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Inhoudsopgave Welkom
BrabantZorg Reizen

Met trots presenteren wij u onze nieuwe 
reisbrochure voor het vakantiejaar 2016! 
Wij bieden u een veelzijdig aanbod van 
(taxi)busreizen en een vliegvakantie, indien 
nodig met persoonlijke zorgverlening op 
maat. Alle bestemmingen in deze  
vakantiebrochure zijn met veel aandacht 
samengesteld en geselecteerd. 

Mogen wij ons voorstellen?
BrabantZorg Reizen is een onderdeel van 
BrabantZorg. BrabantZorg Reizen wil zich 
onderscheiden in het aanbieden van reizen  
voor vitale, zorgbehoevende, psychogeriatrische 
senioren en senioren, waarvan de reisgenoot  
zorgafhankelijk is. 
Bij de samenstelling van de trips wordt speciaal 
rekening gehouden met senioren, bijvoorbeeld 
wat betreft de toegankelijkheid met rollators  
en rolstoelen, een invalidetoilet enz. Slechts  
een enkele keer zal bij een uitstapje worden 
aangegeven dat de reis minder geschikt is voor 
mensen die deze hulpmiddelen nodig hebben. 

Deelname
Deelname staat in principe open voor alle 
cliënten van BrabantZorg. Het is doorgaans 
geen probleem als iemand een reisgenoot mee 
wil brengen, die niet in een van de locaties of 
aanleunwoningen woont. 

Zorgverlening
De eventuele zorg tijdens reizen en dagtochten 
is in handen van BrabantZorg. BrabantZorg 
Reizen staat garant voor veel enthousiasme, 
kennis en kunde. En wij proberen u een 
onvergetelijke vakantie te bezorgen. Voor 
elke reis wordt (zorg-)begeleiding op maat 
aangeboden.

Hoe kunt u een reis of dagtocht boeken?
In de vakantiebrochure treft u een boekings-
formulier aan, welke u volledig ingevuld en 
ondertekend kunt sturen naar BrabantZorg 
Reizen, Gasstraat 20, 5349 AA te Oss. Graag zo 
snel mogelijk, zeker in het geval van kleine 
reisgezelschappen, om teleurstelling te 
voorkomen. Wij kunnen uw inschrijving niet 
boeken indien het inschrijfformulier niet 
ondertekend of niet geheel ingevuld is. Na 
opgave ontvangt u een formulier persoonlijke 
gegevens aan de hand waarvan wordt 
beoordeeld of een reis voor u passend is. Indien 
dit het geval is, ontvangt u de definitieve 
boekingsbevestiging, waarna u de annulerings-
verzekering afsluit.
Bij buitenlandse vliegreizen vragen wij u een 
kopie van uw paspoort of ID-bewijs toe te 
voegen. Indien u zorg nodig heeft, verzoeken 
wij u ook een kopie van de CIZ toewijzing toe te 
voegen. 
Reserveringen kunnen ook via de website van 
BrabantZorg worden gemaakt. Het webadres is: 
www.brabantzorg.eu

Indien nodig worden in een persoonlijk gesprek 
de zorgbehoefte en de hulpmiddelen, die u 
tijdens de geboekte vakantie en/of dagtocht 
nodig heeft, besproken. Tijdens de dagtochten 
en excursies (op reis) is geen tillift aanwezig.
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Telefonisch contact
Wanneer u advies op maat nodig heeft of voor 
alle overige vragen staan wij u graag telefonisch 
te woord of we maken een afspraak voor een 
huisbezoek. Wij zijn van maandag tot en met 
donderdag bereikbaar van 09.00 uur - 15.00 uur 
op telefoonnummer: 04120 - 62 26 78.

Belangrijk
Het is voor ons van groot belang dat het 
inschrijfformulier en het formulier persoonlijke 
gegevens compleet worden ingevuld, zodat wij 
uw boeking correct kunnen verwerken. Wij 
vragen u na ontvangst van de boekings-
bevestiging alle gegevens te controleren. 
Mochten de gegevens onverhoopt niet kloppen, 
dan vragen wij u direct contact met ons op te 
nemen. Wanneer er tussentijdse wijzigingen 
zijn qua gezondheid, of overige zaken, vragen 
wij u ons daarvan op de hoogte te brengen.

Reis- en annuleringsverzekering
Wij adviseren u met klem om bij elke reis een 
annuleringsverzekering af te sluiten. Na 
ontvangst van de boekingsbevestiging dient u 
zelf een annuleringsverzekering af te sluiten, 
binnen 7 dagen. Voor meer informatie kan 
contact worden opgenomen met BrabantZorg 
Reizen, telefoonnummer 0412 - 62 26 78. 
Uiteraard kan ook uw eigen verzekering 
hierover informatie verschaffen. 

Betaling
Na ontvangst van de boekingsbevestiging  
en factuur dient u de aanbetaling van 10%  
binnen 14 dagen te betalen. Het resterende 
bedrag van 90% van de reissom dient 30 dagen 
voor vertrek op onze rekening te zijn 
overgemaakt. Mocht de boekingsdatum  
binnen de 30 dagen vallen voor vertrek, dan 
dient u de gehele reissom ineens te betalen. 

Informatie-/kennismakingsbijeenkomst
Voor aanvang van de reis wordt voor de 
vakantiegangers een informatiebijeenkomst 
over de reis georganiseerd.
Tijdens deze bijeenkomst ontmoet u het 
gezelschap waarmee u op reis gaat. We nemen 
het programma door en bespreken de laatste 
(persoonlijke) wensen betreffende de reis.
Begeleiders/familieleden zijn van harte welkom 
om hierbij aan te sluiten.

Reisbescheiden
Tijdens de introductiebijeenkomst, voorafgaand 
aan elke reis, ontvangt u alle benodigde 
reisinformatie. 

Reünie
Eind 2016 wordt voor alle gasten, die aan reizen 
en dagtochten in 2016 hebben deelgenomen, 
een reünie georganiseerd. Hiervoor ontvangen 
de gasten tijdig een uitnodiging. 

Cadeaubonnen
Heeft u iets te vieren en weet u niet wat u als 
cadeau kunt vragen? BrabantZorg Reizen 
beschikt over cadeaubonnen, welke u kunt 
inleveren bij alle reizen en dagtochten. Het 
bedrag van de cadeaubonnen wordt dan 
verrekend met het totaalbedrag. Cadeaubonnen 
zijn voor elk bedrag verkrijgbaar en zijn te 
bestellen bij BrabantZorg Reizen, 
telefoonnummer 0412 - 62 26 78.

Algemene informatie Algemene informatie

Om duidelijker aan te geven welke reis voor  
wie toegankelijk is, hebben we onderstaand 
overzicht gemaakt.
We hebben koffertjes toegekend naar gelang de 
toegankelijkheid  in het hotel, de hotelkamer en 
ook naar gelang de faciliteiten. De zorg die 
tijdens een reis aanwezig is, hebben we ook in 
de toekenning van de koffertjes meegenomen. 

De tabel geeft dan ook met het aantal koffertjes 
aan, voor wie welke reis toegankelijk is en met 
welke zorg(middelen). 

Wij willen benadrukken dat wanneer u 
minder zorgafhankelijk bent, u aan alle 
reizen deel kunt nemen.

De reizen gaan met (kleinere) taxibussen en 
daardoor zal in-/uitstappen niet te lang duren  
en daar waar overige gasten zorg krijgen, heeft 
iemand met minder zorg een (extra) momentje 
van vrije tijd dat eventueel zelfs ingevuld kan 
worden samen met een vrijwilliger. Mocht u 
vragen hieromtrent hebben neem dan gerust 
contact op.

Welke reis past bij u? 

Reis toegankelijk met rollator 3 3 3 3 
Reis toegankelijk met rollator,  
voor excursies mogelijk in de rolstoel  3 3 3 
Reis toegankelijk voor verblijfsrolstoelen  
en elektrische rolstoelen   3 3 
Algemeen invalidentoilet aanwezig  3 3 3 
Kamers rolstoel/rollator vriendelijk  3 3 3 
Kamers volledig aangepast    3  
Badkamer zonder drempels  3 3 3 
Volledig aangepaste badkamer   3  
Normale bedden 3 3  3 
Hoog/laag bed mogelijk te plaatsen  3  3 
Alle kamers voorzien van hoog/laag bed   3  
Alarmsysteem aanwezig   3  
Nachtzorg mogelijk  3 3 3 
Begeleiding 24 uur per dag bij de groep aanwezig  3 3 3 
Hulp steunkousen 3 3 3 3 
Hulp 1-2 keer per week douchen 3 3 3 3 
Hulp elke ochtend wassen/aankleden  3 3 3 
Actieve en/of passieve tillift aanwezig   3  
Actieve tillift mogelijk beperkt in te zetten  3  3 
Medicatie in eigen beheer 3 3 3  
Medicatie in beheer van de zorg mogelijk  3 3 3

3 421

\  Veel nieuwe  
 bestemmingen
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5-daagse taxibusreis 
naar Haren in Noord-Brabant
9 t/m 13 mei 2016

Vlak bij de Maas, in een schitterende omgeving, 
waar de rust je tegemoet komt, willen wij een 
vakantie aanbieden speciaal voor mensen met 
geheugenproblemen.

