Groepsarrangementen in Breda
2018
Bekijk vvvbreda.nl | Groepen Breda voor ons complete
aanbod groepsarrangementen

Wandelingen en rondritten
De Historische Kilometer
Met bezoek aan o.a. het terrein van het Kasteel van Breda, de Grote Kerk en het Begijnhof
onder leiding van een VVV-gids. Duur: 2 uur. Start: VVV Breda, Willemstraat 17-19.
VVV Breda is de enige organisatie die rondleidingen op het kasteelterrein mag verzorgen.

Kasteelwandeling
Exclusieve wandeling. Het terrein van het Kasteel van Breda is
alleen toegankelijk onder leiding van een VVV-gids aangezien
het militair terrein is. Duur: 2 uur. Start: VVV Breda,
Willemstraat 17-19.

Nassauwandeling
Breda is een echte Nassaustad. Tijdens deze wandeling
vertelt onze gids u alles over de band van Breda met de
voorouders van onze Koninklijke familie. Met bezoek aan o.a. het terrein van het Kasteel van
Breda, de Grote Kerk, het Begijnhof en Kapucijnenhof.
Duur: 2 uur. Start: VVV Breda, Willemstraat 17-19.

Speurtocht voor kinderen – Ontdek de schat van Breda
Kinderen van 9 tot en met 11 jaar gaan, samen met een VVV-gids, op zoek naar 'de schat' en
brengen een bezoek aan de Grote Kerk, het terrein van het Kasteel en het Begijnhof.
Duur: 2 uur. Start: VVV Breda, Willemstraat 17-19.).

Prijs Historische Kilometer, Kasteelwandeling, Nassauwandeling en Speurtocht:
Volwassene: € 8,95
Kind 4 t/m 13: € 7,95
Min. € 90,00 per gids
Toeslag Engelse of Duitse taal: € 35,00 per gids (niet mogelijk bij de speurtocht).

BELANGRIJK:
Aangezien het Kasteel van Breda
militair terrein is, moet iedere
bezoeker zich LEGITIMEREN.
Bovenstaande wandelingen dienen minimaal een week vooraf geboekt te worden i.v.m.
bezoek aan militair terrein (Kasteel van Breda).
Als u een Historische Kilometer, Kasteelwandeling, Nassauwandeling of speurtocht boekt,
draagt u bij aan het behoud van de Grote Kerk en het Kasteel van Breda.

De administratiekosten bedragen eenmalig € 7,50 per boeking.

Informatie en reserveringen: VVV Breda, afdeling reserveringen (ma t/m vr).
Tel. 0900-5222444 (€ 0,25 per minuut), reserveringen@vvvbreda.nl, www.vvvbreda.nl

De Hilarische Kilometer
Dun Bart, bekend van straattheater, ludieke acts en
presentaties, leidt u op zijn eigen, unieke en
verrassende manier rond door Breda.
Alles met een vette knipoog.
Duur: ± 2,5 uur.
Min. 10 personen, max. 40 personen.
€ 15,00 p.p.

Rondleiding NAC stadion Breda *NIEUW IN 2018*
Heeft u altijd al een kijkje achter de schermen willen nemen bij NAC Breda? Dan is dit uw kans!
De rondleiding door het NAC stadion is inclusief: bezoek aan het sponsorgedeelte, skyboxen
en lounges, spelersgedeelte, kleedkamers en catacombe.
Duur: 1 uur. Min. 5 personen, max. in overleg.
€ 6,00 p.p.
€ 4,50 kinderen t/m 15 jaar

Kinderfeestje bij NAC Breda *NIEUW IN 2018*
Bij de NAC Party krijg je een uniek kijkje in het leven
van zowel een NAC-speler als een NAC-sponsor. Incl.
NAC-taart, NAC rondleiding, NAC-quiz, presentje,
ranja en chips.
Duur: 2 uur. Min. 5 kinderen, max. in overleg.
€ 10,00 per kind.

Begijnenarrangement Breda
Een informatief arrangement o.l.v. een gids van Breda Promotions dat in het teken staat van
de Bredase Begijnen. Incl. bezoek aan een prachtige miniaturencollectie en een likeurtje.
Duur: 2 uur. Min. 10 personen.
€ 23,00 p.p. (koffie en appelpunt € 5,00 p.p.).

