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 RAILHOBBYREIZEN       
          Postbus 1071 – 2400 BB Alphen aan den Rijn 

          Saffierstraat 87 – 2403 XM Alphen aan den Rijn 
            Telefoon : 0172.434848 Fax.: 441248   

   E-mail: info@railhobbyreizen.nl   www.railhobbyreizen.nl                 
 IBAN: NL12INGB0002180170     BIC : INGBNL2A 

 
 

REIZEN VOOR LIEFHEBBERS VAN SPOOR- EN TRAMWEGEN IN COMBINATIE  

MET TOERISTISCHE- EN CULTUREEL/HISTORISCHE ELEMENTEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EXCLUSIEVE GROEPSREIZEN 2019 
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ROYAL CLASS TOURINGCARREIS 
 

 
 

5 DAGEN BAYERN (Marktbreit) (Hemelvaartsreis) 

Reisperiode : woensdag 29/05 t/m zondag 02/06/2019 
Reissom €. 545,00 p.p. (half pension) ; toeslag 1 pers.kamer €. 80,00.  

Annuleringsverzekering €. 40,00. Alle kamers met TV/douche/toilet/WiFi 

In- en uitstapplaatsen : Rotterdam, Den Haag, Alphen a/d Rijn, Driebergen/Zeist NS, Velp NS 

 

 
 

 

 

 

Voor deze (Hemelvaarts)reis hebben wij de  
Duitse deelstaat Bayern uitgekozen, omdat  
o.a. het Bayerisches Eisenbahnmuseum in 
Nördlingen met allerlei festiviteiten haar 50 
jarig jubileum viert. Daarnaast bezoeken wij 
de (tram)steden Neurenberg & Würzburg; 
een oude Schienenbus voert ons over de 

Mainschleifenbahn; er staan bezoeken aan 
het fraaie Verkehrsmuseum Nürnburg, het   
historische tramdepot St. Peter en het Eisen-
bahnmuseum Würzburg gepland. Tot slot ook 
nog  een rit met de Partybahn over het tram-
net van Würzburg. 
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Wij logeren vier nachten op basis van half pension (ontbijt & dinerbuffet) in het 

bijzonder gastvrije InHotel Mainfranken in het historische stadje Marktbreit aan 
de rivier de Main even ten zuiden van Würzburg. Alle kamers zijn voorzien van 
TV/douche/toilet/föhn en (gratis) Wifi. Het hotel biedt verder o.a. een lift, bar, 
fitnessruimte, sauna en een terras.  
Marktbreit heeft een directe treinverbinding (Regionalbahn) met o.a. Würzburg .  
 

 

 

 
Het vervoer tijdens deze reis gaat met 
de nieuwste touringcar van Th. Lubbe 
Reizen uit Zoeterwoude en natuurlijk is 
Ben Hoogstraten de chauffeur. 

De touringcar (49 zitplaatsen)  is uitge-
rust met o.a. verstelbare stoelen,video, 
toilet en koffiebar. 
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Woensdag 29 mei 2019 
Via de instapplaatsen naar ons koffieadres in Zevenaar en aansluitend volgen wij de Duitse autobahn langs o.a. Düs-

seldorf, Bonn en Frankfurt richting Würzburg, waarna via Ochsenfurt onze standplaats Marktbreit wordt bereikt. De 
lunchpauze en de theestop houden wij in een Raststätte. Na de kamerindeling bent u vrij om het kleine stadje aan 
de Main te verkennen. Het dinerbuffet staat gereed in het restaurant van het hotel. 

 
Donderdag 30 mei 2019 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Na het ontbijt(buffet) rijden wij naar Seligenstadt voor een retourrit naar Volkach/Astheim met een 50 jaar oude 
Schienenbus van de Mainschleifenbahn. De trein volgt een mooie route langs o.a. de oever van de rivier de Main. Zie 
voor verder informatie o.a. www.mainschleifenbahn.de 
De lunchpauze houden wij in het centrum van tramstad Würzburg en voor de middag staat een bezoek gepland aan 
het Eisenbahnmuseum Würzburg en een rit met de Partybahn. Via een toeristische route keren wij tenslotte terug 

naar ons hotel in Marktbreit voor het diner. 
 