Accommodatie Bij Ons in Haren
Met een prachtig uitzicht over de weilanden, 
zult u zich snel thuis voelen in deze gezellige 
groepsaccommodatie, waar sfeer en comfort 
hoog staan aangeschreven. De accommodatie 
ligt vlakbij de Maas, onder aan de Dijk tussen 
Haren en Megen. 

Kamers
In de rolstoelvriendelijke accommodatie 
bevinden zich een 9-tal 2-persoonskamers, 
voorzien van boxspring bedden en een eigen 
badkamer, bestaande uit inloopdouche, toilet 
en wastafel. Sommige kamers hebben TV  
Alle kamers hebben WiFi.

Verblijf
De reis is all-in. We gaan tijdens de vakantie 
naar eigen wens inkopen doen en zorgen ervoor 
dat er ’s morgen voor iedereen een heerlijk 
ontbijt is. De lunch is soms in de accommodatie, 
soms tijdens een excursie. Het diner bepalen we 
samen, in overleg met de vakantiegangers.  
Dat kan een warme maaltijd zijn maar ook een 
barbecue of misschien uit eten of catering. 

Programma
Samen bepalen we het programma van de week, 
afhankelijk van het weer, de sfeer en de 
stemming van de vakantiegangers. Tijdens deze 
reis maken we een of twee korte dagtripjes. 

Bijzonderheden
Begeleiding vanuit BrabantZorg Reizen door 
verzorgenden, verpleegkundigen en 
vrijwilligers, die ervaring hebben in de omgang 
met mensen met geheugenproblemen.

Wij halen de vakantiegangers met een taxibus 
op. Opstapschema’s (plaats en tijd) worden bij 
de informatiebijeenkomst bekend gemaakt. 

Informatie-/kennismakingsbijeenkomst 
Maandag 25 april van 14.30 uur - 16.30 uur  
in Sint Jan te Uden.

Haren 
(Noord-Brabant)

\ Speciaal voor mensen 
 met geheugenproblemen

Meerdaagse reis

Deelname:  10 personen 
Datum:  maandag 9 mei t/m  
 vrijdag 13 mei 2016
Kosten per persoon:
1-persoonskamer € 595,= 
2-persoonskamer € 545,= 

3

4

2

1

8-Daagse busreis Vledder in Drenthe 
28 mei t/m 4 juni 2016 

Na het grote succes van voorgaande jaren 
kunnen we niet anders dan Hotel Brinkzicht 
opnieuw in het programma opnemen. Velen 
hebben de afgelopen jaren enorm genoten van 
de gastvrijheid en de gezelligheid van deze 
accommodatie.  

Het dorp Vledder is een esdorp in het 
zuidwesten van de provincie Drenthe. In 
Vledder staat een authentieke stellingmolen en 
een hertenkamp met o.a. uitheemse dieren 
zoals kangoeroes en lama’s. Verder kent de 
omgeving vele interessante musea. Wie even 
geen bos meer kan zien, bezoekt het 
Zeemuseum!

Accommodatie Hotel Brinkzicht *** 
Prachtig verhuld tussen maar liefst drie 
Nationale Parken ligt in het Drentse Vledder 
het drie sterren Hotel Brinkzicht. Het hotel is 
rustig gelegen en heeft prima voorzieningen.  
Er worden veel activiteiten georganiseerd. Ook 
in de avonduren is er vaak amusement, zoals 
bingo, quiz en muziek. Een genot voor alle 
gasten! Maar ook liefhebbers van lekker eten 
zijn hier helemaal thuis. Zowel het terras, de 
lounge, het restaurant alsook de ruime kamers 
zijn geriefelijk ingericht en van alle gemakken 
voorzien.                                                                                                              
Verder is de dorpskern met een aantal 
winkeltjes vlak om de hoek van het hotel.          
                    

Kamers
Alle kamers in Hotel Brinkzicht zijn sfeervol 
ingericht en voorzien van bad of douche, wc, 
telefoon, radio en televisie en gratis draadloos 
internet. Alle kamers op de verdiepingen zijn 
uiteraard per lift bereikbaar.
Het aantal 1-persoonskamers is beperkt. 
Toewijzing gaat op volgorde van binnenkomst 
van uw inschrijving. Eventueel wordt contact 
met u opgenomen voor afstemming. 

Verblijf 
Het verblijf is gebaseerd op volpension. 

Programma
Vanuit het hotel wordt ieder jaar weer een 
aantal excursies geregeld. Het familiehotel heeft 
een eigen luxe touringcar ter beschikking.  
Alle excursies zijn bij de prijs inbegrepen.

Informatie-/kennismakingsbijeenkomst
Vrijdag 13 mei van 14.30 uur - 16.00 uur  
in de Sterrebosflat te Oss. 

Inschrijving: uiterlijk 1 maart 2016
Deelname: minimaal 12 personen
Datum:  zaterdag 28 mei t/m  
 zaterdag 4 juni 2016
Kosten per persoon:
1-persoonskamer € 750,= 
2-persoonskamer € 690,=

Vledder (Drenthe)

Meerdaagse reis

1
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5-daagse taxibusreis naar 
Neuerburg in Duitsland
30 mei t/m 3 juni 2016

Het mooie stadje Neuerburg ligt in het midden 
van het Duits-Luxemburgse Nationaal Park van 
de Eifel. De natuur en het landschap van de 
Eifel nodigen uit om te genieten en de 
omgeving te verkennen.  

Accommodatie Euvea Hotel***
Het hotel is vanuit een oude school in 2001 
omgebouwd tot een hotel. Daarbij is rekening 
gehouden dat zowel gasten mét en zonder 
handicap van een mooie vakantie kunnen 
genieten. 
Het hotel beschikt over 26 kamers, waarvan  
9 volledig rolstoeltoegankelijk zijn en 4 voor 
mensen met loopproblemen. De omgeving  
van het hotel is volledig zonder drempels.                                      
Verder heeft het hotel voorzieningen als 
wellness (sauna en whirlpool), conferentie-
ruimte, wintertuin, restaurant met zonneterras 
en WiFi in het hele hotel. Het personeel is zeer 
vriendelijk en behulpzaam.
Hotel ligt in het Neuerburg, tussen Bittburg  
en Prüm. 

Kamers
Alle kamers zijn comfortabel ingericht met 
douche en toilet, zithoek, TV, telefoon en WiFi. 

De rolstoeltoegankelijke kamers beschikken 
over hoog/laag bedden en drempelloze 
badkamer. Tevens kan er gebruik worden 
gemaakt van tilliften en een alarmsysteem.

Verblijf
De reis is gebaseerd op basis van volpension.  
’s Morgens is er een uitgebreid ontbijtbuffet, in 
het hotel. ’s Middags een lunch met de groep 
tijdens een excursie of in het hotel. ’s Avonds 
wordt in het hotel een 3-gangen menu in 
buffetvorm aangeboden. 
   
Programma
Bij deze reis zijn de excursies inbegrepen.  
Voor het excursieprogramma wordt naar de 
samenstelling van de groep gekeken. Tijdens  
de informatiebijeenkomst worden de excursies 
bekend gemaakt.

Bijzonderheden
Het vervoer is met taxibussen. Opstapschema’s 
(plaats en tijd)  worden bij de informatiebijeen-
komst bekend gemaakt. U dient in het bezit te 
zijn van een geldig ID-bewijs.

Informatie-/kennismakingsbijeenkomst
Woensdag 18 mei van 14.30 uur - 16.30 uur  
in Sint Jan te Uden. 

Deelname: 10 personen
Datum:  maandag 30 mei t/m 
 vrijdag 3 juni 2016 
Kosten per persoon: 
1-persoonskamer  €  850,=
2-persoonskamer €  750,=

Neuerburg 
(Duitsland)

3

2

1

5-daagse busreis Diever in Drenthe 
6 t/m 10 juni 2016

Diever is een esdorp in West-Drenthe en 
grenzend aan het Natuurgebied Berkenheuvel 
in het Nationaal Park Drents-Friese Wold. 

Accommodatie Landhotel Diever*** 
Landhotel Diever is een hotel waar gastvrijheid 
voorop staat! Door de automatische schuifdeur 
bij de entree, brede deuren en gangen, een 
minimum aan drempels en doordat het hele 
gebouw laagbouw is, is Landhotel Diever een 
geliefde locatie voor mensen, die gebruik  
maken van een rollator of een rolstoel.

Kamers
Landhotel Diever beschikt over 17 ruime 
comfortabele 2-persoonskamers gelegen 
rondom een binnentuin. De kamers zijn 
ingericht met een douche en toilet, bureau, 
televisie, gratis WiFi, kluis en een eigen terras. 
Het aantal 1-persoonskamers is beperkt. 
Toewijzing gaat op volgorde van binnenkomst 
van uw inschrijving. Eventueel wordt contact 
met u opgenomen voor afstemming. 

