29STE WINTERSEMINARIE
SPORTGENEESKUNDE
2/04 tot 9/04
EDITIE 2022

vanaf

EDITIE 2022

Geachte dokters, Geachte deelnemers,
Het team van Semes PVI heeft het genoegen jullie aan
de 29ste editie van het winterseminarie voor sportgeneeskunde uit te nodigen.
Dit jaar nog zullen de dokters P. Poilvache, J.P. Simon &
T. Scheerlinck de wetenschappelijke coordinatoren zijn
voor het seminarie.
De organisatie van de lezingen is ongewijzigd namelijk
3 presentaties per dag. Volgende specialiteiten worden
ondermeer toegelicht (cardiologie, neurologie, orthopédie, traumatologie, ...)

VOORBEELDEN VAN
LEZINGEN VAN DE
VORIGE EDITIES

WINTER SEMINARIE SPORT GENEESKUNDE 2019

Pr. Jean-michel Crielaard
«Histoires de chasse» classiques mais rares... en traumatologie du sport.

Pr. Thierry Scheerlinck
De “snapping hip”, diagnose en behandeling

Pr. Jean-michel Crielaard
Mensonge en médecine du sport

Dr. Jean Blanchard
Traîtrises et veuleries de l’avalanche sur les histoires les plus invraisemblables
et réelles des 35 dernières années à Air Glaciers
Pr. Thibaut Leemrijse
Digitalisation de la médecine, du système d’aide à la décision thérapeutique
à la simulation chirurgicale
Dr. Stijn Ghijselings
Trends in heupprothesen, hebben we nog een sportprothese nodig?

Pr. Christian RAFTOPOULOS
Epilepsie et sport : is sport allowed for someone with epilepsy?

Pr. Henri Nielens
Snow Quizz 2018

INSCHRIJVING

Inschrijving
dokter
Deze prijs omvat:
Deelname aan de lezingen
Syllabus
Welkomdrankje (geldig voor 2 personen)
Deelname aan het slotdiner: savoiaardse 		
maaltijd
Deelname aan het criterium

580,80

Eur incl. BTW

Inschrijving voor
het slotdinner
NIEUW

E FORM

ULE

Het slotdiner bestaat uit:
aperitief
Savoiaarde specialiteit
dessert
koffie

Volwassene : 50 Eur
Kinderen (tot 12 jaar) : 25 Eur

PROGRAMMA

Lezingen
Van maandag 04/04 tot vrijdag 08/04 april 2022

tussen 17h30 en 20h30

Activiteiten
Zaterdag

Onthaal tussen 17h00 en 20h00 aan het Congress
Centrum.

Zondag

Om 19h welkomstdrankje in het Congress Centrum

Maandag

Om 17h00: zoektocht naar de paaseieren. Verzamelplaats
naast het startplaats van «Solaire Express» (vlakbij de dennen)

Dinsdag

10h00 familie slalom, naast de snowpark, 9h15 aan het
vertrek van Skilift Olympique of 10h00 ter plaatse
12h30 maaltijd AAGEBODEN aan het restaurant Ô 1800, Tignes
1800

Donderdag

20h30 typische savoyaarde maaltijd, afspraak aan het
Congress Centrum

Vrijdag

om 17h00 uitdelen van de aanwezigheidsattesten in het
Congress Centrum

HOTELS

Club Med

LET OP! U dient uw verblijf van zondag tot zondag te boeken, aankomst tussen 15u en 20u.
Uw ‘All-in Pack’ bevat ontbijt, lunch en diner met internationale buffetten in een specialiteitenrestaurant.
Frisdranken, vruchtensappen, cocktails en andere alcoholische dranken (ook in de discotheek van het Clubdorp) zijn inbegrepen. Tevens kunt U gebruik maken van de cardiosportzaal, de hammam en de sauna. De
Franse skischool ESF biedt lessen aan van maandag tot zaterdagmorgen: skiën en snowboarden op alle
niveaus (vanaf 12 jaar).
LET OP er is geen begeleiding voor kinderen voorzien.