Vrijdag 31 mei 2019 

 
Na het ontbijt rijden wij via een mooie route dwars door het Steigerwald naar Neurenberg, stad met oude stads- 
muren, een kasteel, maar ook ambachtelijk bier, Playmobil en natuurlijk de Nürnburger Bratwürst. De stad is com-
pact en de bezienswaardigheden liggen lekker dicht bij elkaar. Wij brengen een bezoek aan één van de oudste tech-

nische musea in Europa: het Verkehrsmuseum Nürnberg, waarin ook het DB Museum van de Deutsche Bahn is on-

dergebracht.  U geniet hier van 180 jaar spoorweggeschiedenis plus een schitterende modelbaan. ’s Middags volgt 
een exclusief bezoek aan historische tramdepot St. Peter, waar een groot aantal fraaie oude voertuigen te bewonde-
ren zijn. Aansluitend maken wij met historisch materieel een rondrit door de stad Neuerenbeurg. Tot slot van deze 
reisdag keren wij per touringcar via een (deels) toeristische route naar Marktbreit terug. Het diner wordt weer in ons 
hotel gebruikt. 
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Zaterdag 01 juni 2019 

 
Tijdig vertrek naar Nördlingen waar wij een groot deel van de dag zullen doorbrengen in/nabij het Bayeriches Eisen-
bahnmuseum dat dit jaar vanwege het 50 jarig jubileum flink uitpakt! Het juiste programma is bij het verschijnen 

van dit programma nog niet geheel bekend, maar er worden in ieder geval stoomritten uitgevoerd en is er een grote 
” vlootshow “ voorzien. Nadere informatie maken wij tijdig voor vertrek bekend. De heen- en terugreis gaan van-
daag via de autowegen en wanneer de mogelijkheid zich aandient zullen wij ook een aantal fotostops inplannen  
( www.bayerisches-eisenbahnmuseum.de).  Diner in het hotel. 

 
Zondag 02 juni 2019 
Na het ontbijt nemen wij afscheid van onze standplaats en keren via de autowegen terug naar Nederland. De koffie- 
en lunchpauze plannen wij in één van de Raststätten onderweg en tot slot houden wij nabij de grens nog een diner-

stop. Vervolgens keren wij naar de uitstapplaatsen terug. 
 

 

http://www.bayerisches-eisenbahnmuseum/
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RAILHOBBY SPECIAL TOURS 

 

 

8 DAGEN WENEN, BRATISLAVA & BOEDAPEST 
Reisperiode : zondag 01/09 t/m zondag 08/09/2019 

Reissom €.1.095,00 p.p.; toeslag 1 pers.kamer €.185,00. Annuleringsverzekering €.75,00. 

Logies & ontbijt, transfers & treinritten zijn bij de reissom inbegrepen. 

Vertrekplaats : Amsterdam Schiphol Airport. Max. 15 deelnemers. 
 

Dag 1 – zondag 01 september 

Per KL 1845 vanaf Schiphol rechtstreeks naar 

Schwechat, de luchthaven van Wenen en aanslui-

tend reizen wij per railjet naar Wien Hauptbahnhof. 

Schuin tegenover het station staat het comfortabele 

*** hotel Prinz Eugen. Alle kamers zijn voorzien 

van bad of douche en toilet,mini koelkast, safe, 

Wifi, telefoon en TV. Het hotel beschikt over twee 

liften. Wij verblijven hier vier nachten op basis van 

logies en ontbijt(buffet). Iedere deelnemer ontvangt 

een Wien-Karte, waarmee je 72 uur onbeperkt van 

het openbaar vervoer in Wenen gebruik kunt maken 

én je krijgt korting bij veel musea, restaurants en 

bezienswaardigheden. 

Er is geen stad ter wereld waarbij het openbaar vervoer zo goed geregeld is als in Wenen. Het is snel, 

goedkoop, efficient en erg makkelijk om de stad in een korte tijd te bezichtigen.  Het openbaar vervoer in 

Wenen is in handen van de Wiener Linien . Vandaag maken wij ritten met de tramlijnen 1 en 2 en dat be-

tekent dat u meteen een uitstekende indruk van de binnenstad van Wenen krijgt en tal van schitterende 

gebouwen passeert. Naast het uitstekende tramnet is er ook een U-Bahn netwerk. 
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Dag 2 – maandag 02 september 

Na het ontbijt wandelen wij naar het prachtige paleiscomplex Belvedere in Wenen. Twee barokke palei-

zen, het Unteres en Oberes Belvedere, staan tegenover elkaar aan weerzijden van een hellend park met 

formele Franse tuinen versierd met fonteinen, standbeelden en cascades. Vervolgens nemen wij tramlijn 

“D” naar Nussdorf, een rit die ons langs tal van Weense bezienswaardigheden voert. Na terugkeer op de 