Verblijf
De reis is gebaseerd op volpension. ’s Morgens 
kunt u genieten van een ontbijtbuffet. Het 
diner wordt ’s avonds in een 3-gangen menu aan 
u uitgeserveerd. Het hotel werkt in de keuken 
met lokale producten uit het mooie Drenthe. 

De lokale bakker levert het beste brood van 
Noord-Nederland en heeft voor de derde keer 
op rij hiervoor een prijs gewonnen!

Programma
Voor het excursieprogramma wordt naar de 
samenstelling van de groep gekeken. Tijdens  
de informatiebijeenkomst worden de excursies 
bekendgemaakt. Alle excursies zijn bij de prijs 
inbegrepen. 

Bijzonderheden
Het vervoer is met taxibussen. Opstapschema’s 
(plaats en tijd)  worden bij de informatiebijeen-
komst bekend gemaakt.

Informatie-/kennismakingsbijeenkomst
Maandag 23 mei van 14.30 uur - 16.30 uur  
in Sint Jan te Uden.

Deelname: 13 personen
Datum: maandag 6 juni t/m 
 vrijdag 10 juni 2016
Kosten per persoon:  
1-persoonskamer €    999,=
2-persoonskamer €    899,= 

Meerdaagse reisMeerdaagse reis

2

1

Diever (Drenthe)
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7-daagse taxibusreis naar  
Middelkerke in België
10 t/m 16 juli 2016

Middelkerke is een typische badplaats met de 
voor de Belgische kustplaatsen kenmerkende 
hoogbouw aan de Zeedijk. Middelkerke is vooral 
bekend vanwege het jaarlijkse stripfestival.  
Men zegt dat Middelkerke het meeste zonuren 
heeft van de gehele Belgische kust.

Accommodatie Middelpunt*** 
Middelpunt is het vakantieverblijf voor een 
zorgeloze vakantie met zorg. Als gast met een 
(hoge) zorgvraag kunt u volop geniet van een 
ontspannend en aangenaam verblijf aan de kust 
in de bruisende badstad Middelkerke. 
In de nabije omgeving zijn er ruime wandel-
paden en een toegankelijk stadspark. Het 
strand is met een verhard pad toegankelijk.  
Aan het Casinoplein bevindt zich het gezelligste 
casino van België. Het Duinenbad ligt op 
wandelafstand van Middelpunt. Het zwembad 
is uitgerust met een aangepaste tillift. 

Kamers
Het hotel heeft 44 aangepaste kamers. Elke 
kamer is uitgerust met 2 hoog/laag bedden, 
noodoproepsysteem, koelkast en beschikt over 
een aangepaste badkamer met douche en 
onderrijdbare wastafel. De kamers zijn voorzien 
van TV, gratis WiFi en eigen balkon.

Verblijf
De reis is gebaseerd op volpension. ’s Morgens 
is er een ontbijtbuffet en ’s avonds kunnen we 
genieten van een heerlijk diner (inclusief water 
op tafel) in het restaurant. De keuken speelt 
graag in op uw wensen en kan dan ook voorzien 
in dieetvoeding of aangepaste maaltijden. In de 
bar kunt ’s avonds genieten van een selectie 
Belgische bieren (op eigen kosten). 

Programma
Bij deze reis zijn de excursies inbegrepen.  
Voor het excursieprogramma wordt naar de 
samenstelling van de groep gekeken. Tijdens de 
informatiebijeenkomst worden de excursies 
bekend gemaakt.

Bijzonderheden
Het vervoer is met taxibussen. Opstapschema’s 
(plaats en tijd) worden bij de informatiebijeen-
komst bekend gemaakt.

Informatie-/kennismakingsbijeenkomst
Maandag 27 juni van 14.30 uur - 16.30 uur  
in Sint Jan te Uden.

Middelkerke (België)

Meerdaagse reisMeerdaagse reis

Deelname: 10 personen  
Datum: zondag 10 juli t/m  
 zaterdag 16 juli 2016
Kosten per persoon:
1-persoonskamer € 1.350,= 
2-persoonskamer € 1.250,= 

5-daagse taxibusreis 
naar Haren in Noord-Brabant
5 t/m 9 september 2016

Vlak bij de Maas, in een schitterende omgeving, 
waar de rust je tegemoet komt, willen wij een 
vakantie aanbieden speciaal voor mensen met 
geheugenproblemen.

Accommodatie Bij Ons in Haren
Met een prachtig uitzicht over de weilanden, 
zult u zich snel thuis voelen in deze gezellige 
groepsaccommodatie, waar sfeer en comfort 
hoog staan aangeschreven. De accommodatie 
ligt vlakbij de Maas, onder aan de Dijk tussen 
Haren en Megen. 

Kamers
In de rolstoelvriendelijke accommodatie 
bevinden zich een 9-tal 2-persoonskamers, 
voorzien van boxspring bedden en een eigen 
badkamer, bestaande uit inloopdouche, toilet 
en wastafel. Sommige kamers hebben TV  
Alle kamers hebben WiFi.

Verblijf
De reis is all-in. We gaan tijdens de vakantie 
naar eigen wens inkopen doen en zorgen ervoor 
dat er ’s morgen voor iedereen een heerlijk 
ontbijt is. De lunch is soms in de accommodatie, 
soms tijdens een excursie. Het diner bepalen we 
samen, in overleg met de vakantiegangers.  
Dat kan een warme maaltijd zijn maar ook een 
barbecue of misschien uit eten of catering. 

Programma
Samen bepalen we het programma van de week, 
afhankelijk van het weer, de sfeer en de 
stemming van de vakantiegangers. Tijdens deze 
reis maken we een of twee korte dagtripjes. 

Bijzonderheden
Begeleiding vanuit BrabantZorg Reizen  
door verzorgenden, verpleegkundigen en 
vrijwilligers, die ervaring hebben in de omgang 
met mensen met geheugenproblemen.

Wij halen de vakantiegangers met een taxibus 
op. Opstapschema’s (plaats en tijd) worden bij 
de informatiebijeenkomst bekend gemaakt. 

Informatie-/kennismakingsbijeenkomst 
Maandag 22 augustus van 14.30 uur - 16.30 uur 
in Sint Jan te Uden.

Haren 
(Noord-Brabant)

\ Speciaal voor mensen 
 met geheugenproblemen

Deelname:  10 personen 
Datum:  maandag 5 september 
 t/m vrijdag 
 9 september 2016
Kosten per persoon:
1-persoonskamer € 595,= 
2-persoonskamer € 545,= 

3

4

2

1
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5-daagse taxibusreis naar Texel,  
De Koog (Waddeneilanden)
11 t/m 15 september 2016

De Koog is een van de oudste dorpen op het 
Nederlandse Waddeneiland Texel, gelegen aan 
de westzijde van het eiland. De Koog is de enige 
echte badplaats van het eiland en ligt vrijwel 
direct aan de Noordzee, slechts twee duinen-
rijen scheiden het dorp van het strand. 

Accommodatie Hotel Tesselhof***
Hotel Tesselhof is een net uitgevoerd drie 
sterren hotel met 48 hotelkamers, gelegen aan 
de rand van de gezellige badplaats De Koog op 
Texel. Het hotel is rolstoelvriendelijk, beschikt 
over een lift en alle ruimten zijn drempelvrij.  
Het hotel ligt in de hoofdstraat met winkels, 
restaurants en terrasjes. Hotel Tesselhof ligt 
slechts enkele minuten wandelen verwijderd 
van duinen, strand en zee.

Kamers
De hotelkamers van Hotel Tesselhof op Texel 
zijn ruim, licht en comfortabel. De kamers zijn 
standaard voorzien van een comfortabel 
zitgedeelte, kabel tv, telefoon, bureau, WiFi. 
In het hotel zijn zowel 2-persoonskamers als 
1-persoonskamers te boeken. Het hotel heeft 
bovendien een 3-tal speciaal ingerichte 
invalidenkamers met extra ruimte en een 
aangepaste badkamer.

Verblijf
De reis is gebaseerd op basis van volpension.  
’s Morgens is er een uitgebreid ontbijtbuffet,                         
’s middags wordt gezorgd voor de lunch in het 
hotel of elders. ’s Avonds maken we gebruik van 
een 3-gangen keuzemenu, waarin bij het 
hoofdgerecht een keuze gemaakt kan worden 
tussen vlees of vis. Het hotel op Texel beschikt 
over een eigen restaurant, La Casserole. 

Programma
Bij deze reis zijn de excursies inbegrepen.  
Voor het excursieprogramma wordt naar de 
samenstelling van de groep gekeken. Tijdens de 
informatiebijeenkomst worden de excursies 
bekend gemaakt.

Bijzonderheden
Het vervoer is met taxibussen. Opstapschema’s 
(plaats en tijd)  worden bij de informatiebijeen-
komst bekend gemaakt.