Prijs per persoon

03/04 > 10/04(verblijf van zondag tot zondag)

Club superieur
Mogelijkheid om een parkeerplaats te reserveren, kostprijs : 95 €

Prijs op aanvraag

Le Christiania*****
Vanaf
1 050 €

Prijs per persoon met ontbijt
Dubble A Sup (Zuid/Zuid-Oost)
Dubble B Sup (Zuid/Zuid-Oost)
Dubble B (Zuid/Zuid-Oost)
Dubble C Sup (Noord/Ouest)
Dubble C (Noord/West)
Dubble D (Noord)
Junior Suite
Familiale kamer (West)*

02/04 > 09/04
1 820 €
1 645 €
1 505 €
1 365 €
1 050 €
1 225 €
2 170 €
4 620 €

Direct aan de piste, vlakbij de
winkels, centrum.

*Prijs voor 4 personen
Supplément half kost : 350 € /persoon /week

Tsanteleina****
Vanaf
1 172 €

Prijs per persoon met ontbijt
Standaard Drop
Classic Drop
Supérior Drop
Classic Berg
Supérior Salon Berg (2w + 1k)
Junior Suite Dorp (2w + 2k)

02/04 > 09/04
1 172 €
1 243 €
1 313 €
1 541 €
4 026 €*
5 321 €*

200 m van de piste wervijderd,
vlakbij de winkels, en centrum

* Prijs per kamer

Kandahar***
Vanaf
788 €

Prijs per persoon met ontbijt
Dubbele standaard
Dubbele standaard single
Dubbele supérior
Dubbele supérior single
3 personen kamer
4 personen kamer

02/04 > 09/04
1033 €
1 400 €
1 155 €
1 575 €
934 €
788 €

300 m van de piste, vlakbij de
winkels, centrum

Supplement half kost: +245 € /persoon/week
Kindermaaltijd minder dan 12 jaren : 98 €

APPARTEMENTEN

Les Chalets du Jardin Alpin
Vanaf
2 122 €

Prijs per appartement
2 kamer 2 à 4 personen : 35 m²
3 kamer 4 à 6 personen : 45 tot 66 m²
3 kamer cabine 5 personen
4 kamer 6 personen
4 kamer 6 à 8 personen : 65 tot 80 m²
4 kamer cabine 8 personen : 79 m²
5 kamer 8 à 10 personen : 105 tot 114 m²
6 kamer 10 à 12 personen : 127 m²

02/04 > 09/04
2 122 €
3 015 €
3 235 €
3 456 €
4 055 €
4 158 €
5 822 €
7 540 €

Direct aan de piste, 800 m
van de winkels, 800 m van het
centrum.

Inbegrepen :Bagageopslagruimte, Beddengoed,
Handdoeken en Skikluizen

Résidences Montana - chalets Skadi ou Izia

Prijs per appartement
Appt 2 kamers 60m2
Appt 2 kamers 60m2 met schoorsteen of open haard
Appt 3 kamers 80 m2
Appt 3 kamers 80 m2 met open haard
Appt 4 kamers 135 m2
Appt 4 kamers 135 m2 met open haard

02/04 > 09/04
3 402 €
3 794 €
5 278 €
5 642 €
6 748 €
7 336 €

Direct aan de piste, 500 m
van de winkels, 500 m van het
centrum.

Résidences CGH
Prijs per
aanvrag

Tignes 1800 : résidence Le Kalinda
Tignes Le Lac : résidence Le Télémark
Tignes Val Claret :
- résidence Le Jhana,
- la Ferme du Val Claret
- résidence Le Névada

Verschillende woningen in
TIGNES.

Val d’Isère Agence

Ga naar www.valdisere-agence.com of www.valdisere-reservation.com om uw ideale
accomodatie te vinden en verzend ons de referentie.

VIND EEN VERBLIJPLAATS NAAR WENS
In samenwerking met Val d’Isère agence, de skigebieden van Val d’Isère en Tignes proberen wij
een nauwkerig aanbod samen te stellen die wij hopen aan al uw verwachtingen zal antwoorden.
Hierna vindt U onze selectie van verblijfplaatsen
Indien u een ander verblijfplaats (hotel, residentie, appartement) wenst in Val d’Isère of in Tignes;
aarzel dan niet om ons te contacteren.
U kunt ons steeds contacteren per telefoon: 00 33 783 30 51 27
Via mail: seminairevaldisere@ymail.com

U

kunt onzewebsite bezoeken.