Schwedenplatz stappen wij over op tramlijn 2 naar de Burgring en bezoeken vervolgens de Naschmarkt,  

de bekendste en oudste versmarkt van Wenen. Elke maandag tot en met zaterdag koop je op dit plein 

een groot assortiment aan verse groenten en fruit. Daarnaast vind je op de Naschmarkt ook kramen met 

meer exclusieve versproducten, zoals exotische vruchten, Chinese en Indische etenswaren en plat-

telandsproducten waaronder kaas en honing. Met tramlijn 1 rijden wij richting Radetzkyplatz en nemen 

aansluitend een kijkje bij het kleurrijke en beroemde Hundertwasserhaus van de Oostenrijkse kunstenaar 

en architect Friedrich Stowasser. Met tramlijn “0 “ keren wij naar het hotel terug. ’s Avonds met o.a. U 

bahn lijn 4 naar Schloss Schönbrunn voor een concert in de Palace Orangerie. In het eerste deel ouvertu-

res, aria's en duetten uit de opera's van Wolfgang Amadeus Mozart. "Le Nozze di Figaro", "The Magic Flu-

te" en "Don Giovanni" om er maar een paar te noemen. Na de pauze is de beurt aan Johann Strauss - van 

"Die Fledermaus" en "Der Zigeunerbaron" tot "Donauwalzer" en de beroemde "Radetzky-mars". Het or-

kest wordt vergezeld door twee operazangers, een sopraan en een bariton, en door twee balletdansers. 

Het bezoek aan het concert is facultatief (niet bij de reissom inbegrepen). Na afloop terug naar het hotel. 
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Dag 3 – dinsdag 03 september 

Vandaag brengen wij een uitgebreid bezoek aan het 

Slowaakse Bratislava. Heen varen wij de Twincityli-

ner die ons in ca. 1 ¼ uur vanaf Schwedenplatz 

naar de Slowaaksehoofdstad brengt en voor  de 

terugreis kozen wij de trein (reistijd 1 uur en vijf 

minuten).  

Tijdens ons verblijf in Bratislava maken wij diverse 

tramritten, waarbij u een uitstekende indruk krijgt 

van de stad en mogelijkheid om op diverse plaatsen 

te fotograferen. Het tramnet ( 1000 mm) heeft een 

totale lengte van ruim veertig kilometer en telt zes 

lijnen. 

  

Ook bezoeken wij het spoorwegmuseum Bratislava Vychod in het Noorden van de stad, waar u een com-

binatie vindt van fraai spoorwegmaterieel en “oud roest “. De echte liefhebber komt hier volledig aan zijn 

trekken! Na terugkomst in Wenen houden wij de dinerstop op het Hauptbahnhof. 

 

Dag 4 – woensdag 04 september 

Na het ontbijt met tram 18 vanaf 

het Hauptbahnhof naar de 

Schlachthausgasse, want we 

brengen een bezoek aan het Ver-

kehrsmuseum Remise der Wiener 

Linien. In de mooie hallen van de 

voormalige tramremise Erdberg 

ziet u 150 jaar tramgeschiedenis. 

U vindt hier één van de grootste 

verzamelingen historische voer-

tuigen van Europa met als uit-

schieters o.a. de Paardentram uit 

1868, de legendarische “Ameri-

kaner “ en ook de  "Reichsbrüc-

kenbus", die in 1976 in die Donau 

stortte.  

’s Middags 

bent u vrij om de stad Wenen op eigen gelegenheid te verkennen. Wellicht wilt u een 

museum bezoeken, een kijkje nemen op één van de stations van Wenen of zomaar 

gezellig op een terras genieten van een Sachertorte en aansluitend wat winkelen in 

één van de belangrijke winkelstraten, zoals de Kohlmarkt, Graben, Kärntner Straße 

en de Mariahilfer Straße.  
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Dag 5 – donderdag 05 september 

Na het ontbijt nemen wij afscheid van Wenen en 

stappen op de trein (gereserveerde plaatsen) naar de 

Hongaarse hoofdstad Boedapest. De reis gaat o.a. via 

Györ en Tatabanya,  duurt ca. 2 ½ uur en eindigt op 

station Budapest- Keleti. Van hier reizen wij met de 

metro naar ons hotel. Wij logeren drie nachten op 

basis van logies & ontbijtbuffet in het centraal gele-

gen Silver Hotel Budapest City Center. De kamers zijn 

voorzien van douche en toilet, haardroger, internet, 

airco en TV. Het hotel (lift aanwezig) ligt aan het 

groene Hunyadiplein op korte afstand van metrosta-

tion Vörösmarty. In Boedapest rijden niet alleen bus-

sen en metro’s rond. Maar er rijden ook trams. Ide-

aal! Sterker nog, tramlijn 2 wordt beschouwd als een 

van de mooiste tramlijnen ter wereld. D 

 