Heftige Vrouwen van toe en nu
U gaat op zoek naar de 'Heftige Vrouwen van Breda' en komt uit bij Holland Casino in het
voormalig kloostercomplex, bij een verrassende schuilkerk in de binnenstad, bij een klein
kasteeltje, een oud Hofhuys én op het lieflijke Begijnhof. Inclusief likeurtje.
Duur: 2,5 uur (3 uur met koffie of wijn als extra). Min. 10 personen. € 24,00 p.p.
Koffie met Bredaas Turfje € 5,00 p.p., 'heftige’ wijn met tapas € 5,00 p.p.

Breda in Beeld (activiteit met GPS)
Ontdekkingstocht door de binnenstad van Breda met behulp van GPS-apparaat.
Duur 2,5 uur. € 17,50 p.p. (incl. 2 consumpties), € 16,00 p.p. (incl. 1 consumptie).
Min. 8 personen, max. 200 personen.

Natuurwandelingen o.l.v. levenscoach
Lenie van der Torre is 'levenscoach’ en ‘NLP-er’. Naast haar praktijk vindt ze het mooi om
mensen kracht te kunnen geven door middel van o.a. natuurwandelingen
(gedichtenwandeling of stiltewandeling) in Rijsbergen (op verzoek elders).
Duur: 1,5 à 2 uur wandelen. Min. 4 personen, max. 6 personen. € 15,00 p.p.

De administratiekosten bedragen eenmalig € 7,50 per boeking.

Informatie en reserveringen: VVV Breda, afdeling reserveringen (ma t/m vr).
Tel. 0900-5222444 (€ 0,25 per minuut), reserveringen@vvvbreda.nl, www.vvvbreda.nl

Hip Ambacht, de negen straatjes van Breda
Creatief vakmanschap heeft de toekomst. Bezoek samen met een enthousiaste gids van Breda
Promotions de negen straatjes van Breda. Kijk, voel, ruik, proef en verwonder!
Duur: ± 3,5 uur.
€ 26,00 p.p. (incl. 1 kopje koffie/thee met een ambachtelijk koekje, 1 zakje oudhollandse
snoepjes, 1 biertje en bezoek aan diverse bedrijven). Min. 10 personen.

Vrouwen rond van Gogh
Geloof, hoop en ware liefde van een kunstschilder. In deze verrassende stadswandeling o.l.v.
een gids van Breda Promotions maakt u spelenderwijs kennis met Vincents familie en stapt u in
het schilderij van 'de Aardappeleters'. Duur: ± 2,5 uur.
€ 26,00 p.p. (incl. bezoek aan diverse gebouwen, deelname aan div. spellen en een speciaal
Van Gogh biertje). Min. 10 personen.

Blind Walls Gallery tour
Curator en oprichter Dennis Elbers verzorgt een rondleiding of fietsroute langs de Blind Walls
Gallery.
Ontdek Breda aan de hand van muurschilderingen door hedendaagse kunstenaars verspreid
in de stad! Duur rondlelding: ± 1 uur, duur fietsroute: ± 2,5 uur.
Rondleiding: € 150,00 per groep (10 t/m 15 personen per groep), fietsroute (min. 10 personen):
€ 30,00 p.p. incl. fietshuur, € 20,00 p.p. excl. fietshuur.

Workshops in Breda
Schilderworkshop in Breda
Deze schilderworkshop, in een bijzonder inspirerend atelier in
Breda, is geschikt voor zowel bedrijven als particulieren. Uw groep
maakt met rollers, sponzen of kranten een abstract werk (individueel of
in teams). Duur: 2 à 3 uur.
Arrangement I (2 à 2,5 uur): € 35,00 p.p. (incl. doek, verf, alle
materialen, koffie/thee en een soesje).
Arrangement II (3 uur): € 39,50 p.p. (inhoud gelijk, als extra 2
drankjes en pinda’s). Min. 10 personen, max. 35 personen.

Workshop Djembé of Braziliaanse Percussie
Ontdek uw eigen ritme en dat van anderen met de swingende djembéworkshop!
In de Braziliaanse Percussieworkshop leert u met elkaar een swingend samba-ritme te spelen.
De workshops vinden in principe plaats bij Apollo Breda City Centre.
Duur: 1 uur. Min. 5 personen. Groepsprijzen (incl. zaalhuur):
5 t/m 10 personen: € 425,00, 11 t/m 15 personen: € 475,00, 16 t/m 20 personen:
€ 500,00, 21 t/m 30 personen: € 550,00, 31 t/m 40 personen: € 675,00,
41 t/m 50 personen: € 750,00. Grotere groepen op aanvraag.