Daar

kunt

U

nog meer informatie

terugvinden voor het winterseminarie.

www.seminarievaldisere.be
Volledige

omschrijving van de verblijfplaatsen

GOOD OM TE WETEN
Onderstaande opties gelden ook voor personen die in
TIGNES verblijven.
Meld daarom uw verblijfplaats.

Huur van materiaal
Tarieven geldig tijdens het hele seizoen voor de duur van uw skipass (6 of 7 dagen)
Tarieven volwassenen
(> 13 jaren)
Skis :

Snowboard

ECO
DECOUVERTE
SENSATION
EXCELLENCE
DECOUVERTE

Tarieven kinderen
(< 13 ans)
Skis :

Snowboard

Ski’s/stokken
en schoenen (SkStSc)

Ski’s/stokken
(SKSt)

90 €
120 €
140 €
160 €
120 €

75 €
95 €
115 €
130 €
100 €

Schoenen enkel
(Sc)

50
60
65
65
60

€
€
€
€
€

Catégories

Ski’s/stokken
en schoenen (SkStSc)

Mini-kids <5ans
Espoirs (6-10 ans)
Champions (11-13 ans)
-

65 €
75 €
90 €
-

Skipass : Espace Killy
U kunt uw skipass tegelijk uw hotelreservering aanvragen. De prijzen vindt u hieronder:

Prijs per persoon
volwassene
kind van 5 tot 13 ans
senior van 65 tot 74 ans
+ de 75 jaar et - de 5 jaar

6 dagen
315 €
250 €
250 €
gratis

7 dagen
365 €
290 €
290 €
gratis

8 dagen
365 €
290 €
290 €
gratis

INSCHRIJVING

Inschrijving
dokter
Deze prijs omvat:
Deelname aan de lezingen
Syllabus
Welkomdrankje (geldig voor 2 personen)
Deelname aan het slotdiner: savoiaardse 		
maaltijd
Deelname aan het criterium

580,80

Eur incl. BTW

Inschrijving voor
het slotdinner
NIEUW

E FORM

ULE

Het slotdiner bestaat uit:
aperitief
Savoiaarde specialiteit
dessert
koffie

Volwassene : 50 Eur
Kinderen (tot 12 jaar) : 25 Eur

Inschrijving formulier
Vertrekdatum:

Verblijfplaats :

Quartier/Résidentie :

Type:

Capaciteit :

Bezetting :

Dokter

Facturatie adre

Naam :
Voornaam :
Adres :
BTW nummer indien nodig :
Tel. dag/avond:
E-mail
Naam :

Voornaam :

Geslacht :

Geboortedatum :

Inschrijving :

+

€

Logement :

+

€

Skipass :

+

€

Huur van het materiaal

+

€

Totaal =

€

Inschrijving :

+

€

Logement :

+

€

Skipass :

+

€

Handtekening (van de vermelding «gelezen en goedgekeurd»)

Naam :

Voornaam :

Geslacht :

Geboortedatum :

Huur van het materiaal

+

€

Totaal =

€

Inschrijving :

+

€

Logement :

+

€

Skipass :

+

€

Handtekening (van de vermelding «gelezen en goedgekeurd»)

Naam :

Voornaam :

Geslacht :

Geboortedatum :

Huur van het materiaal

+

€

Totaal =

€

Inschrijving :

+

€

Logement :

+

€

Skipass :

+

€

Huur van het materiaal

+

€

Totaal =

€

Handtekening (van de vermelding «gelezen en goedgekeurd»)

Naam :

Voornaam :

Geslacht :

Geboortedatum :

Handtekening (van de vermelding «gelezen en goedgekeurd»)

Totaal : ............................. €
De ontvangst van dit formulier staat gelijk aan het maken van je boeking. Rekening nummer BE14 3631 5001 4883
Hierbij schrijf ik me in voor het wintersportverblijf georganiseerd door SEMES P.V.I. sprl. Ik verbind mij ertoe onmiddelijk hert voorschot van 40%
van het dossier te storten (het volledige bedrag in geval de inschrijving op minder dan 40 dagen voor vertrek, als ook het saldo van .................
Eur te storten ten laatste 35 dagen voor het vertrek. Ik erken op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden, en de verkoopsvoorwaarden
van deze brochure.
Opgemaakt in ..............................................., op ............................................