Dag 6 – vrijdag 06 september 

’s Morgens brengen wij een bezoek aan het 

spoorwegmuseum van Budapest, dat is ge-

vestigd op het voormalige terrein van de 

Centrale Werkplaatsen van de Hongaarse 

Spoorwegen.Dit is het grootste openlucht-

park van Europa voor historische trei-

nen met meer dan honderd locomotieven en 

wagons. Het centrum wordt gevormd door 

de locomotiefhallen waar locs staan opge-

steld in een cirkel. Deze cirkel kon draaien 

en zo kon een locomotief naar de juiste re-

mise worden gedirigeerd. Je ziet er o.a. een 

stoomlocomotief uit 1870 en de legendari-

sche Árpád die in 1934 de afstand 

van Boedapest naar Wenen in de toen onge-

lofelijke snelheid van drie uur aflegde. Het 

pronkstuk van de verzameling is een houten 

http://www.cityspotters.com/hongarije/boedapest.html
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restauratierijtuig van de Oriënt Express.Het leuke van dit museum is dat u de oude treinen niet alleen 

mag bewonderen maar met enkele ervan ook een kort ritje kunt maken. Zo rijdt er een dieseltrein tussen 

het museum en het Nyugati (West) Station. Daar is de koninklijke wachtkamer van keizer Franz Joseph 

en keizerin Elisabeth (Sissi) in oude luister hersteld.Natuurlijk ontbreekt een grote modelspoorbaan niet. 

Ook die kun je zelf bedienen vanuit een wagon van de Hongaarse posterijen. ’s Middags reizen wij met de  

HÉV (interlokale trein) vanaf Bátthyányi tér in 40 

minuten naar het eindstation in het schilderachtige 

dorp Szentendre, fraaie gelegen in de  “ Donauknie 

“. Vanaf het station is het een kleine wandeling naar 

het centrum, waar je rond kan dwalen tussen prach-

tige 18e eeuws huisjes, winkels en 

café’s op de berg en langs de Do-

naukade. Wil je een museum bezoe-

ken? Het Kovacs Margit Museum is 

het populairste museum van Honga-

rije. Opgericht door de keramiek 

kunstenares Margit Kovacs en het 

toont een collectie van schitterende 

beelden. Aan het eind van de mid-

dag/begin van de avond keren wij 

naar Budapest terug.  
 

Dag 7 – zaterdag 07 september 

Na het ontbijt reizen wij met de metro en tramlijn 

61 naar de halte Városmajor, stappen hier over op 

de tandradbaan(Fogaskerekű) naar Szechenyi-

hegy, Gyermekvasut.  De lijn werd voor het eerst 

geopend in 1874 en Városmajor-park naar de 

Széchenyi-heuvel en dwars door het Svábhegy-

gebied. 

Vervolgens maken wij een rit met de befaamde 

“kinderspoorlijn “ (Gyermekvasút), die na de 

Tweede Wereldoorlog werd gebouwd. Vergelijkba-

re projecten werden in de voormalige Sovjet-Unie 

geïntroduceerd in de jaren 1940. Het traject is ca. 

11 kilometer lang en voert ons door een mooi bosrijk gebied. Op het eindstation Hüvösvölgy is een 

musuem gevestigd, dat een aantal overblijfselen uit het communistische tijdperk toont.Met tramlijnen 61, 

4 en 2 keren wij terug naar het centrum van de 

stad. De rest van de middag bent u vrij om 

Budapest op eigen gelegenheid te verkennen. 

En er is genoeg te zien en te beleven! Het Ko-

ninklijk Paleis op de heuvel van Buda met The 

Hungarian National Gallery gevestigd met daarin 

zeer veel kunstwerken uit de hele Hongaarse 

geschiedenis, van de Middeleeuwen tot de 20ste 

eeuw. Het Vissermans bastion; deze verdede-

gingswerken zijn genoemd naar de vissers die 

deze kant van de muur bewaakten. Een wande-

ling over de vesting met haar mooie torentjes 

levert een zee mooi uitzicht op over de Donau en het Parlementsgebouw. Matthiaskerk: Eén van de mooi-

ste bezienswaardigheden van Boedapest. Het geschubde kleurrijke dak is vanaf de overkant van de Do-

nau zelfs te zien. De kerk is de meeste bekende in Boedapest. De Gellértheuvel biedt een prachtig uitzicht 

over de stad, vooral op het paleis en de omliggende heuvels.  
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Dag 8 – zondag 08 september 

 

Tijdens de ochtenduren maken wij een boottrip op de Donau en reizen vervolgens  per minibus om 14:30 

uur vanaf het hotel naar de airport van Boedapest ( Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér).  Het 

KLM toestel (KL 1978) vertrekt om ca. 17:00 uur en landt om ca. 19:15 uur weer op Nederlandse bodem. 