Informatie-/kennismakingsbijeenkomst
Maandag 29 augustus van 14.30 uur - 16.30 uur 
in Sint Jan te Uden.

Meerdaagse reis

2

1

Deelname: 12 personen
Datum:  zondag 11 september 
 t/m donderdag 
 15 september 2016
Kosten per persoon: 
1-persoonskamer € 995,= 
2-persoonskamer € 925,= 
    

Texel, De Koog  
(Waddeneilanden)

Inschrijfformulier

Inschrijfformulier BrabantZorg Reizen 2016

Deelnemer

Voorletters    Dhr.    Mevr. Geboortedatum  

Naam  Meisjesnaam  

Straat + huisnr.  

Postcode  Woonplaats  

Telefoonnummer  Mobiel telefoonnr.  

E-mailadres  BSN nummer   

Locatie     

Contactpersoon / thuisblijver 

Naam   Telefoonnummer  

E-mailadres  

Cliënt Contact Persoon (zorginstelling/thuiszorg)

Naam   Telefoonnummer  

E-mailadres  Locatie/organisatie  

Verzekering  

Maatschappij   Nummer  

Indicatie  

CIZ indicatie   ZZP  

Opstapplaats bij meerdaagse reizen

 Sint Jan, Uden     De Wellen, Oss     Noorderkroon, Den Bosch  

 Watersteeg, Veghel  Sterrebos, Oss   

Dagtocht
 Ik neem een rolstoel mee met de dagtocht, en deze wordt geduwd door: 

     vrijwilliger BrabantZorg     eigen betaalde vrijwilliger 

Ondertekening        

Middels ondertekening verklaart u of uw (wettelijk) vertegenwoordiger dit boekingsformulier met de 

relevante informatie naar waarheid te hebben ingevuld en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden  

van BrabantZorg Reizen.       

Handtekening deelnemer   Datum 
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Inschrijfformulier

Meerdaagse reizen    aantal  

Bij Ons - Haren   1-persoonskamer €  595,=   

5-daagse taxibusreis, 9 t/m 13 mei 2-persoonskamer €  545,=   

voorkeur kamergenoot: 

Hotel Brinkzicht - Vledder  1-persoonskamer €  750,=  

8-daagse busreis , 28 mei t/m 4 juni 2-persoonskamer €  690,=  

voorkeur kamergenoot: 

Hotel Euvea - Neuerburg (Duitsland) 1-persoonskamer €  850,=  

5-daagse taxibusreis, 30 mei t/m 3 juni 2-persoonskamer €  750,=  

voorkeur kamergenoot: 

Landhotel Diever - Diever  1-persoonskamer €  999,=  

5-daagse taxibusreis, 6 t/m 10 juni 2-persoonskamer €  899,=   

voorkeur kamergenoot: 

Hotel Middelpunt - Middelkerke (België) 1-persoonskamer €  1.350,=   

7-daagse taxibusreis, 10 t/m 16 juli 2-persoonskamer €  1.250,=   

voorkeur kamergenoot: 

Bij Ons - Haren   1-persoonskamer €  595,=   

5-daagse taxibusreis, 5 t/m 9 september 2-persoonskamer €  545,=   

voorkeur kamergenoot: 

Hotel Tesselhof - Texel  1-persoonskamer €  995,=   

5-daagse taxibusreis, 11 t/m 15 september 2-persoonskamer €  925,=  

voorkeur kamergenoot: 

Appartementen Esmeralda - Calpe (Spanje) 1-persoonsappartement €  1.299,=   

11-daagse vliegreis, 20 t/m 30 september 2-persoonsappartement €  1.199,=  

voorkeur kamergenoot: 

Dagtochten (let op: opstapplaats De Vrije Teugel te Uden)      

Museum Dansant - Hilvarenbeek woensdag 22 juni €  67,50   

Moeke Mooren - Appeltern  woensdag 31 augustus €  79,50   

 

Dagtochten gecombineerd met overnachting(en)

Museum Dansant - Hilvarenbeek + Hampshire Hotel Fitland Uden ‘De Vrije Teugel’ 
1 overnachting + dagtocht + ontbijt en diner, 21 t/m 22 juni:  €  189,=   

2 overnachtingen + dagtocht + tweemaal ontbijt en diner, 21 t/m 23 juni:  €  279,=  

Moeke Mooren - Appeltern + Hampshire Hotel Fitland Uden ‘De Vrije Teugel’ 
1 overnachting + dagtocht + ontbijt en diner, 30 t/m 31 aug.: €  199,=   

2 overnachtingen + dagtocht + tweemaal ontbijt en diner, 30 aug t/m 1 sept: €  289,=   

Nog verwacht in 2016:

 Ik heb interesse voor Midweek Hotel Udens Duyn, in voorjaar/zomer 2016

 Ik heb interesse voor 4-daagse winterreis Valkenburg, in voorjaar/zomer 2016

Inschrijfformulier

Inschrijfformulier BrabantZorg Reizen 2016

Deelnemer

Voorletters    Dhr.    Mevr. Geboortedatum  

Naam  Meisjesnaam  

Straat + huisnr.  

Postcode  Woonplaats  

Telefoonnummer  Mobiel telefoonnr.  

E-mailadres  BSN nummer   

Locatie     

Contactpersoon / thuisblijver 

Naam   Telefoonnummer  

E-mailadres  

Cliënt Contact Persoon (zorginstelling/thuiszorg)

Naam   Telefoonnummer  

E-mailadres  Locatie/organisatie  

Verzekering  

Maatschappij   Nummer  

Indicatie  

CIZ indicatie   ZZP  

Opstapplaats bij meerdaagse reizen

 Sint Jan, Uden     De Wellen, Oss     Noorderkroon, Den Bosch  

 Watersteeg, Veghel  Sterrebos, Oss   

Dagtocht
 Ik neem een rolstoel mee met de dagtocht, en deze wordt geduwd door: 

     vrijwilliger BrabantZorg     eigen betaalde vrijwilliger 

Ondertekening        

Middels ondertekening verklaart u of uw (wettelijk) vertegenwoordiger dit boekingsformulier met de 

relevante informatie naar waarheid te hebben ingevuld en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden  

van BrabantZorg Reizen.       

Handtekening deelnemer   Datum 
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Inschrijfformulier Meerdaagse reis

11-daagse vliegreis naar Calpe in Spanje 
20 t/m 30 september 2016 

Beschut door de Rots van Ifach, ligt Calpe op 70 
km. van de luchthaven van Alicante. Opvallend 
door haar schone stranden, natuurlijke pracht 
en kliffen. Het Middellandse-Zeeklimaat is 
perfect om er van de natuur te genieten. Rond 
deze tijd is het weer in Calpe doorgaans uiterst 
aangenaam. In de omgeving van Calpe liggen 
bekende plaatsen als Benidorm, Alicante, 
Denia, Xavea en Moraira. 

Accommodatie Hotel Esmeralda***
Appartementen Esmeralda zijn nette 
appartementen gelegen direct aan het strand in 
Calpe. Het complex heeft 2 buiten zwembaden. 
Door de ideale ligging aan de promenade kunt u 
lopend naar het centrum. Hier vindt u gezellige 
terrasjes, restaurants en winkels. 

Appartementen
Uw 2-persoonsappartement heeft twee aparte 
slaapkamers met elk 2 bedden, waarvan één 
met een douche en vaste wastafel, een zitkamer, 
een keuken en een badkamer en een voor- en 
achterbalkon.                                                                                                                                 
Bij de 1-persoonsappartementen is er één 
slaapkamer met 2 slaapplaatsen, een 
woonkamer, keuken en badkamer en alleen een 
voorbalkon. Er zijn voldoende liften aanwezig 
en het complex is geschikt voor gebruikers van 
een rollator.                                                                                           
Er is een startset bedlinnen, handdoeken en 
theedoeken aanwezig. Deze worden 1x per week 
gewisseld.                                                                                                                           

Het aantal 1-persoonskamers is beperkt. 
Toewijzing gaat op volgorde van binnenkomst 
van uw inschrijving. Eventueel wordt contact 
met u opgenomen voor afstemming. 

Verblijf
U verblijft hier op basis van halfpension.  
Het ontbijt en het diner worden in buffetvorm 
genuttigd in Hotel AR Roca Esmeralda. 

Programma
Naast een tweetal excursies (inclusief) worden 
regelmatig activiteiten aangeboden, waar u 
desgewenst, tegen betaling, gebruik van kunt 
maken. 

Bijzonderheden
U dient in het bezit te zijn van een geldig 
paspoort of een ID-bewijs. 

Informatie-/kennismakingsbijeenkomst
Vrijdag 9 september van 14.30 uur - 16.00 uur 
in de Sterrebosflat.