Voor de inscrijvingen
1 - Contacteer ons telefonish
00 33 783 30 51 27
2 - U stuurt ons uw volledig ingevuld inschrijvingsformulier, via mail:
seminairevaldisere@ymail.com
3 - U stort een voorschot van 40% van het totale
bedrag van uw dossier bij uw inschrijving.
Rekeningsummer SEMES P.V.I. sprl
BE14 3631 5001 4883
4 - U krijgt een bevestiging van uw inschrijving via
mail.

Praktische notities
Facturatie :
Indien u een specifieke facturatie wenst, gelieve
ons via mail te contacteren op
seminairevaldisere@ymail.com met vermelding van uw dossiersnummer en uw nauwkeurige
wensen. Dit voor begin februari 2021
Dossierskosten:
Er kunnen dossierskosten aangerekend worden bij
een reservatie van een andere verblijfplaats dan
voorgesteld in de brochure. Deze kosten worden
opgeeist door het immobiliënkantoor en kunnen
variëren van 20 tot 50€.

Algeme reisvoorwaarden
Artikel 1: Toepassingsgebied.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het
contract tot reisorganisatie zoals verstaan onder de wet
van 16 februari 1994 tot regeling van het Contract tot
Reisorganisatie en Reisbemiddeling. Onverminderd de
bepalingen van het gemeen recht zijn op de contracten
tot reisbemiddeling de specifieke bepalingen van bovenvermelde wet van toepassing.
Artikel 2 : Promotie en aanbod
1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisa
tor of de bemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven, tenzij:
a) Wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk
en vóór het afsluiten van het contract ter kennis van de
reiziger zijn gebracht;
b) Er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een
schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract.
2. De reisorganisator en/of bemiddelaar kan genoodzaakt zijn een bepaald aanbod tijdelijk of blijvend te
schrappen.
3. Het aanbod in de brochure geldt steeds tot uitputting.
Artikel 3 : Informatie vanwege de reisorganisator
en/of reisbemiddelaar
De reisorganisator en/of reisbemiddelaar zijn verplicht:
1. Vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie
of tot reisbemiddeling aan de reizigers schriftelijk mede
te delen:
a) De algemene informatie betreffende paspoorten en
visa en de formaliteiten op gebied van gezondheidszorg
die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de
reizigers de nodige documenten zouden kunnen in orde
brengen. Reizigers van niet- Belgische nationaliteit doen
er goed aan bij de bevoegde instanties te informeren
welke formaliteiten zij moeten vervullen;
b) Informatie over het aangaan en de inhoud van een
annulatie en/of bijstandsverzekering;
2. Ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum,
volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te
verstrekken:
a) Dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen
alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen
plaats;
b) Naam, adres, telefoon en faxnummer van hetzij de
plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator
en/of bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die
de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij
rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator.
c) Voor reizen en verblijven van minderjarigen in het
buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact
mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse
voor diens verblijf verantwoordelijk is.
De in het vorige lid vermelde termijn van 7 kalenderda
gen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten
contract.
Artikel 4 : Informatie van-wege de reiziger
De reiziger moet aan de reisorganisator en/of bemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden. Wanneer de reiziger verkeerde
inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de
reisorganisator en/of bemiddelaar, mogen die kosten in
rekening worden gebracht.
Artikel 5 : Tot stand komen van het contract
1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar
of -organisator ertoe gehouden een bestelbon aan de
reiziger te overhandigen conform de wet.
2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet door tussenkomst van de
voor hem optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis
ontvangt.
3. Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de
reis
bevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen
uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon,
dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd
geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke
terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.
Artikel 6 : Prijs van de reis
1. De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle
verplichte diensten zijn inbegrepen, onder voorbehoud
van een kennelijke materiële vergissing.
2. De in het contract overeengekomen prijs kan tot
en met 21 kalenderdagen die aan de datum van het
vertrek voorafgaan, naar boven of naar onder worden
herzien, voor zover de herziening het gevolg is van een
wijziging in:
a) De op de reis toegepaste wisselkoersen en/of
b) De vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of
c) De voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen
en belastingen.
Zo de verhoging 10 % van de totaalprijs te boven gaat,
kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken.
In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke
terugbetaling van alle bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald. De prijsherziening wordt evenredig
toege-past op het onderdeel van de reis, dat aan de
herziening onderhevig is.