 
 

A N N U L E R I N G S V E R Z E K E R I N G   &    A N N U L E R I N G S K O S T E N 
 

Vanaf het moment dat u zich voor een Railhobbyreis schriftelijk heeft aangemeld en u hebt via ons een  

annuleringsverzekering afgesloten dan bent u verzekerd tegen annuleringskosten.  
Deze kosten worden berekend over de basis reissom (= reissom zonder toeslagen) en in rekening gebracht op het 
moment dat u uw reis moet annuleren. Naarmate de vertrekdatum dichterbij komt, worden deze annuleringskosten  
hoger. Met de annuleringsverzekering bent u beschermd tegen deze annuleringskosten, m.a.w. u krijgt de in rekening 
gebrachte kosten terug van de verzekerings- maatschappij. Er moet natuurlijk wel een z.g. dwingende reden zijn 
om de reis te annuleren. Tevens hebt u met deze verzekering recht op een vergoeding voor niet genoten reisdagen 
doordat u b.v. door vertraging te laat op uw bestemming komt of wanneer u genoodzaakt bent door b.v. een ongeval 

uw reis af te breken. 
 
 

 

Heeft u zelf een doorlopende ( reis- en ) annuleringsverzekering ? 

Indien u beschikt over een eigen (doorlopende) annuleringsverzekering  

dan dient u dit duidelijk op uw aanmeldingsformulier aan te geven. 

**  Onderstaande annuleringsbepalingen blijven onverkort van kracht  ** 
 

 

Berekening van annuleringskosten 
 

A. Dag- en middagtochten 
Tot en met de derde dag vóór vertrek € 15,-- p.p.; bij annulering c.q. niet verschijnen vanaf de tweede dag tot en 
met de dag van vertrek wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.  

In het laatste geval worden wel de kosten, waarvoor Railhobbyreizen  restitutie ontvangt, in mindering gebracht 
(maaltijden, entrees etc.). 
 

B. Meerdaagse touring-, vlieg- en treinreizen 
a. bij annulering tot de 42e  dag vóór de dag van vertrek:  
    de aanbetaling (tot een max. van 40% van de basisreissom); 

b. bij annulering vanaf de 42e  dag (inclusief) tot de 28e  dag vóór vertrek: 40% van de basisreissom; 
c. bij annulering vanaf de 28e  dag (inclusief) tot de 21e  dag vóór vertrek: 45% van de basisreissom; 
d. bij annulering vanaf de 21e  dag (inclusief) tot de 14e  dag vóór vertrek: 50% van de basisreissom; 
e. bij annulering vanaf de 14e  dag (inclusief) tot de 5e   dag vóór vertrek: 75% van de basisreissom;  
f. bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de vertrekdag : 90% van de basisreissom; 
g. bij annulering op de dag van vertrek of later:  de volledige basisreissom. 
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REISSOMMEN & ALGEMENE REISVOORWAARDEN 
 

Alle gepubliceerde bedragen met betrekking tot de reisactiviteiten 2019 zijn gebaseerd op prijzen,  

geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze per 25 augustus 2018 bekend waren.  

Wij behouden ons het recht voor deze tussentijds tot 21 dagen voor vertrek aan te passen.  

E.e.a. in overeenstemming met de daarvoor geldende normen en/of verstrekte regelgeving  

van het/de betrokken ministerie(s).   

Verhogingen worden door ons netto, dus zonder opslag(en), aan u doorberekend.  

Het huidige BTW  percentage bedraagt 21% en is verwerkt in de gepubliceerde reissommen. 
 

Verder zijn de algemene reisvoorwaarden van VK-Travel Consult, gedeponeerd bij  

de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer B 1866, van toepassing.  

VK-Travel Consult staat ingeschreven onder nr. 28045378 bij de KvK Den Haag. 

 

VK-Travel Consult – postbus 1071 - 2400 BB Alphen aan den Rijn. 
 

E-mail:info@vktravelconsult.nl   Internet: www.vktravelconsult.nl 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

U kunt zich voor een reis aanmelden door het aanmeldingsformulier geheel ingevuld en  

ondertekend te zenden aan : 

 Railhobbyreizen – Saffierstraat 87 – 2403 XM Alphen aan den Rijn 
 

Na ontvangst van uw aanmeldingsformulier sturen wij u een bevestiging  

met het verzoek het inschrijfgeld en ( indien aangegeven ) de premie  

voor de annuleringsverzekering over te maken.    

Het restant van de reissom dient acht weken vóór vertrek  

op de ING rekening van Railhobbyreizen ( NL12 INGB 0002 1801 70 ) te zijn bijgeschreven. 

 

 

 

 
 

U kunt zelf uw reis- en/of annuleringsverzekering afsluiten  
via www.railhobbyreizen.nl 

Kies “ Europeesche “ op de openingspagina,  

klik vervolgens op de banner en voer uw gegevens in. 
 

 

 

Annulering van een reis door Railhobbyreizen 
 

Wanneer een reis uit dit programma wegens onvoldoende definitieve aanmel-

dingen door  Railhobbyreizen wordt geannuleerd, dan ontvangt  

u reeds betaalde reisgelden zonder aftrek van kosten plus de premie van de  

( door ons afgesloten ) annuleringsverzekering retour. 