Inschrijving: uiterlijk 15 juli 2016 
(bij latere aanmelding volgt navraag over beschikbaarheid)

Deelname: minimaal 10 personen 
Datum:  dinsdag 20 september 
 t/m vrijdag 
 30 september 2016
Kosten per persoon:   
1-persoonsappartement  € 1.299,=
2-persoonsappartement € 1.199,=

Calpe (Spanje)

1

Meerdaagse reizen    aantal  

Bij Ons - Haren   1-persoonskamer €  595,=   

5-daagse taxibusreis, 9 t/m 13 mei 2-persoonskamer €  545,=   

voorkeur kamergenoot: 

Hotel Brinkzicht - Vledder  1-persoonskamer €  750,=  

8-daagse busreis , 28 mei t/m 4 juni 2-persoonskamer €  690,=  

voorkeur kamergenoot: 

Hotel Euvea - Neuerburg (Duitsland) 1-persoonskamer €  850,=  

5-daagse taxibusreis, 30 mei t/m 3 juni 2-persoonskamer €  750,=  

voorkeur kamergenoot: 

Landhotel Diever - Diever  1-persoonskamer €  999,=  

5-daagse taxibusreis, 6 t/m 10 juni 2-persoonskamer €  899,=   

voorkeur kamergenoot: 

Hotel Middelpunt - Middelkerke (België) 1-persoonskamer €  1.350,=   

7-daagse taxibusreis, 10 t/m 16 juli 2-persoonskamer €  1.250,=   

voorkeur kamergenoot: 

Bij Ons - Haren   1-persoonskamer €  595,=   

5-daagse taxibusreis, 5 t/m 9 september 2-persoonskamer €  545,=   

voorkeur kamergenoot: 

Hotel Tesselhof - Texel  1-persoonskamer €  995,=   

5-daagse taxibusreis, 11 t/m 15 september 2-persoonskamer €  925,=  

voorkeur kamergenoot: 

Appartementen Esmeralda - Calpe (Spanje) 1-persoonsappartement €  1.299,=   

11-daagse vliegreis, 20 t/m 30 september 2-persoonsappartement €  1.199,=  

voorkeur kamergenoot: 

Dagtochten (let op: opstapplaats De Vrije Teugel te Uden)      

Museum Dansant - Hilvarenbeek woensdag 22 juni €  67,50   

Moeke Mooren - Appeltern  woensdag 31 augustus €  79,50   

 

Dagtochten gecombineerd met overnachting(en)

Museum Dansant - Hilvarenbeek + Hampshire Hotel Fitland Uden ‘De Vrije Teugel’ 
1 overnachting + dagtocht + ontbijt en diner, 21 t/m 22 juni:  €  189,=   

2 overnachtingen + dagtocht + tweemaal ontbijt en diner, 21 t/m 23 juni:  €  279,=  

Moeke Mooren - Appeltern + Hampshire Hotel Fitland Uden ‘De Vrije Teugel’ 
1 overnachting + dagtocht + ontbijt en diner, 30 t/m 31 aug.: €  199,=   

2 overnachtingen + dagtocht + tweemaal ontbijt en diner, 30 aug t/m 1 sept: €  289,=   

Nog verwacht in 2016:

 Ik heb interesse voor Midweek Hotel Udens Duyn, in voorjaar/zomer 2016

 Ik heb interesse voor 4-daagse winterreis Valkenburg, in voorjaar/zomer 2016
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Accommodatie Hampshire Hotel  
Fitland Uden ‘De Vrije Teugel’ ****
De perfecte locatie om uw dagtocht  uit te 
breiden naar een korte vakantie.  
Het moderne viersterrenhotel ligt midden  
in De Maashorst in het Brabantse Uden. 

Kamers
Het hotel beschikt over 50 royale kamers, die 
onder meer voorzien zijn van een flatscreen 
televisie, draadloos internet en een laptopkluis. 
Het hotel biedt standaardkamers maar heeft 
ook zeven kamers voor mindervaliden.

Verblijf
Het verblijf is gebaseerd op half pension. 

Programma dinsdag 21 juni
Tussen 14.00 en 15.00 uur wordt u bij de  
Vrije Teugel ontvangen door de reisleider van 
BrabantZorg Reizen met een kop koffie/thee.
Na 15.30 uur kunt u gebruik maken van uw 
kamer en de faciliteiten van het hotel. U heeft 
tijd voor eigen besteding.
Om 17.30 uur wordt u in het restaurant 
verwacht voor het diner. De reisleider is hierbij 
ook aanwezig. 
Na het diner maken we een wandeling of is er 
de mogelijkheid om in het hotel een spelletje te 
spelen (ook biljartgolf of bowling is mogelijk). 
Vrijwilligers van BrabantZorg Reizen zijn 
aanwezig.
De reisleider blijft eveneens in het hotel 
overnachten. Er is geen nachtzorg aanwezig 
(uiteraard wel oproepbaar). 

Programma woensdag 22 juni
De ochtendzorg wordt vanaf 7.30 uur geregeld.  
De reisleider en/of vrijwilligers van BrabantZorg 
Reizen zullen u tijdens het ontbijt onder-
steunen en begeleiden.
Vanaf 10.00 uur sluit u aan bij de groep van  
de dagtocht van BrabantZorg Reizen naar 
Museum Dansant.
Voor het excursieprogramma, zie de tekst 
“Dagtocht Museum Dansant”.

Rond 17.30 uur bent u weer bij de Vrije Teugel 
terug en kunt u genieten van een diner.
De reisleider is aanwezig tijdens het diner en 
blijft u ook die avond begeleiden. De avond is 
ter vrije besteding. De reisleider blijft eveneens 
in het hotel overnachten. Er is geen nachtzorg 
aanwezig (uiteraard wel oproepbaar). 

Programma donderdag 23 juni
De ochtendzorg wordt vanaf 7.30 uur geregeld.  
De reisleider en/of vrijwilligers van 
BrabantZorg Reizen zullen u tijdens het ontbijt 
ondersteunen en begeleiden. Uw kamer moet 
vanaf 10.00 uur weer vrij zijn. U kunt in de loop 
van de ochtend opgehaald worden of met de 
taxi terugkeren naar huis.
De reisleider zal deze ochtend nog tot circa  
11.30 uur aanwezig zijn om u te begeleiden.

Dagtocht Museum Dansant gecombineerd met 
overnachting(en) in Hampshire Hotel ‘De Vrije Teugel’

Dagtocht met overnachting

Inschrijving: uiterlijk 1 juni 2016
Aantal deelnemers: minimaal 6 personen
  
1 overnachting + dagtocht + ontbijt en diner, 
dinsdag 21 juni t/m woensdag 22 juni 2016 
Prijs per persoon: € 189,=

2 overnachtingen + dagtocht + tweemaal 
ontbijt en diner, dinsdag 21 juni
t/m donderdag 23 juni 2016:  
Prijs per persoon:  € 279,=

Dagtocht naar Hilvarenbeek  
woensdag 22 juni 2016  

Aan de rand van Hilvarenbeek staat museum 
Dansant. In een sfeer die bepaald wordt door 
prachtige orgels, mahonie, kristal en spiegels 
beleeft u een dag die u nimmer zult vergeten.  
 
Vanuit de opstapplaats in Uden rijden we naar 
Hilvarenbeek. Blikvanger bij binnenkomst is 
het gigantische Mortier orgel. Bij aankomst 
genieten we van een heerlijke lunch. 
Aansluitend zal er een presentatie en 
demonstratie in cabaretachtige sfeer 
plaatsvinden en is er gelegenheid voor een 
dansje.

Tijdens de presentatie wordt er nog een lekker 
kopje koffie of thee met een plakje cake 
geserveerd.

Het museum heeft een gescheiden invaliden-
toilet en een ruime lift, geschikt voor mensen 
die slecht te been zijn of gebruik maken een 
rolstoel of rollator.

Omstreeks 15.30 uur rijden we weer terug  
naar Uden.

Museum Dansant
Hilvarenbeek

\ Prachtige orgels, 
 kristal en spiegels 

Dagtocht

Inschrijving: uiterlijk 1 juni 2016
Aantal deelnemers: minimaal 20 personen
Datum: 22 juni 2016
Prijs per persoon: € 67,50

3

2

1
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Dagtocht naar Appeltern  
Woensdag 31 augustus 2016

Ga mee aan boord van het luxe passagiersschip 
De Sluizer! De kapitein vaart u over de Maas 
langs historische steden. Hij begeleidt de tocht 
met interessante wetenswaardigheden over het 
natuurgebied, architectuur en de passerende 
dorpen.

Vanuit de opstapplaats in Uden rijden we 
rechtstreeks naar Moeke Mooren in Appeltern, 
waar een Maas en Waalse koffietafel voor ons 
klaarstaat. 

Na de koffietafel gaat u aan boord van De 
Sluizer voor een bijna 2 uur durende Maasoever 
cruise. U vaart door het prachtige natuurgebied 
de Gouden Ham en de schipper zal u daar 
uitgebreid over vertellen. Tijdens de rondvaart 
krijgt u een consumptie aangeboden. 

Teruggekeerd aan wal stapt u weer in de bus en 
rijden we terug naar Uden waar we verwachten 
rond 17.30 uur te zijn.