Workshops o.l.v. levenscoach
Lenie van der Torre is 'levenscoach’ en ‘NLP-er’. Naast haar praktijk vindt ze het mooi om
mensen kracht te kunnen geven door middel van workshops;
 Workshop ‘intuïtief schilderen’ (min. 4, max. 6 personen)
 Workshop ‘herinneringen rijgen’ (min. 4, max. 6 personen)
 Workshop ‘mind & beweging’ (min. 2, max. 4 personen)
Duur: 2 uur. € 37,50 p.p.

De administratiekosten bedragen eenmalig € 7,50 per boeking.

Informatie en reserveringen: VVV Breda, afdeling reserveringen (ma t/m vr).
Tel. 0900-5222444 (€ 0,25 per minuut), reserveringen@vvvbreda.nl, www.vvvbreda.nl

Op en rond het water in Breda
Beleef Breda per motorboot
Route van twee of drie uur om zelf te varen in een 10persoons motorboot. Incl. korte instructie en routekaart voor de tocht.
Min. 4 personen, max. 45 personen.
2 uur varen € 15,00 p.p., 3 uur varen € 20,00 p.p.
Mogelijk van 1 maart t/m 31 oktober.

Rondvaart over de singels van Breda
Van maart tot en met oktober kunt u een rondvaart van ongeveer een uur maken
over de singels van Breda. Max. 12 personen per boot.
Prijzen per rondvaartboot:
Overdag:
€ 84,00
(vertrek tussen 10.00 en 17.00 uur, ieder half uur).
Avond :
€ 84,00
(vertrek tussen 17.30 uur en 20.00 uur, mits het nog licht is)

Kanovaren in Breda
Bij ons kunt u kano's boeken waar u met tien
personen in kunt! Liever met kleinere groepjes
kanovaren? Geen probleem. Ook 2-3 persoonskano's
en 3-4 persoonskano's zijn te boeken.
Duur: ± 2 uur. Min. 6 personen, max. 75 personen.
€ 10,00 p.p.
Mogelijk van 1 maart t/m 31 oktober.

Actief en ontspanning in Breda
Solextour in Breda *NIEUW IN 2018*
Heerlijk ontspannen op een solex door Breda samen met vrienden, familie of collega’s! Incl.
instructie en route. Duur: ± 3 uur.
Min. 10 personen, max. in overleg.
€ 34,50 p.p.

Step culinair
Een actief programma waarbij u de mooie plekjes van Breda
ontdekt per step en verschillende gerechten in verschillende
gelegenheden nuttigt. Duur: 4 uur. Min. 8, max. 60 personen.
€ 72,00 p.p. (incl. vijf consumpties en drie gerechten)

Fietsarrangementen in Breda
Vanaf 8 personen kunt u in Breda fiets- en
tandemarrangementen boeken. Of kies voor een tocht op de
step! De routes starten en eindigen in de binnenstad van Breda.
 Waterroute (± 13 km.) en natuurroute (± 20 km.), duur ± 2 uur.
€ 12,50 p.p. (incl. fiets-, tandem- of stephuur)
 Waterroute als speur/puzzeltocht, duur ± 2 uur.
€ 14,00 p.p. (incl. fiets- of tandemhuur)
 Picknicktocht (± 20 km.), duur ± 3 uur.
€ 25,00 p.p. (incl. fiets- of tandemhuur en uitgebreide lunch- of borrelmand).

De administratiekosten bedragen eenmalig € 7,50 per boeking.

Informatie en reserveringen: VVV Breda, afdeling reserveringen (ma t/m vr).
Tel. 0900-5222444 (€ 0,25 per minuut), reserveringen@vvvbreda.nl, www.vvvbreda.nl

Steptocht en stepkroegentocht
Stap op de step en ontdek de prachtige binnenstad van Breda.
Ook te boeken als kroegentocht per step!
Steptocht: ± 1,5 uur, min. 8, max. 55 personen, € 12,50 p.p.
Steptocht incl. koffie/thee met appelgebak € 19,00 p.p.
Stepkroegentocht: ± 2,5 uur, min. 8, max. 55 personen, € 32,50 p.p.
Tijdens de Stepkroegentocht ontvangt u in ieder café (vier) één
consumptie (bier, wijn of fris).