Een meerdaagse reis wordt in voorkomend geval uiterlijk acht (-8-) weken  

voor de geplande vertrekdatum ingetrokken. 
 

Bij een dag- of middagtocht geldt een termijn van uiterlijk één  (-1-) week voor de geplande reisdag. 
 

 

http://www.vktravelconsult.nl/
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                                                                    REISDOCUMENTEN 
 

Voor  alle Railhobbyreizen dient u in het bezit te zijn van een geldig paspoort of,  
afhankelijk van de reisbestemming, een geldige Nederlandse identiteitskaart.  

Wanneer u niet in het bezit bent van  de Nederlandse nationaliteit,  
kunnen afwijkende bepalingen gelden. 

 Informatie via de ambassade van het te bezoeken land. 

 

 

REISBESCHEIDEN  

 

 
 

 
 

 

 

Ca. 15 - 10 dagen vòòr vertrek ontvangt u het definitieve reisprogramma, 

de deelnemerslijst, labels en overige reisbescheiden. 

 

 

MAALTIJDEN 
 

De touringcar- , trein- en vliegreizen worden over het algemeen 

aangeboden op   basis van half pension ( diner, overnachting en 

ontbijt ) of logies & ontbijt(buffet).  

Wanneer wordt gesproken over dinerstop, thee-,  koffie- en/of 

lunchpauze, dan zijn de kosten hiervan voor eigen rekening. 

 
 

 

NIET ROKEN  
 

Over het algemeen bieden de door ons gecontracteerde hotels  

 niet-roken kamers.  

Geeft u de voorkeur aan een kamer, waar (nog) wel gerookt mag worden,  

dan dient u dit als preferentie op uw aanmeldingsformulier te vermelden 

 

 

DIEETWENSEN EN OVERIGE INFORMATIE 
 

Vergeet s.v.p. niet om belangrijke gegevens m.b.t. dieetmaaltijden, 

medicijngebruik, allergieën en/of kamerwensen op de achterzijde van 

het aanmeldingsformulier of in een aparte bijlage  

( voorzien van naam en adres ) te vermelden. 

 

 
 

CALAMITEITENFORMULIER 
 

Wilt u dat wij tijdens de reis in noodgeval toegang hebben tot uw medische gege-

vens en noodadres(sen) in Nederland ?? Download dan het calamiteitenformulier 

vanaf onze website of vraag het per telefoon of e-mail aan.  

Bij aanvang van de reis geeft u het ingevulde formulier 

 in een gesloten enveloppe aan de reisleiding.  

In noodgeval wordt de enveloppe door hen geopend.  

Aan het einde van de reis ontvangt u uw bescheiden retour. 
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TOURINGCARREIZEN 

 

Onze touringcarreizen, dag- en middagtochten worden uitgevoerd 

in samenwerking met TH. Lubbe Reizen uit Zoeterwoude.  

In de touringcars, die o.a. zijn uitgerust met verstelbare stoelen, 

koffie- /theefaciliteiten en een toilet, geldt een rookverbod. 

 
 
 

 

 

ALGEMENE REISVOORWAARDEN  
 

Kantoor- & postadres :  

 Saffierstraat 87 – 2403 XM Alphen a/d Rijn.   Postbus 1071 – 2400 BB Alphen a/d Rijn. 

ARTIKEL 1 - TOTSTANDKOMING REISOVEREENKOMST 

Aanmelding voor een reis vindt plaats door inzending van een aanmeldingsformulier. Geschiedt de aanmelding (me-
de) ten behoeven van derden dan is de aanmelder (mede) hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming der verplichtin-

gen voor alle door hem/haar aangemelde deelnemers. Minderjarige deelnemers dienen het aanmeldingsformulier te 
laten ondertekenen door één der ouders of voogden. 
 
ARTIKEL 2 - BETALINGEN 
 

A. Meerdaagse Touringcarreizen 
Bij aanmelding dient iedere deelnemer een bedrag te voldoen gelijk aan 20% van de z.g. 
basisreissom (= reissom zonder eventuele toeslagen), afgerond op €. 5,-- naar boven en 
met een minimum van €. 75,-- per persoon. Het totale bedrag van de reissom dient uiterlijk 
acht weken voor vertrek in bezit te zijn van Railhobbyreizen   resp. VK-Travel Consult. Bij 
boeking binnen acht weken voor vertrek dient de gehele reissom ineens te worden voldaan.  
 

B. Meerdaagse Trein- en Vliegreizen  

Bij aanmelding dient iedere deelnemer een bedrag te voldoen gelijk aan 20% van de z.g. 
basisreissom(= reissom zonder eventuele toeslagen), afgerond op €. 5,-- naar boven en met een minimum van €. 

75,-- per persoon. Het totale bedrag van de reissom dient uiterlijk acht weken voor vertrek in bezit te zijn van  Rail-
hobbyreizen  resp. VK-Travel Consult.  