\ Varen over de Maas  
 langs historische steden

Inschrijving: uiterlijk 1 augustus 2016
Aantal deelnemers: minimaal 20 personen
Datum: 31 augustus 2016
Prijs per persoon: € 79,50

3

2

1

Accommodatie Hampshire Hotel  
Fitland Uden ‘De Vrije Teugel’ ****
De perfecte locatie om uw dagtocht  uit te 
breiden naar een korte vakantie.  
Het moderne viersterrenhotel ligt midden  
in De Maashorst in het Brabantse Uden. 

Kamers
Het hotel beschikt over 50 royale kamers , die 
onder meer voorzien zijn van een flatscreen 
televisie, draadloos internet en een laptopkluis. 
Het hotel biedt standaardkamers maar heeft 
ook zeven kamers voor mindervaliden.

Verblijf
Het verblijf is gebaseerd op half pension. 

Programma dinsdag 30 augustus
Tussen 14.00 en 15.00 uur wordt u bij de  
Vrije Teugel door de reisleider van BrabantZorg 
Reizen ontvangen met een kop koffie/thee.
Na 15.30 uur kunt u gebruik maken van uw 
kamer en de faciliteiten van het hotel. U heeft 
tijd voor eigen besteding
Om 17.30 uur wordt u in het restaurant 
verwacht voor het diner. De reisleider is hierbij 
ook aanwezig. 
Na het diner maken we een wandeling of is er 
de mogelijkheid om in het hotel een spelletje te 
spelen (ook biljartgolf of bowling is mogelijk). 
Vrijwilligers van BrabantZorg Reizen zijn 
aanwezig.
De reisleider blijft eveneens in het hotel 
overnachten. Er is geen nachtzorg aanwezig 
(uiteraard wel oproepbaar). 

Programma woensdag 31 augustus
De ochtendzorg wordt vanaf 7.30 uur geregeld.  
De reisleider en/of vrijwilligers van 
BrabantZorg Reizen zullen u tijdens het  
ontbijt ondersteunen en begeleiden.
Vanaf 10.00 uur sluit u aan bij de groep van  
de dagtocht van BrabantZorg Reizen, voor  
 een dagtocht naar Moeke Mooren met een 
boottocht op de Gouden Ham.
Voor het excursieprogramma, zie de tekst 
“Dagtocht Moeke Mooren”. 

Rond 17.30 uur bent u weer bij de Vrije Teugel 
terug en kunt u genieten van een diner.
De reisleider is aanwezig tijdens het diner en 
blijft u ook die avond begeleiden. De avond is 
ter vrije besteding. De reisleider blijft eveneens 
in het hotel overnachten. Er is geen nachtzorg 
aanwezig (uiteraard wel oproepbaar). 

Programma donderdag 1 september
De ochtendzorg wordt vanaf 7.30 uur geregeld.  
De reisleider en/of vrijwilligers van 
BrabantZorg Reizen zullen u tijdens het ontbijt 
ondersteunen en begeleiden. Uw kamer moet 
vanaf 10.00 uur weer vrij zijn. U kunt in de loop 
van de ochtend opgehaald worden of met de 
taxi terugkeren naar huis.
De reisleider zal deze ochtend nog tot circa  
11.30 uur aanwezig zijn om u te begeleiden.

3

2

1

Dagtocht Moeke Mooren gecombineerd met 
overnachting(en) in Hampshire Hotel ‘De Vrije Teugel’

Dagtocht Dagtocht met overnachting

Inschrijving: uiterlijk 1 augustus 2016
Aantal deelnemers: minimaal 6 personen
 
1 overnachting + dagtocht + onbijt en diner,
dinsdag 30 t/m woensdag 31 augustus 2016
Prijs per persoon: € 199,=

2 overnachtingen + dagtocht + tweemaal 
ontbijt en diner, dinsdag 30 augustus 
t/m donderdag 1 september 2016: 
Prijs per persoon: € 289,=

Moeke Mooren  
Appeltern
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Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle 
(reis)overeenkomsten die BrabantZorg Reizen afsluit. 
BrabantZorg Reizen biedt dagtrips of meerdaagse reizen 
aan aan cliënten van Stichting BrabantZorg. Het is 
doorgaans geen probleem als iemand een introducee mee 
wil brengen, die niet in een van de locaties of 
aanleunwoningen woont. 
BrabantZorg Reizen is onderdeel van stichting 
BrabantZorg.

BrabantZorg Reizen overhandigt deze algemene 
voorwaarden aan de reiziger voorafgaand aan of bij de 
totstandkoming van de overeenkomst.

De reiziger kan niet afwijken van deze algemene 
voorwaarden, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen 
met BrabantZorg Reizen. Afwijkingen dienen schriftelijk 
te zijn overeengekomen.

Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd 
door BrabantZorg Reizen. Bij tegenstrijdigheid in 
informatie tussen algemene informatie van BrabantZorg 
Reizen, zoals de jaarlijks uitgegeven brochure en deze 
algemene voorwaarden, prevaleren deze algemene 
voorwaarden.

Aanmelder
Degene die een reis boekt voor (ook) andere deelnemers is 
hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen, die hij/zij 
aanmeldt.

Aansprakelijkheid
BrabantZorg Reizen is verplicht tot uitvoering van de 
overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de 
reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs 
mocht hebben. Indien de reis niet verloopt 
overeenkomstig de bedoelde verwachtingen, is de reiziger 
verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen 
aan BrabantZorg Reizen. 

Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de bedoelde 
verwachtingen, is BrabantZorg Reizen verplicht de 
eventuele schade van de reiziger te vergoeden, tenzij de 
tekortkoming in de nakoming niet aan BrabantZorg 
Reizen is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens 
hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik 
maakt, omdat: 

a.  de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst 
is toe te rekenen aan de reiziger; of 

b.  de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst 
niet kon worden voorzien of niet kon worden 
opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet 
bij de levering van de in de reis begrepen diensten is 
betrokken; of 

c.  de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst 
te wijten is aan een gebeurtenis die BrabantZorg 
Reizen of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering 
van de overeenkomst gebruik maakt, met in 
achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon 
voorzien of verhelpen; of 

d.  de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst 
te wijten is aan overmacht als bedoeld in de bepaling; 
‘overmacht’.

Aansprakelijkheid ten aanzien van de 
accommodatie
De reiziger dient de accommodatie naar beste weten en 
volgens bestemming te gebruiken en te onderhouden. De 
reiziger is aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan 
het object en/of inventaris, indien deze schade en/of 
verlies het gevolg is van nalatigheid of daden van de 
reiziger.

Annuleringskosten
Indien de overeenkomst wordt geannuleerd door de 
reiziger, is de reiziger, annuleringskosten verschuldigd. 
Ten aanzien van de verschuldigde annuleringskosten 
wordt er rekening gehouden met de betalingsvoorwaarden. 
Bij annulering binnen 14 dagen na inschrijfdatum zijn de 
annuleringskosten nihil. Bij annulering na 14 dagen na 
ontvangst boekingsbevestiging, maar uiterlijk 30 dagen 
vóór vertrek van de betreffende reis bedragen de 
annuleringskosten 10% van de reissom. Bij annulering 
binnen 30 dagen vóór vertrek van de betreffende reis 
bedragen de annuleringskosten 100% van de reissom. 

Annuleringsverzekering
Door het afsluiten van een annuleringsverzekering 
beperkt de reiziger de schade die ontstaat wanneer de 
reiziger om een geldige reden moet annuleren. Na het 
insturen van het getekende aanmeldingsformulier 
ontvangt de reiziger van BrabantZorg Reizen een 
bevestigingsbrief. De reiziger dient zelf een 
annuleringsverzekering af te sluiten, binnen 7 dagen na 
boekingsdatum. Voor meer informatie kan contact worden 
opgenomen met BrabantZorg Reizen. Uiteraard kan ook 
de verzekering van de reiziger hierover informatie 
verschaffen. 

Algemene Voorwaarden  
BrabantZorg Reizen
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Bagage
De reiziger wordt verzocht de bagage te voorzien van de 
door BrabantZorg Reizen vooraf verstrekte kofferlabels, 
voorzien van naam en bestemming (heen- en terugreis). 
De reiziger is zelf verantwoordelijk voor zijn bagage. 
Indien deze in het hotel of op de opstapplaats achterblijft, 
zullen de vervoerskosten voor eigen rekening zijn. Per 
persoon mag de reiziger maximaal 1 stuk handbagage en 1 
koffer meenemen, medische uitzonderingen daargelaten. 
Het meenemen van hulpmiddelen zoals een rolstoel, 
rollator, scootermobiel e.a. is toegestaan. U dient 
BrabantZorg Reizen hiervan (bij aanmelding) in kennis te 
stellen. 

Beperking aansprakelijkheid BrabantZorg Reizen 
BrabantZorg Reizen is niet aansprakelijk indien en 
voorzover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen 
uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een 
reis- en/of annuleringskostenverzekering.

