
 
Voorwaarden fotoreis Schotland 2022 
 
De fotoreis Schotland 2022 wordt in samenwerking tussen ‘Krijn van der Giessen – 
Photography’ en ‘Vincent van Dijk – The Duke in the Forest’ georganiseerd.  
 
‘Vincent van Dijk - The Duke in the Forest’ is zelfstandig ondernemer en aangesloten bij 
Personal Touch Travel. De reis wordt ondergebracht bij Personal Touch Travel, lid van ANVR 
(onder nummer 03021) en SGR (onder nummer 3198).  
  
De ANVR/PTT Reizigersvoorwaarden (klik hier om deze te bekijken) en de garantieregeling 
van de Stichting Calamiteitenfonds Reizen zijn van toepassing op de door de ANVR 
Reisorganisatoren en Personal Touch Travel aangeboden reizen en diensten. Op alle overige 
onderdelen van deze reservering zijn de ANVR Boekingsvoorwaarden van toepassing. Alle 
onderdelen van de reservering, m.u.v. luchtvervoer per lijndienstticket, vallen onder de 
garantieregeling van Stichting Garantiefonds Reisgelden. 
  
Gegevens 
De volgende gegevens hebben we van de deelnemers nodig: 

- Kopie van het paspoort 
- Adres, telefoonnummer en mailadres 
- Contactpersoon en telefoonnummer van een thuisblijver, in geval van nood 

 
Betalings- en Annuleringsvoorwaarden 

- Betaling: 30% van de totaalprijs bij bevestiging van de boeking. 
- De betaling dient gedaan te worden aan ‘Krijn van der Giessen - Photography’. 
- Bij de betaling ga je akkoord met deze voorwaarden. 
- Tot 10 weken voorafgaande aan de reis kan een deelnemer kosteloos annuleren, met 

uitzondering van € 150,- aan administratiekosten. 
- Tussen 10 weken en 2 weken voorafgaande aan de reis kan een deelnemer 

annuleren tegen 50% van de originele kosten. 
- Tussen 2 weken en de vetrekdatum kan een deelnemer annuleren tegen 100% van 

de originele kosten. 
- Mocht de reis, vanwege Corona geannuleerd moeten worden, wordt de reis 

kosteloos geannuleerd en krijgen de deelnemers de betaling retour gestort, met 
uitzondering van € 15,- aan administratiekosten. 

- Eventuele kosten voor een verplichte PCR-Test zijn voor rekening van de deelnemer. 
- Het (onverwachts) moeten doen van een verplichte PCR-Test is geen reden tot 

annulering van de reis door de reis-organisatie. 
 
Verzekeringen 

- Het is verplicht dat de deelnemers zelf een reisverzekering (en eventueel een 
annuleringsverzekering) afsluiten. 

- Gegeven het feit dat het Verenigd Koninkrijk op dit moment de kleurcode oranje 
heeft, is het advies om een ANWB reis- en annuleringsverzekering af te sluiten, 
aangezien dit nu de beste voorwaarden biedt voor landen met een oranje kleurcode. 

https://personaltouchtravel.nl/filerep/files/Reizigersvoorwaarden%20ANVR%20per%201%20januari%202022.pdf


 
Toegang tot Groot-Brittannië  

- Reizen naar Groot-Brittannië kan alleen als je in bezit bent van een geldig paspoort. 
 
Vluchten 

- Vluchten kunnen geregeld worden door The Duke in the Forest, tegen € 35,- aan 
bemiddelingskosten. 

- Deelnemers dienen dit aan te geven bij het maken van de boeking. 
- Deelnemers dienen dan ook aan te geven hoeveel bagage zij mee willen nemen en of 

zij een KLM loyaliteitsnummer hebben. 
- Als de deelnemer de vlucht zelf boekt dient hij/ zij op zondag 2 oktober om 13.00 uur 

op het vliegveld van Inverness te zijn. Hierbij is het advies om de KLM vlucht vanaf 
Amsterdam om 12.00 uur te nemen. Op zaterdag 8 oktober zijn wij rond 13.00 uur 
terug op het vliegveld van Inverness. 

 
Kleding advies 
Om bij de mooiste plekken te komen op de Isle of Skye dient er geregeld een stevige 
wandeling gemaakt te worden. Alleen jij weet precies wat je moet meenemen voor jouw 
fotografie en wandelstijl. Toch heb ik een aantal tips van wat jij moet meenemen voor deze 
reis naar Schotland. Ga er in Schotland vanuit dat je elke dag in 4 seizoenen terecht kan 
komen. 

- Uitrusting: Investeren in trekkingstokken of een wandelstok is een goed idee, en zorg 
ervoor dat je een duurzame rugzak meeneemt. Je hebt iets nodig dat groot genoeg is 
om je etens- en drinkbenodigdheden en je extra lagen kleding en regenkleding mee 
te nemen. En natuurlijk een goede waterdichte tas voor de fotografie 
benodigdheden. 

- Kleding: Een goed paar trekkingschoenen is verplicht, net als kleding voor koud weer 
(zelfs als je in het voorjaar, najaar of de zomer reist) om je te beschermen tegen 
stormachtig weer. Zoals hierboven vermeld, plan voor regen. Zorg ervoor dat zoveel 
mogelijk van je uitrusting waterdicht is, en investeer in een waterdichte jas en broek. 
Je waterdichte kleding moet ademend zijn en zorg ervoor dat het jack een goede 
capuchon en nekkraag heeft. 

 
 
 


