden inbegrepen 
 ✓ Dagelijks een uitstapje, excursie of activiteit
 ✓ Hulpmiddelen toegestaan
 ✓ Ondersteuning bij ADL
 ✓ Verpleegkundige handelingen op Zorgreizen
 ✓ Na de vakantie een reisverslag
 ✓ Begeleid door enthousiaste en ervaren vrijwilligers
 ✓ Opstapplaatsen door heel Nederland
 ✓ Haal- en breng taxiservice mogelijk
 ✓ Verblijf veelal op A-locaties
 ✓ Trouwe reizigers worden beloond met het Zonnetjesprogramma
 ✓ Gevarieerde reisaanbod: méér dan 100 bestemmingen
 ✓ Aangesloten bij keurmerken: ANVR, SGR en het Calamiteitenfonds
 ✓ Meer dan 45 jaar ervaring

Groeten uit Sunny Beach
Groeten uit
Europa-Park

Groeten uit Assen

Groeten uit KosGroeten van onze 

paardenliefhebbers Groeten uit Europapark