3. De prijzen zijn berekend op basis van de tarieven en
wisselkoersen voor het verblijf en de andere diensten in
het buitenland die op 30/08/11 golden; daarnaast op
de tarieven voor vervoer die op 30/08/11 bekend waren.
Artikel 7 : Betaling van de reissom
1. Behalve in het geval van verhuring of indien uitdrukkelijk anders wordt overeengeko-men, betaalt de reiziger,
bij de ondertekening van de bestelbon 30% van de totale
reissom als voorschot, met een minimum van 150€
2. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeen
gekomen, betaalt de reiziger het saldo uiterlijk 1 maand
vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf
of terzelfdertijd de schrifte-lijke reisbevestiging en/of
reisdocumenten bezorgd worden.
3. Boekt de reiziger minder dan 1 maand vóór vertrekdatum, dan moet hij de totale reissom onmiddellijk betalen.
Artikel 8 : Overdraagbaarheid van de boeking
1. De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis
overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan
alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De
overdrager dient tijdig vóór het vertrek de reisorganisator
en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze
overdracht op de hoogte te brengen.
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 9 : Andere wijzigingen door de reiziger
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de
-bemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.
Artikel 10 : Wijziging door de reisorganisator
vóór de 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 reisorganisa
tor voorgestelde wijziging
aanvaardt.
2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval
vóór de afreis, de reisbemiddelaar of reisorganisator van
zijn beslissing 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 11.
Artikel 11 : Verbreking door de reisorganisator
vóór afreis
1. Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de
reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de
reiziger toe te kennen omstandigheid, heeft de reiziger
de keuze tussen:
1) 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
reisorgan isator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk
terugbetalen.
2) Ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle
door hem op grond van het contract betaalde bedragen.
2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aans
praak maken op een schadeloosstelling voor het niet
uitvoeren van het contract, tenzij:
a) De reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig
voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de
reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten
minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan
schriftelijk op de hoogte werd gebracht;
b) De annulering het gevolg is van overmacht, waaronder
overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt
verstaan; abnormale en onvoorzienbare omstandigheden
die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich
erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle
voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
Artikel 12 : Gehele of gedeeltelijke nietuitvoering
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 de
daad
werkelijk 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 13 : Verbreking door de reiziger
De reiziger kan ter allen tijde het contract geheel of
gedeel
telijk verbreken. Indien de reiziger het contract
verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en
bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De
schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden en ten
hoogste eenmaal de prijs van de reis bedragen.
Artikel 14 : 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 de 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 van nalatigheid
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 reiskontrakt inbegrepen dienst, wordt,
in voorko
mend geval, de aansprakelijkheid van de
reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten
of beperkt.
4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijk-heid voor stoffelijke schade en de vergoeding van
de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal
de reissom.
5. Voor het overige zijn de artikels 18 en 19 van de in
artikel 1 genoemde wet van toepassing.
Artikel 15 : Aansprakelijk-heid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de
rei
sorganisator en/of bemiddelaar, hun personeel of
hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, alsook
wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van
een reiziger beoordeeld.
Artikel 16 : klachtenregeling
Vóór de afreis:
1. Klachten vóór het reiscontract uitgevoerd, moeten
door de reiziger zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs ingediend worden bij de
reisbemiddelaar of organisator.
Tijdens de reis:
2. Klachten tijdens de uitvoering van het contract moeten
door de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een
gepaste en bewijskrachtige manier, gemeld worden,
zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor
moet hij zich - in deze volgorde - wenden tot een
vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks
tot de reisbemiddelaar, of ten slotte rechtstreeks tot de
reisorganisator.
Na de reis:
3. Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost
of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht
formule
ren, dan moet hij uiterlijk één maand na het
einde van de reisovereenkomst bij de reis-bemiddelaar of
anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven
of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.
Artikel 17 : Geschillencommissie Reizen
1. Er onstaat een «geschil» wanneer een klacht niet in der
minne kan worden opgelost, of niet is opgelost binnen 4
maanden vanaf het einde van het reiskontrakt, of vanaf
de geplande vertrekdatum, indien het reiscontract nooit
werd uitgevoerd.
2. Elk geschil gerezen na het sluiten van het huidige
contract, over dit contract en waarbij de reiziger betrokken is, kan op verzoek van de eisende partij worden
behandeld door de Geschillencommissie Reizen VZW, dit
met uitzondering van geschillen over lichamelijke letsels.
Is de gedaagde partij echter een consument, dan heeft
deze het recht om zich tegen de behandeling van het
geschil voor de Geschillencommissie te verzetten. Hiertoe
dient hij binnen een termijn van 15 kalenderdagen vanaf
de kennisgeving van de inleiding van de zaak aan de
gedaagde, schriftelijk (aangetekend) het secretariaat van
de Geschillencommissie op de hoogte te brengen dat hij
de zaak niet door de Geschillencommissie wenst te laten
behandelen.
3. De behandeling en de uitspraak gebeuren overeen
komstig het Geschillenreglement en de bepalingen van
het Gerechtelijk Wetboek inzake arbitrage (art. 1676 tot
en met 1723). De uitspraak is bindend voor de partijen,
zonder mogelijkheid van beroep. Voor de behandeling
van een geschil is een vergoeding verschuldigd zoals
bepaald in het Geschillenreglement.
4. Het gebruik van deze algemene voorwaarden houdt
de aanvaarding in van alle reglementen en beslissingen, bepaald door de Geschillencommissie Reizen vzw,
inzonderheid het Geschillenreglement.
5. Het adres van de Geschillencommissie Reizen vzw is
Koning Albert II – laan, 16 - 1000 Brussel