Bij boeking binnen acht weken voor vertrek dient de gehele reissom ineens te worden voldaan. 
Bij de organisatie en uitvoering van Meerdaagse ( intercontinentale ) trein- en/of vliegreizen werken wij 
vaak samen met organisaties die zijn aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden en de Stich-
ting Calamiteitenfonds Reizen.  Daarnaast bieden wij ook reizen naar Europese bestemmingen aan op 
basis van dynamic packaging. Per reis geven wij dan duidelijk aan onder welke voorwaarden u een reis 

reserveert.  
 
C. Dag- en middagtochten ( touringcarreizen ) 
De reissom dient vòòr vertrek in bezit te zijn van Railhobbyreizen  resp. VK-Travel Consult. 
 

Financiële zekerheidstelling 
Betalingen van deelnemers aan reizen, uitgevoerd onder de noemer  Railhobbyreizen   komen binnen op INGrekening 

2180170 t.n.v. Railhobbyreizen te Alphen aan den Rijn. Het saldo van deze rekening is alleen bestemd voor activitei-
ten die onder de naam  Railhobbyreizen  worden uitgevoerd. ( Pro forma ) Facturen van accommodatie- verstrekkers 
en vervoerder(s) worden ruim voor vertrek van de reis betaald; betalingen aan restaurants, excursie-objecten e.d. 
geschieden over het algemeen contant ter plaatse, vooraf d.m.v. een bankbetaling of achteraf op basis van nacalcula-

tie.  
Bij de meerdaagse touringcarreizen die onder de noemer Railhobbyreizen  worden uitgevoerd, zijn entreegelden, 
spoor- en tramritten e.d. niet bij de reissom inbegrepen. De bijdrage per deelnemer wordt voor vertrek bepaald en op 
de deelnemerslijst aangegeven; dit bedrag dient voor vertrek van de reis te worden overgemaakt op de rekening van 
Railhobbyreizen te Alphen aan den Rijn. De organisatoren van   Railhobbyreizen  nemen per touringcarreis een deel 
van deze kosten voor haar rekening.  De hoogte van het bedrag wordt per reis berekend en is o.a. afhankelijk van het 
aantal deelnemers aan de betrokken reis. Bij de vlieg- en treinreizen zijn entreegelden, spoor- en tramritten wel bij 

de reissom inbegrepen. Om deelnemers aan Railhobbyreizen in geval van calamiteiten *) te vrijwaren van financiële 
risico’s hebben wij, naast de hierboven geschetste werkwijze met ingebouwde zekerheidstellingen, bij bankrelatie ING 
Nederland een ruim krediet geparkeerd. Onze financieel toezichthouder houdt hier een vinger aan de pols.  
 

*) Onder calamiteiten verstaan wij in dit geval alleen: 
a. VK-Travel Consult komt in financiële problemen voordat u op reis gaat; al gedane betalingen worden terugbetaald. 

b. VK-Travel Consult komt in financiële problemen terwijl u op reis bent; voor de  terugreis wordt gezorgd. 



 15 

 
ARTIKEL 3 - REISDOCUMENTEN en REISBESCHEIDEN 
 

Iedere deelnemer dient bij vertrek en tijdens de reis in het bezit te zijn van de benodigde reis-
documenten, zoals een geldig paspoort (of Nederlandse identiteitskaart),  eventueel vereiste 
visa en bewijzen van vaccinaties. Een en ander afhankelijk van het reisdoel c.q. reisdoelen. 

Indien een deelnemer de reis niet of gedeeltelijk niet kan maken wegens het  gemis van een 
document, komen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de deelnemer. De beno-
digde reisbescheiden zullen tenminste ca. 10 dagen voor de dag van vertrek in het bezit van de 
deelnemer worden gesteld, tenzij deze termijn om gerechtvaardigde redenen moet worden 
overschreden. NB Geef eventuele wijzigingen in uw reisdocumenten tijdig door! 
 
 

ARTIKEL 4 - REISSOM, KAMERINDELING, REISDUUR en REISPROGRAMMA 
 

Reissom 
De basisreissom is gebaseerd op het verblijf in een tweepersoons kamer; voor een éénpersoons kamer dient meestal 

een toeslag te worden betaald. Per reis staat duidelijk vermeld wat voor soort accommodatie wordt geboden. Alle 
gepubliceerde reissommen ( in euro’s ) gelden per persoon. 
 

Per reis staat vermeld wat wel en niet is inbegrepen. 
Nooit inbegrepen zijn: 

* meerkosten voor dieetmaaltijden  * uitgaven van persoonlijke aard  * fooien ( m.u.v. de fooi voor de  
chauffeur tijdens meerdaagse touringcarreizen die onder de noemer “ Railhobbyreizen “  worden  
uitgevoerd )  * kosten van benodigde grens- en gezondheidsdocumenten  * verzekeringen ( reis- en  
annuleringsverzekering ). 
 