Proeven in Breda
Beyerd Bier Arrangement Breda
In het centrum van Breda is Café Restaurant Brouwerij de Beyerd
gevestigd waar wij voor u het Beyerd Bier Arrangement
(welkomstbiertje, uitleg brouwproces en proeverij) kunnen
boeken (evt. met lunch of diner).
Mogelijk op maandag, dinsdag, donderdag en zondag.
Duur: ± 1,5 uur. Min. 10 personen. € 14,00 p.p.
Beyerd lunch: € 9,50 p.p., 3-gangendiner: € 32,50 p.p.

Brouwerijbezoek (incl. proeverij) in middeleeuwse kelder
In een middeleeuwse kelder op de Grote Markt, vindt u brouwerij St. Joris, genoemd naar het
Boogschuttersgilde St. Joris, dat hier in de vijftiende eeuw gevestigd was. De kelder stamt uit
1483 en is prachtig gerestaureerd.
U bent hier op het juiste adres voor een brouwerijbezoek inclusief proeverij.
Duur: 2 uur. Min. 10 personen, max. 25 personen.
 Brouwerijbezoek & Mini proeverij € 17,50 p.p.
 Bierproeverij Traditioneel € 20,00 p.p.
 Bierproeverij Exclusief € 25,00 p.p.

Cultureel Breda
Rondleiding Chassé Theater
Bezoek het Chassé Theater onder leiding van een gids en neem een kijkje in o.a. de foyer, het
artiestencafé, de kleedkamers, Chassé cinema’s, op het podium en in de diverse zalen.
Duur: ± 1,5 uur. Volwassenen: € 8,95 p.p. Kinderen 4 t/m 13: € 7,95 p.p.
Met een minimum van € 90,00 per gids.

De administratiekosten bedragen eenmalig € 7,50 per boeking.

Informatie en reserveringen: VVV Breda, afdeling reserveringen (ma t/m vr).
Tel. 0900-5222444 (€ 0,25 per minuut), reserveringen@vvvbreda.nl, www.vvvbreda.nl

Spellen in Breda
Tijdens onderstaande spellen verplaatst uw groep zich door de
binnenstad van Breda
De Bredase Moordzaak
Speel nu het spannendste spel van Nederland in Breda! Ga met uw team op onderzoek uit en
ontdek door wie, waar en hoe de klokkenluider vermoord is.
Duur: 3 uur. Min. 8 personen, max. 55 personen. € 22,50 p.p.

CliniClowns Citygame
Om de CliniClowns te ondersteunen, gaat u op pad om zo veel mogelijk geld op te halen. Dit
doet u door vragen te beantwoorden, hilarische foto-opdrachten te maken en 'Toet' te
verkopen. Natuurlijk met een rode neus op! Duur: 3 uur. Min. 10 personen, max. 150 personen.
€ 31,50 p.p. (hiervan wordt 10% gedoneerd aan de Cliniclowns)

Miljoenenjacht
Geef zo snel mogelijk 1 miljoen euro uit! En zeg nu zelf: wat is er leuker dan geld
uitgeven?! Een een uniek & competitief, maar vooral hilarisch stadspel!
Op verzoek incl. persoonlijke vragen. Incl. 2 consumpties, begeleiding door de
notaris (instructeur), leuke attributen voor de foto-opdrachten, gebruik van speciale
smartphone en materiaal, prijs voor de winnende groep én digitale versie van de
foto’s. Duur: ± 3 uur. Min. 10 personen, max. 140 personen. € 29,50 p.p.

Ontmasker de Mol
Speel het spel van sabotage en bedrog: Ontmasker de Mol. Probeer zoveel
mogelijk geld te verdienen en de Mol te ontmaskeren.. Behalve als je de Mol
bent! Dan is het je doel om de boel te saboteren...
Duur: 2,5 uur. Min. 10 personen, max. 60 personen. € 25,00 p.p.

The Godfather Citygame
Het doel van het spel (met een speciale telefoon) is om met
uw team de machtigste familie in Breda te worden. Door het
verzamelen van geld en het vinden van de Don neemt u de
macht in Breda over. De Don is een persoon die rondloopt in
de binnenstad van Breda. Het is een spannend, competitief
en interactief stadsspel. Duur: 3 uur.
Min. 10 personen, max. 140 personen. € 29,50 p.p.

The Target *NIEUW IN 2018*
The Target is een misdadig spannend GPS achtervolgingsspel in het centrum van Breda.
Duur: ± 3 uur. Min. 10 personen, max. in overleg.
€ 25,25 p.p.

De administratiekosten bedragen eenmalig € 7,50 per boeking.