Bijzondere verkoopsvoorwaarden SEMES P.V.I. SPRL
Verkoopsvoorwaarden en praktische informatie
Buiten de algemene voorwaarden die gedefinieerd worden door de Geschillencommissie, gelden er voor alle
reizen uit deze brochure volgende voorwaarden:
Reservatie
De Reiziger gaat een verbintenis aan bij ondertekening
van de bestelbon, door het opsturen van het inschrijvingsformulier of door betaling van een gedeelte of de totale
som van de reis. De verantwoordelijke van het dossier die
andere reizigers inschrijft engageert zich financieel aan
het reglement van hun vakantie.
Betaling
In geval van te laat betalen van het voorschot of het
saldo, heeft SEMES PVI het recht om de verkoop te annuleren en annulatiekosten door te rekenen aan de klant.
Eveneens zal elke vertraging, zonder enige voorafgaande
aanmaning een interest van 12% per jaar en een forfaitaire vergoeding van 15 met een minimum van 40€ tot
gevolg hebben. De kosten van de aanmaning bedragen
7 euro en zullen gevraagd worden vanaf de eerste aanmaning. De betaling van het voorschot moet gebeuren bij
inschrijving en het saldo moet voldaan zijn ten laatste 35
dagen voor vertrek.
Wijzigingen op aanvraag van de reiziger(s)
Onder wijziging verstaan wij elke verandering die weerslag heeft op de bestemming of de datum van de reis,
de bezetting van de kamers of de aard van de bestelde
producten. Elke wijziging dient schriftelijk te worden
ingediend, en zal worden aanvaard in de mate van het
mogelijke. Het totale bedrag van de reservatie zal worden herberekend aan de hand van de nieuwe situatie.
In geval van een belangrijke wijziging behoudt SEMES
PVI zich het recht een wijzigingskost aan te rekenen van
15 euro. Vanaf 10 dagen voor het vertrek worden geen
wijzigingen meer aanvaard.
Nietigverklaringen en de wijzigingen van het feit van de
organisator.
SEMES PVI staat garant voor het goede verloop van de
reis maar kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden
voor toevallige voorvallen, in geval van overmacht of bij
feiten waarin derden betrokken zijn. Als voor het vertrek,
het verblijf op een wezenlijk element van het contract
wordt gewijzigd, kan de klant binnen 7 dagen, en enkel
via aangetekend schrijven, ofwel aan zijn reservering
een eind maken waarna hij de directe terugstorting
van alle betaalde bedragen zal verkrijgen, ofwel ermee
instemmen om aan het gewijzigde verblijf deel te nemen.
Een wijzigingclausule, door SEMES PVI verleent, moet
dan de precieze wijzigingen beschrijven en de eventuele
prijsvermindering of prijsverhoging vermelden die dit met
zich meebrengt.
De klant kan geen enkele vergoeding eisen als er
een annulatie van de reis plaatsvindt als gevolg van
onvoldoende ingeschreven reizigers 15 dagen voor de
vertrekdatum. SEMES PVI behout zich met recht de lezingen te anuleren indien er geen 35 deelmemers per taal
ingeschreven zijn en dit op 20 januari 2013.
Annulaties
Onder annulatie verstaan wij de annulering van Onder
annulatie verstaan wij de annulering van de gehele
reservatie of een deel ervan (opties). Indien de reiziger
zijn reis annuleert, zal de reisorganisator annulatiekosten