Indien BrabantZorg Reizen jegens de reiziger aansprakelijk 
is, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de 
reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de 
kant van BrabantZorg Reizen. In dat geval is haar 
aansprakelijkheid niet beperkt. 
De in deze bepaling(en) opgenomen uitsluitingen en/of 
beperkingen van de aansprakelijkheid van BrabantZorg 
Reizen gelden ook ten behoeve van werknemers van 
Stichting BrabantZorg, BrabantZorg Reizen en betrokken 
dienstverleners.

Betalingsvoorwaarden
De overeenkomst tussen BrabantZorg Reizen en de 
reiziger komt tot stand op het moment dat BrabantZorg 
Reizen de boeking heeft bevestigd via een boekings-
bevestiging en de reiziger deze boekingsbevestiging heeft 
ontvangen. Bij het tot stand komen van een overeenkomst 
dient de reiziger, na het ontvangen van de factuur, binnen 
14 dagen na de factuurdatum een aanbetaling van 10% 
van de reissom te voldoen. De restantbetaling dient 
uiterlijk 30 dagen vóór vertrek van de betreffende reis 
voldaan te zijn. Mocht de boekingsdatum binnen de 30 
dagen vallen voor vertrek, dan dient de reiziger de gehele 
reissom ineens te betalen. De reiziger kan BrabantZorg 
machtigen om de bedragen automatisch te incasseren. 

Boekingsbevestiging
Indien BrabantZorg Reizen van oordeel is dat een reis  
voor de reiziger passend is, ontvangt de reiziger een 
boekingsbevestiging uiterlijk 3 weken na boeking, tenzij 
anders afgesproken. Controleer de gegevens op de 
boekingsbevestiging en breng BrabantZorg Reizen zo 
spoedig mogelijk op de hoogte van eventuele 
onjuistheden.

Boekingskosten
Bij een wijziging van de reservering (op verzoek van de 
reiziger) wordt € 15,00 administratiekosten in rekening 
gebracht.

Brandveiligheid
Het is belangrijk om te weten dat de veiligheidsnormen in 
het buitenland meestal lager liggen dan die van toepassing 
zijn in eigen land. De reiziger maakt zichzelf bekend met 
de veiligheidsregels en vluchtroutes van de accommodatie 
waar deze verblijft.

Faciliteiten
Wij attenderen de reiziger erop dat het gebruik van 
hotelfaciliteiten, zoals sauna, zwembad en dergelijke altijd 
voor zijn eigen verantwoording en risico is.

Feestdagen/Openingstijden
Ook in het buitenland zijn diverse nationale, regionale en 
lokale feestdagen. Het is mogelijk dat gedurende het 
verblijf in het betreffende land een feestdag of speciale 
gelegenheid wordt gevierd en dat hierdoor winkels, musea 
of andere bezienswaardigheden niet voor publiek 
toegankelijk zijn en/of beperkte openingstijden hebben. 
BrabantZorg Reizen kan hiervoor niet aansprakelijk 
gesteld worden. 

Foto’s brochure
De foto’s (door derden opgesteld en uitgegeven) die zijn 
gebruikt in onze brochure laten enkel een impressie zien 
van het hotel, de omgeving en de bezienswaardigheden. 
De kamer die de reiziger tijdens zijn verblijf krijgt 
toegewezen door het hotel kan verschillen met de foto die 
in de brochure staat. BrabantZorg Reizen draagt geen 
verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, 
folders, advertenties, websites en andere 
informatiedragers, als die door derden zijn opgesteld of 
uitgegeven.

Gegevens
De reiziger verstrekt BrabantZorg Reizen alle gegevens 
omtrent zichzelf en eventueel de door de reiziger 
aangemelde deelnemers die van belang kunnen zijn voor 
het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.
De reiziger dient informatie te verstrekken met betrekking 
tot de lichamelijke en geestelijke toestand van zichzelf en 
eventueel de door de reiziger aangemelde deelnemers 
(waaronder het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen) 
als die lichamelijke en/of geestelijke toestand kan leiden 
tot ongemak, gevaar of risico’s voor de reiziger dan wel 
andere personen (passagiers en/of bemanning) of 
bezittingen van derden. 
De reiziger is zich ervan bewust dat de vervoerder 
(bijvoorbeeld de gezagvoerder van een vliegtuig) hem het 
recht op verder vervoer kan ontzeggen als de informatie 

niet correct blijkt of niet wordt verstrekt. Informatie moet 
ook worden verstrekt met betrekking tot een beperkte 
mobiliteit, alsmede bij de noodzaak tot het begeleiden van 
minderjarige en mindervalide reizigers, zwangere 
vrouwen, zieken en andere medereizigers. Het is de 
reiziger bekend dat de vervoerder zich het recht 
voorbehoudt om ten aanzien van bepaalde medische 
condities een medische verklaring te verlangen en bij 
ontbreken van die verklaring de reiziger het recht op 
(verder) vervoer te ontzeggen. 
Tevens vermeldt de reiziger bijzonderheden die van belang 
kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door 
BrabantZorg Reizen omtrent de hoedanigheid of de 
samenstelling van de door BrabantZorg Reizen 
aangemelde groep reizigers. 

Indien de reiziger in zijn informatieplicht tekortschiet en 
dit tot gevolg heeft dat de reiziger en de overige 
deelnemers door BrabantZorg Reizen van (verdere) 
deelname aan de reis overeenkomstig wordt (worden) 
uitgesloten, worden de kosten die daarmee gepaard 
kunnen gaan aan de desbetreffende reiziger in rekening 
gebracht. 

Geluidsoverlast
Het verkeer in het centrum van de grote steden, het geluid 
van buitenrestaurants, bars en discotheken is in het 
bijzonder in het hoogseizoen niet te vermijden en niet te 
voorkomen. Tevens kan het voorkomen dat de vereiste 
ventilatieapparatuur en de grote airconditioners die in het 
omringende gebouw zijn lawaai produceren. Hierop 
hebben wij helaas geen invloed.

Gezondheid
Indien de reiziger regelmatig medicamenten moet 
gebruiken, is het verstandig een kopierecept (en een 
medisch paspoort te verkrijgen bij zijn apotheek) mee te 
nemen, zodat de medicamenten bij verlies in het 
buitenland gekocht kunnen worden. Bij reizen met zorg is 
de reiziger verplicht de meest recente medicatielijst/
medisch paspoort mee te nemen. 

Grensdocumenten Identificatie
De reiziger dient in het bezit te zijn van een geldig 
paspoort of identiteitsbewijs. De kosten die ontstaan bij 
het ontbreken van deze documenten komen ten laste van 
de reiziger. 

Kamers
Voor veel hotels geldt dat 1-persoonskamers beperkt zijn. 
Reizigers mogen een voorkeur aangeven voor een 
kamergenoot. Indien de reiziger geen voorkeur aangeeft, 
worden de 2-persoonskamers op indeling geboekt. In geval 
dit niet mogelijk is, bieden wij de reiziger, indien 
beschikbaar, een 1-persoonskamer aan tegen de daarvoor 
genoemde prijs in de gids. 

Klachten
Het kan altijd voorkomen dat de reiziger op de 
bestemming of tijdens de reis of dagtocht een 
tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst 
constateert. Mocht dit gebeuren, meldt de reiziger de 
klacht direct bij de begeleiding, zodat er op de plaats van 
bestemming of tijdens de reis of dagtocht een oplossing 
kan worden aangeboden. Indien de gemelde klacht tijdens 
de reis of dagtocht niet of niet naar tevredenheid van de 
reiziger is opgelost, dient de reiziger de klacht een maand 
na afloop van de reis of na de oorspronkelijke 
vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, 
schriftelijk en gemotiveerd aan BrabantZorg Reien voor te 
leggen. Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, 
wordt deze door BrabantZorg Reizen niet in behandeling 
genomen, tenzij de reiziger hiervoor redelijkerwijs geen 
verwijt treft.

Klachten over de zorg
Indien de reiziger klachten heeft over de zorg van 
Stichting BrabantZorg dan is de klachtenregeling van 
Stichting BrabantZorg van toepassing. Meld de klacht dan 
eerst bij BrabantZorg Reizen. Zij zullen de reiziger 
informeren over de klachtenregeling van Stichting 
BrabantZorg.

Maaltijden
Eetgewoontes en voeding zijn, met name in het 
buitenland, soms net iets anders. Soms worden maaltijden 
in buffetvorm aangeboden. Waar mogelijk probeert 
BrabantZorg Reizen te regelen dat de reiziger aan tafel 
wordt bediend. Tevens vragen wij de restauranthouders 
meerkeuzemenu’s aan te bieden. Speciale (dieet-)wensen 
kunnen vooraf kenbaar worden gemaakt. BrabantZorg 
Reizen wijst de reiziger erop dat de lunch in het buitenland 
vaak bestaat uit warme gerechten en dat is vaak meer dan 
de reiziger thuis gewend is. 