Informatie en reserveringen: VVV Breda, afdeling reserveringen (ma t/m vr).
Tel. 0900-5222444 (€ 0,25 per minuut), reserveringen@vvvbreda.nl, www.vvvbreda.nl

Onderstaande spellen worden gespeeld op een vaste locatie in Breda
Jongens tegen de Meisjes Breda
Bekend van televisie; de show over de eeuwige strijd tussen mannen en vrouwen.
Onder leiding van een quizmaster spelen jullie o.a. de volgende onderdelen: Namen raden,
Wie ben ik?, letterspel, opdrachtenronde, schattingsvragen en een spannende finale.
Duur: 2 uur. Min 8, max. 60 personen. € 22,00 p.p.

Minute to win it
Wie heeft stalen zenuwen en kan de gekste opdrachten binnen één minuut uitvoeren?
Door het voltooien van de opdrachten kunt u met uw team punten verzamelen.
Als de opdracht niet binnen 60 seconden volledig is uitgevoerd dan gaan de punten verloren…
Duur: 2 uur. Min 8, max. 60 personen. € 22,00 p.p.

Ranking your stars
Het leukste spel om je vrienden, familie of collega's beter te leren kennen.
Hoe schat u vrienden, collega's of familieleden in? En nog belangrijker: hoe denken zij over u?
Duur: 2 uur. Minimaal 8, maximaal 60 personen.
€ 22,00 p.p. of € 25,00 p.p. met persoonlijke vragen.

Ik hou van Holland
Dit spel, bekend van tv, wordt gespeeld in het centrum
van Breda en bevat de volgende spelrondes: raad
het lied of niet, namen raden, schattingsvragen,
woorden spellen en niet te vergeten hét
verjaardagsspel.
Duur: ± 2 uur. Min 8 personen, max. 80 personen.
€ 22,00 p.p. (incl. 2 consumpties)
€ 19,50 p.p. (incl. 1 consumptie)

Zot van Vlaanderen
Tijdens dit spel in de binnenstad van Breda wordt de Vlaamse kennis op een ludieke manier
getest, waarbij plezier en vertier in het middelpunt staan.
Duur: 2 uur. Min. 8, max. 60 personen.
€ 22,00 p.p. (incl. twee consumpties)

Alles mag in Breda *NIEUW IN 2018*
Dis spel is een afgeleide van het hilarische tv-programma “Alles mag op…” waarin de
deelnemers verschillende activiteiten moeten verrichten die behoorlijk op de lachspieren
werken. Duur: ± 3 uur.
Min. 20 personen, max. in overleg.
€ 25,25 p.p.

Flikken Breda
Een 3 uur durend dinerspel waarbij het de taak van de groep is om de vermiste 'Patrick' op te
sporen.
In drie verschillende briefings, tussen de gangen van het diner door, gaan jullie met jullie eigen
korps op onderzoek om de details te achterhalen.
Minimaal 8, maximaal 50 personen. € 60,00 p.p. (inclusief diner).

De administratiekosten bedragen eenmalig € 7,50 per boeking.

Informatie en reserveringen: VVV Breda, afdeling reserveringen (ma t/m vr).
Tel. 0900-5222444 (€ 0,25 per minuut), reserveringen@vvvbreda.nl, www.vvvbreda.nl

‘90s Nostalgia spel
Back to the ‘90s! Dat gaat u als u met uw collega’s, familie of vrienden
het zinderende ‘90s Nostalgia Spel boekt. In dit opzwepende spel vol
herkenning en herinneringen wordt u mee terug genomen naar de tijd
waarin internet en mobiele telefoons nog maar net aan hun opmars
begonnen. Duur: 3 uur. Min. 15 personen.

Typisch 2000 Spel
Het Typisch 2000 Spel neemt u mee terug naar het begin van het nieuwe millennium.
Weet u het nog? Internet en mobiele telefoons vergaarden een vaste plaats in ons dagelijks
bestaan en Shakira veroverde al heupwiegend de wereld. Duur: 3 uur. Min 15 personen.
Voor het ’90 Nostalgia Spel & het Typisch 2000 Spel geldt:
€ 34,00 p.p. (15 t/m 24 personen)
€ 31,50 p.p. (25 t/m 39 personen)
€ 29,00 p.p. (minimaal 40 personen)
Beide spellen zijn te boeken inclusief 3-gangendiner
(duur: 4 uur. Min. 15 personen).
Dinerspel:
€ 70,00 p.p. (15 t/m 24 personen)
€ 67,50 p.p. (25 t/m 39 personen)
€ 64,50 p.p. (minimaal 40 personen)

Expeditie Robinson
Een 3 uur durend spel waarin duidelijk wordt hoe
afhankelijk we zijn van de moderne hulpmiddelen. Een
actief en sportief spel waarin teams tegen elkaar strijden
tijdens verschillende rondes. Duur: 3 uur.
Min. 8, max. 60 personen. € 27,50 p.p.