aanrekenen die berekend worden volgens de datum van
reservatie en de datum van vertrek. De annulatiekosten
worden berekend door een bepaald percentage van het
totale bedrag van de reis of van de opties af te trekken.
Dit percentage van het totale bedrag krijgt de klant niet
terug. Dit percentage staat vooraf vast en is afhankelijk
van de tijd tussen de dag van annulatie en de dag van
vertrek. (zie onderstaande tabel) Hierbij moet men nogmaals 15 euro per persoon bijtellen om de administratiekosten te dekken.
Aantal dagen voor het vertrek
Meer dan 60 :

annulatie kosten
van de reis
40 % van de reservatie

Tussen 60 en 45 :

40 % van de reservatie

Tussen 45 en 31 :

75 % van de reservatie

Minder dan 31 :

100 % van de reservatie

annulatiekosten
van de opties
Geen kosten
25% van de
optie
50% van de
optie
100% van de
optie

De enige geldige manier om je reis te annuleren is deze
annulatie via aangetekend schrijven bij SEMES PVI (Rue
de Nalinnes, 21 - 5651 THY-LE-CHATEAU) in te dienen.
De postdatum bepaalt de annulatiedatum. Indien de reis
wordt afgebro
ken, ingekort, of als de deelnemer niet
komt opdagen tijdens de gehele duur van de reis geeft
dit in geen geval recht op terugbetaling.
Indien de reiziger een annulatieverzekering genomen
heeft bij SEMES PVI is de volgende procedure van toepassing: (na betaling door de klant van de annulatiekosten)
- SEMES PVI introduceert het dossier bij de verzekerings
maatschappij die op haar beurt zo snel mogelijk contact
zal opnemen met de reiziger.
- na studie van het dossier, zal de verzekeringsmaatschappij het antwoord rechtstreeks opsturen naar de reiziger,
met een kopie van deze brief aan SEMES PVI.
- indien het dossier geaccepteerd wordt door de verzeke
ringsmaatschappij zal SEMES PVI het verschuldigde
bedrag overmaken op de rekening van de reiziger. Indien
de reiziger geen annulatieverzekering heeft genomen of
indien het dossier niet werd aanvaard door de verzekeringsmaatschappij, moet de reiziger zijn volledige schuld
aan de reisorganisator betalen.
- De kosten van de genomen verzekering, de franchise
noch de dossierkosten zijn terugvorderbaar door de klant.
De Prijs
Alle prijzen in de brochure bevatten de prestaties zoals
die omschreven worden bij elk product. Alle prijzen zijn
in euro. Zij bevatten nooit kosten van paspoort, visa,
vaccinatie en andere formaliteiten, de verzekering van
de reiziger, dranken, facultatieve excursies, drinkgeld en
persoonlijke uitgaven. Alle prijzen in onze brochure zijn in
euro. In het geval waar fouten optreden in de optelsom
door menselijke fatoren of door fouten in de informatica
in onze bevestigingsbrieven, worden de prijzen in de
brochure gevolgd. In geen enkel geval kan de klant de
promotie opvragen die later bekend is dan de dag waarop hij zich inschrijft.
Het aantal personen per logement
In de brochure wordt zeer duidelijk de maximale capaciteit van het logement vermeld. Bij de reservatie dient
u het juiste aantal personen te vermelden. Indien u bij
aankomst met meer personen blijkt te zijn dan voorzien,
kan SEMES PVI niet verantwoordelijk worden gesteld voor
de gevolgen hiervan. De klanten die in éénzelfde kamer
verblijven, verbinden zich ertoe alle bedden in hun kamer
te vergoeden die leeg blijven tijdens hun verblijf.
Waarborg