Minimum aantal deelnemers
Zoals gebruikelijk bij groepsreizen, hanteert BrabantZorg 
Reizen ook voor alle reizen en dagtochten in deze brochure 
een minimum aantal deelnemers. Het minimum aantal 
deelnemers wordt in de gids vermeld. BrabantZorg Reizen 
heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang 
op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is 
dan het vereiste minimum aantal. 

Openingstijden/bereikbaarheid
BrabantZorg Reizen is bereikbaar op telefoonnummer 
0412 - 62 26 78 of per e-mail 
brabantzorg.reizen@brabantzorg.eu
Wij zijn bereikbaar op werkdagen van maandag tot en met 
donderdag van 09.00 uur - 15.00 uur. 

Voorwaarden Voorwaarden
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Opstapplaats en opstaptijd
Vooraf krijgt de reiziger bij de reisbescheiden een 
opstapplaats en een opstaptijd. De reiziger wordt geacht 
15 minuten voor de opstaptijd bij de opstapplaats 
aanwezig te zijn. Mocht de reiziger door omstandigheden 
niet op tijd bij de opstapplaats zijn, wordt deze geacht 
contact op te nemen met BrabantZorg Reizen. Wij geven 
de reiziger vervolgens informatie naar welke opstapplaats 
deze zich dan kan begeven en op welke tijd de touringcar/
taxibus daar aanwezig is. Alle kosten voortvloeiend uit 
deze extra activiteiten zijn voor de reiziger. 

Opzegging door BrabantZorg Reizen 
BrabantZorg Reizen heeft het recht de overeenkomst op te 
zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Onder 
gewichtige omstandigheden worden verstaan 
omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere 
gebondenheid van BrabantZorg Reizen aan de 
overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. 

Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan 
worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende 
schade voor zijn rekening. Indien de oorzaak van de 
opzegging aan BrabantZorg Reizen kan worden 
toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor 
rekening van BrabantZorg Reizen. Of zulks het geval is, 
wordt bepaald aan de hand van de bepaling ‘verplichtingen 
van de reiziger’. Indien de oorzaak van de opzegging noch 
aan de reiziger noch aan BrabantZorg Reizen kan worden 
toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade. Voor 
BrabantZorg Reizen bestaat deze o.a. uit de extra inzet 
van menskracht; voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra 
verblijf- en repatriëringskosten. 

Overeenkomst
De overeenkomst waarbij BrabantZorg Reizen zich jegens 
de reiziger verbindt tot het verschaffen van een door haar 
aangeboden van te voren georganiseerde reis zoals een 
dagtrip of meerdaagse reis. De overeenkomst komt tot 
stand op het moment dat BrabantZorg Reizen de 
inschrijving heeft bevestigd.

Overmacht
Voor werkonderbrekingen, stakingen, etc. die lokaal of 
regionaal worden georganiseerd, kan BrabantZorg Reizen 
niet verantwoordelijk worden gehouden, indien deze een 
negatieve invloed hebben op de vakantie. In deze 
overmachtssituaties staat ook BrabantZorg Reizen 
machteloos, maar BrabantZorg Reizen streeft ernaar de 
reiziger zo goed mogelijk van dienst te zijn. 

Reisduur
De reizen in dit programma variëren in reisduur. Er zijn 
reizen die zowel ’s morgens als in de loop van de dag 
vertrekken, dan wel terugkeren. Ongeacht het tijdstip 
daarvan geldt dat de eerste als ook de laatste reisdag als 
volledige reisdagen worden gerekend, mede met het oog 
op de reisverzekering. 

Reisverzekering
BrabantZorg Reizen heeft voor reizen en dagtochten een 
collectieve reisverzekering afgesloten. 

Verplichtingen van de reiziger 
De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan 
opleveren, waardoor een goede uitvoering van een reis in 
sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, 
kan door BrabantZorg Reizen van (voortzetting van) de 
reis worden uitgesloten, indien van BrabantZorg Reizen in 
redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst 
wordt nagekomen. Alle uit een situatie als hierboven 
genoemd voortvloeiende kosten komen voor rekening van 
de reiziger, indien en voorzover de gevolgen van hinder of 
last de reiziger kan worden toegerekend. Indien en voor 
zover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan 
worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom 
of een gedeelte daarvan verleend.

Voorbehoud
Het kan voorkomen dat een dagtocht of reis is volgeboekt. 
Wanneer hier sprake van is, wordt de reiziger hiervan 
direct op de hoogte gebracht om teleurstelling te 
voorkomen. Deze wordt dan wel op een reservelijst 
geplaatst. In geval van annuleringen, kan de reiziger 
benaderd worden met de vraag of deze alsnog mee wil. 

Zitplaatsen
Tijdens alle reizen en dagtochten worden geen vaste 
zitplaatsen toegekend. Wel kan rekening worden 
gehouden met specifieke medische preferenties.

Zorg
De zorg tijdens de zorgreizen en dagtochten met zorg is in 
handen van Stichting BrabantZorg. Een zorgorganisatie, 
gespecialiseerd in het bieden van zorg. De reiziger wordt 
begeleid door een team van enthousiaste professionals die 
de reizigers tijdens de reis of dagtocht verplegen, 
verzorgen en begeleiden. 

Prijswijzigingen en/of drukfouten voorbehouden. 
Aan de inhoud van de brochure van BrabantZorg Reizen, 
zoals jaarlijks wordt uitgegeven door BrabantZorg Reizen 
kan geen rechten worden ontleend.

Voorwaarden

Meerdaagse reizen  per persoon 
Bij Ons - Haren 1-persoonskamer €  595,=  
5-daagse taxibusreis, 9 t/m 13 mei 2-persoonskamer €  545,= 

Hotel Brinkzicht - Vledder 1-persoonskamer €  750,=
8-daagse busreis , 28 mei t/m 4 juni 2-persoonskamer €  690,=

Hotel Euvea - Neuerburg (Duitsland) 1-persoonskamer €  850,=
5-daagse taxibusreis, 30 mei t/m 3 juni 2-persoonskamer €  750,=

Landhotel Diever - Diever 1-persoonskamer €  999,=
5-daagse taxi busreis, 6 t/m 10 juni 2-persoonskamer €  899,=     

Hotel Middelpunt - Middelkerke (België) 1-persoonskamer €  1.350,= 
7-daagse taxibusreis, 10 t/m 16 juli 2-persoonskamer €  1.250,= 

Bij Ons - Haren 1-persoonskamer €  595,=
5-daagse taxibusreis, 5 t/m 9 september 2-persoonskamer €  545,=

Hotel Tesselhof - Texel 1-persoonskamer €  995,= 
5-daagse taxibusreis, 11 t/m 15 september 2-persoonskamer €  925,=

Appartementen Esmeralda - Calpe (Spanje) 1-persoonsappartement €  1.299,= 
11-daagse vliegreis, 20 t/m 30 september 2-persoonsappartement €  1.199,=

Dagtochten (let op: opstapplaats De Vrije Teugel te Uden) per persoon    
 Museum Dansant - Hilvarenbeek woensdag 22 juni €  67,50 

Moeke Mooren - Appeltern woensdag 31 augustus €  79,50 

Dagtochten gecombineerd met overnachting(en)  per persoon

Museum Dansant - Hilvarenbeek + Hampshire Hotel Fitland Uden ‘De Vrije Teugel’ 
1 overnachting + dagtocht + ontbijt en diner, 21 t/m 22 juni:  €  189,= 

2 overnachtingen + dagtocht + tweemaal ontbijt en diner, 21 t/m 23 juni:  €  279,= 

Moeke Mooren - Appeltern + Hampshire Hotel Fitland Uden ‘De Vrije Teugel’ 
1 overnachting + dagtocht + ontbijt en diner, 30 t/m 31 aug.: €  199,= 

2 overnachtingen + dagtocht + tweemaal ontbijt en diner, 30 aug t/m 1 sept: €  289,= 

Overzicht reizen/dagtochten
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Midweek Hotel Udens Duyn****
In voorjaar/zomer 2016

4-daagse winterreis Valkenburg
7 t/m 10 december 2016

Nog verwacht in 2016:
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BrabantZorg, met aandacht

BrabantZorg Reizen

BrabantZorg Reizen
Gasstraat 20, 5349 AA Oss

brabantzorg.reizen@brabantzorg.eu
www.brabantzorg.eu

   Organisatie/ Coördinatie
   Henriëtte Princen, 
   telefoon 0412 - 62 26 78

   Teddy Thenu, 
   telefoon 06 - 128 140 27

   Secretariaat /  
   financiële administratie
   Monique Vos, 
   telefoon 0412 - 62 26 78

U ziet dat er volop keuze is aan reizen en 
dagtochten! Wij wensen u veel plezier bij 
het uitzoeken daarvan en wij hopen u te 
mogen begroeten bij een van de 
zorgeloze trips. Mocht u nog vragen 
hebben dan kunt u terecht bij:

BrabantZorg Reizen 
bezorgt u een 
onvergetelijke vakantie!


