
 

“Beleef die lande van die Bybel” 

KENNISGEWING AAN PASSASIERS 
 
 
 
Bible Tours Pty (Ltd), hulle verwante maatskappye en, agente, en die persone, partye of organisasies wat namens 
of in oorleg met hulle optree, as hulle agent, en alle groepsleiers (hierna “die Organiserende Agente” genoem) 
gee kennis dat: 
 
1. a)    Met die uitreiking of die verkryging van enige kaartjie of koepon en die treffing van enige reëling vir 

        vervoer of verblyf, tree die Organiserende Agente slegs as agente op en is hulle nie enigsins  
        aanspreeklik as prinsipale nie. 
 
b)   Die Organiserende Agente sal geregtig wees om enige reëling te maak vir die uitreiking van enige 
        kaartjie of koepon vir vervoer of verblyf soos hulle goed dink. 
 
c) Die Organiserende Agente nie in enige omstandighede aanspreeklik is nie, hetsy in kontrak of versuim 

vir enige skade, besering (insluitende dood), verlies, vertraging of ongerief van enige aard 
hoegenaamd wat enige passasier aangedoen word terwyl op enige toer of reis of terwyl ŉ tydelike 
inwoner in enige vreemde land as gevolg van enige reëling wat deur die Organiserende Agente 
getref word of van enige beweerde versuim deur die Organiserende Agente om bevredigende of 
enige reëling te tref, en hetsy veroorsaak deur die optrede of versuim van enige van die dienaars, 
agente of onderkontrakteurs van die Organiserende Agente. 

 
2. Elke passasier stem in dat hy, sy erfgename, eksekuteurs, administrateurs en/of regsverkrygendes die 

Organiserende Agente, hulle dienaars en agente skadeloos stel van en teen alle eise vir skade- 
vergoeding voortspruitende uit enige oorsaak hoegenaamd teen enige persoon wat ŉ eis mag instel teen 
die Organiserende Agente of enige van hulle, hetsy vir verlies of skade aan eiendom in die bewaring van 
die passasier hetsy sodanige eis gebaseer is of beweer word gebaseer te wees op die versuim van die 
Organiserende Agente al dan nie. 

 
3. Alle rëelings is onderworpe aan wette van die land waar die vervoer of verblyf of ander diens voorsien 

word. 
 
4. Alle pryse is vanaf die vertrekpunt, aangedui in die toerprogram en gebaseer op pryse en wisselkoerse 

heersende ten tye van opstelling van die dokument waarin die notering gedoen word, en is onderworpe 
aan verandering sonder kennisgewing.  Alle genoteerde pryse is per persoon wat akkommodasie deel. 

 
5. Koeriers of verteenwoordigers het geen magtiging of verlof om enige gelde wat betaal is terug te betaal 

of enige regte te gee om ŉ terugbetaling van die Organiserende Agente te eis nie. 
 
6. Die Organiserende Agente kan hulself nie verantwoordelik hou vir die verkryging van terugbetalings op 

verlore of ongebruikte kaartjies, koepons of bewyse nie, alhoewel alle pogings aangewend sal word om 
vereffening te eis namens passasiers. 

 
7. Kansellasies: Deposito’s is nie terugbetaalbaar indien ŉ bespreking gekanselleer word nie. Die 

Organiserende Agente behou ook die reg om die volle of ŉ gedeelte van die toerprys te behou wat betaal 
is deur die persoon wat die bespreking kanselleer. Skriftelike kennis word vereis. 

 

 

 
 



 

 
 
 
8. Passasiers is verantwoordelik om self enige vertrektye op enige program of reisplan te bevestig. 
 
9. Die betrokke lugredery kan nie verantwoordelik gehou word vir enige daad, versuim of gebeure 

gedurende die tyd wat die passasier nie aan boord van hul vliegtuig is nie. Die passasierskaartjies wat deur 
die lugredery gebruik word, vorm wanneer uitgereik die enigste kontrak tussen die lugredery en houer 
daarvan. 

 
10. Passasiers word daaraan herinner dat bagasie of persoonlike eiendom wat op die toer geneem word op 

eienaarsrisiko is en passasiers word aangeraai om dit self te verseker. Deposito-en kansellasieversekering, 
persoonlike ongeval-en siekteversekering word NIE ingesluit nie, tensy anders aangedui in u reisplan. 

 
11. Die Organiserende Agente behou die reg voor om die toer te kanselleer of te laat vaar, in sodanige geval 

sal alle gelde wat betaal is terugbetaal word, minus enige uitgawes, uitbetalings of enige ander verpligting 
wat namens die passasier aangegaan is, en in sodanige geval word geen verdere aanspreeklikheid 
hoegenaamd deur die Organiserende Agente aanvaar nie. Die reg word verder voorbehou om die toer te 
wysig op enige wyse wat hulle as wenslik beskou. In sodanige gevalle sal daar nie met die geprojekteerde 
toer voortgegaan word tensy ŉ minimum getal passasiers (na goeddunke van die Organiserende Agente) 
deelneem nie. 

 
12. Toere word beplan op die basis van twee-bed kamers en waar, om redes buite hulle beheer, die 

Organiserende Agente enige deelnemer nie op hierdie wyse kan huisves of akkommodeer nie, sal die 
passasier verplig wees om die bykomstige bedrag vir ŉ enkelkamer te betaal, tensy hy/sy met twee ander 
passasiers kan reël om ŉ drie-bedkamer met hulle te deel. In geval ŉ drie-bedkamer gebruik word, sal die 
tarief vir twee-bed akkommodasie van toepassing wees. 

 
13. Die Organiserende Agente behou die reg voor om die volgorde van besigtigingstoere te wysig. 
 
14. Alle deposito’s en toergelde moet aan Bible Tours (Pty) Ltd betaalbaar gemaak word en geen 

verantwoordelikheid word enigsins aanvaar vir betalings wat aan ŉ derde persoon gemaak word nie. ŉ nie-
terugbetaalbare deposito is betaalbaar met die bevestiging van die bespreking om u plek te verseker. 

 
15. Visums kan namens die passasier deur ons kantoor verkry word. Dit is egter die verantwoordelikeheid van 

die passasier om te verseker dat die nodige dokumentasie betyds ingedien word, en dat die visums vir 
korrektheid nagegaan word. Die Organiserende Agente aanvaar geen verantwoordelikheid vir visums wat 
verkeerdelik deur ambassades uitgereik word nie. 

 
16. Die Organiserende Agente behou verder die reg om gelyste hotelle (soos hulle goeddink) met ander van 

dieselfde of ŉ beter kategorie te vervang teen geen ekstra koste aan die passasier. 
 
17. Die Organiserende Agente aanvaar geen aanspreeklikheid vir enige dokumente wat per koerier of pos 

verlore raak nie. 
 
18. Deelneming beteken dat die deelnemer die “Kennisgewing aan passasiers” gelees het en aanvaar, en dat 

sy/haar deelname aan daardie voorwaardes onderhewig is. 
 
19. Valuta: Neem kennis dat, in terme van die SA Reserwe Bank (SARB) regulasies die kostes van hierdie toer 

deur die SARB teenoor u jaarlikse toelaatbare valuta toelaag geëndosseer sal word. 
 
20. Passasiers wat van die beplande toer afwyk, of die toer om enige rede hoegenaamd verlaat, sal vir 

sodanige afwyking betaal en sal geen terugbetaling ontvang vir ongebruikte dele van die oorspronklike 
toer nie. 

 
 
 

 