Een waarborg van minimum 300 Euro per appartement
zal geïnd worden bij het aankomen in het station. Dit
om de goede staat van het verblijf te garanderen en om
alle vernieling veroorzaakt door de klant te vermijden.
Alle overtredingen (verlies, diefstal, beschadiging van
meubels, vuilheid, nachtlawaai …) houden de automatische inhouding in van de waarborg. Als de schade
groter is dan het bedrag van de waarborg zal een toeslag
worden gefactureerd. De verblijven moeten netjes worden
achtergelaten. Indien dit niet het geval is zal een bedrag
worden gefactureerd aan de klant of wordt z’n waarborg
ingehouden.
Reisdocumenten.
Afhankelijk van de inschrijving worden de reisdocumenten overhandigd aan de reiziger. Ofwel worden ze je
overhandigd in het reisagentschap of rechtstreeks toegestuurd tijdens de week voor het vertrek. Indien de inschrijving minder dan 30 dagen voor afreis plaatsvindt, zullen
de reisdocumenten overhandigd worden bij het vertrek.
Nodige documenten
Elke reiziger moet in het bezit zijn van identiteitspapieren
die geldig zijn voor de gereserveerde reis.
Verantwoordelijkheid
Al de inlichtingen in deze brochure worden te goeder
trouw gegeven. Evidente fouten kunnen SEMES PVI tot
niets verbinden.
In het algemeen kan SEMES PVI niet verantwoordelijk
worden gesteld voor onvoorziene gebeurtenissen of alles
wat niet in regel is met het normaal uitvoeren van de
reis. Al de kosten die hieruit voortkomen zijn ten laste
van de reiziger. SEMES PVI kan niet verantwoordelijk
worden gesteld voor acti
viteiten, excursies, toeristische
manifestaties… die niet voor het vertrek werden besteld
bij SEMES PVI. De organisatie van deze activiteiten zijn
in handen van de plaatselijke organisa
toren. Hoewel
ook de verkoop van deze activiteiten gebeurt via een
tussenpersoon van SEMES PVI, maken zij geen deel uit
van het verkoopcontract en is SEMES PVI hiervoor dus
niet verantwoordelijk. Elk geschil hieromtrent dient ter
plaatse te worden geregeld.
Vertrouwelijkheid
SEMES PVI heeft het recht de ouders inlichtingen te geven
over de inschrijving van hun kinderen zelfs indien deze
laatste meerderjarig zijn. Het geheel van de gegevens
aangebracht door de klant kan gebruikt worden door
SEMES PVI in het kader van haar publicitaire acties of
gegeven worden aan zijn commerciële partners. De klant
behoudt recht op zijn gegevens en kan altijd een rechtzetting, een verandering of een verwijdering aanvragen.
Indien u in de toekomst geen interesse meer heeft om
post van ons te ontvangen volstaat om dit te melden aan
seminairevaldisere@ymail.com
Klachten
Alle klachten door de klant dienen per aangetekend
schrijven te worden gericht aan SEMES PVI in de periode
van 15 dagen na terugkeer uit vakantie en er moeten
gerechtvaardigde bewijzen bijgevoegd worden. De termijn waarin SEMES PVI reageert kan variëren naargelang
de complexiteit van de klacht en de responstijd van de
betrokken andere partij. In geval van een geschil waarbij
beide partijen niet tot een akkoord komen, wordt de zaak
doorverwezen naar de rechtbank van Namen.
Een update van deze verkoopsvoorwaarden is mogelijk.
Zie onze website www.seminarievaldisere.be
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