Alle gepubliceerde bedragen van meerdaagse reizen die onder de noemer Railhobbyreizen worden uitgevoerd zijn 
gebaseerd op prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen zoals deze bij VK-Travel Consult, organisator van Rail-
hobbyreizen ,  bekend waren ten tijde van de aanbieding. VK-Travel Consult behoudt zich het recht voor deze tussen-
tijds op grond van de in de wet genoemde omstandigheden tot 21 dagen voor vertrek aan te passen. De opdrachtge-
ver c.q. deelnemer zal in  voorkomend geval meteen op de hoogte worden gesteld 

Kamerindeling 

De z.g. basisreissom is gebaseerd op het verblijf in  
tweepersoons accommodatie; voor verblijf in een 
éénpersoons accommodatie dient over het algemeen 
een toeslag te worden betaald. Indien u een reis 

reserveert op basis van “ indeling “ dan betekent dit 
dat u een kamer wil delen met een tweede deelne-

mer. Wanneer deze tweede deelnemer zich niet 
meldt of zich terugtrekt, wordt het recht voorbehou-
den om de toeslag voor de éénpersoons accommo-
datie alsnog in rekening te brengen. 

Reisduur 

De reisduur staat altijd vermeld in dagen; de dagen van vertrek en aankomst worden als hele reisdagen gerekend. De 
reis wordt geacht te zijn aangevangen op het moment van de meldingstijd. 
 

Reisprogramma 
Alle programma's worden uiterst secuur samengesteld en gecontroleerd. Kennelijke fouten en vergissingen in het 

reisprogramma binden VK-Travel Consult, organisator van o.a. Railhobbyreizen, niet. 
 

 
ARTIKEL 5 - KLACHTEN 
 

sub a.  
Eventuele klachten over de uitvoering van de reis dienen voor zover mogelijk op de plaats van 
bestemming, waar de reden tot de klacht ontstond, te worden ingediend bij de vertegenwoor-
diger van VK-Travel Consult, organisator van o.a. Railhobbyreizen , ( b.v. reis(bege)leiding,  

hotelier, chauffeur/reisleider ). Wanneer de klacht niet bevredigend wordt opgelost, dient deze 
uiterlijk binnen een maand na terugkeer van de reis in Nederland schriftelijk en gemotiveerd 
te worden ingediend bij VK-Travel Consult.  
sub b. 
Indien een klacht niet tijdig tot tevredenheid is opgelost of als ter zake geen genoegdoening is verschaft, kan de op-
drachtgever ( deelnemer ) dit voorleggen aan het daarvoor aangewezen bevoegd gezag. 
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ARTIKEL 6 - UITSLUITINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID 

sub a. 

Wanneer blijkt dat een deelnemer hinder of last oplevert of kan opleveren, zodanig 
dat een goede uitvoering  van de reis daardoor in sterke mate kan worden bemoei-
lijkt of zou kunnen worden bemoeilijkt, kan deze deelnemer van (verdere) deelne-

ming worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening 
van de deelnemer. 
sub b. 
VK-Travel Consult kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade of letsel, 

berokkend aan deelnemer(s), door welke oorzaak dan ook. Evenmin is VK-Travel 
Consult aansprakelijk voor verlies of beschadigingen van  eigendommen, geld inbe-
grepen. 
sub c. 
Indien zakelijke geschillen niet door betrokken partijen kunnen worden opgelost, dan wordt de zaak voorgelegd aan 
het daarvoor aangewezen bevoegd gezag. 
De kosten die hieruit voortvloeien komen voor rekening van de aansprakelijk gestelde partij(en).  
 
Alphen aan den Rijn, augustus 2018 
 
 

 

VK – TRAVEL CONSULT 

 adviesburo voor reizen en evenementen  

Saffierstraat 87 – 2403 XM Alphen aan den Rijn 

Postbus 1071 – 2400 BB Alphen aan den Rijn 

telefoon : 0172.434848    fax : 441248 

             e-mail: info@vktravelconsult.nl   www.vktravelconsult.nl 

 
 

     Dagtochten en meerdaagse reizen voor            

         besloten gezelschappen 

 

       Vakantie-arrangementen (dynamic packaging) voor   

           particulieren  

    

    “ RAILHOBBYREIZEN “ – exclusieve groepsreizen  

               voor liefhebbers van spoor- en tramwegen             

                       www.railhobbyreizen.nl  

 

       Vervoer per vliegtuig, boot, trein en touringcar 

 

            “ Reiscocktails “ :  korte arrangementen naar 

  spannende auto- trein- & vliegbestemmingen 

   

 Reis- en annuleringsverzekeringen 

        

 