De meeste arrangementen zijn met elkaar te combineren.
Wij adviseren u graag met het samenstellen van uw groepsarrangement.
VVV Breda, team afdeling reserveringen
Willemstraat 17-19, 4811 AJ Breda
Volg VVV Breda op social media!

Anouk Bond
Han Jongmans
Leonie Weebers

@vvvbreda
VVV Breda

De administratiekosten bedragen eenmalig € 7,50 per boeking.

Informatie en reserveringen: VVV Breda, afdeling reserveringen (ma t/m vr).
Tel. 0900-5222444 (€ 0,25 per minuut), reserveringen@vvvbreda.nl, www.vvvbreda.nl

VVV Breda & Gek op Breda
VVV Breda

Gekopbreda

Algemene Voorwaarden 2018
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot
groepsarrangementen van VVV Breda.
ARTIKEL 1 GROEPSGROOTTE
De VVV Breda bemiddelt alleen voor groepen van minimaal 4 personen, tenzij (schriftelijk) anders
wordt overeengekomen.

ARTIKEL 2 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
2.1. Een overeenkomst komt tot stand indien de VVV Breda en de klant telefonisch of schriftelijk de
bevestiging doorgenomen hebben en daarmee een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst
zijn aangegaan. Daarna wordt de bevestiging door de VVV naar de klant gestuurd of gemaild ter
ondertekening en retournering binnen 7 dagen.
2.2. Degene die namens of ten behoeve van de groep de overeenkomst aangaat (de klant), is
hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

ARTIKEL 3 BETALING
3.1. Het factuurbedrag dient uiterlijk 21 dagen voor aanvang van het arrangement in het bezit te zijn
van de VVV Breda, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Bij niet tijdige betaling is de VVV Breda gerechtigd het geboekte arrangement te annuleren.
Reeds betaalde gelden worden dan niet gerestitueerd. De annuleringsbepalingen, vermeld in
artikel 6 van deze voorwaarden, zijn dan onverminderd van toepassing.

ARTIKEL 4 PRIJZEN
4.1. In de gepubliceerde prijzen zijn inbegrepen: alle in een groepsarrangement omschreven zaken.
Per boeking bedragen de administratiekosten € 7,50 tenzij anders is aangegeven. Indien een klant
te laat komt, kan dit consequenties hebben. Onderdelen van het programma kunnen hiermee
komen te vervallen.
Reeds betaalde gelden worden dan niet gerestitueerd.
4.2. In de prijs is niet inbegrepen:
Het vervoer (tenzij schriftelijk anders is overeengekomen), de kosten van verzekeringen, eventuele
meerkosten voor extra consumpties en gebruikte materialen.
4.3. De onder 4.2. punt genoemde kosten worden door de klant op de dag zelf verrekend met
betreffende leverancier, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en bevestigd.
4.4. Tenzij anders vermeld, gelden de gepubliceerde prijzen per persoon.
4.5. De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen en voorwaarden, zoals deze bekend
waren tijdens het opstellen van het programma. De VVV Breda behoudt zich het recht voor om vóór
het tot stand komen van de boeking de prijs te wijzigen indien daartoe aanleiding bestaat door
prijsverhoging van derden, waaronder de toepasselijke BTW voorschriften.

ARTIKEL 5 WIJZIGINGEN DOOR DE DEELNEMER(S)
Wijzigingen door de klant in het afgesproken programma kunnen worden verzorgd voor zover dit
mogelijk is.

ARTIKEL 6 ANNULERINGEN
6.1. Indien een reservering ongedaan wordt gemaakt, dan wel gewijzigd, worden per reservering
de volgende bedragen in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen:
Bij annulering meer dan drie maanden voor het tijdstip waarop het programma zou moeten
aanvangen, wordt € 50,00 in rekening gebracht;
Bij annulering meer dan twee maanden voor bedoeld tijdstip 15% van het totale bedrag met een
minimum van € 75,00 per groep;
Bij annulering meer dan één maand voor bedoeld tijdstip 35% van het totale bedrag;
Bij annulering meer dan veertien dagen voor bedoeld tijdstip 60% van het totale bedrag;
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Bij annulering meer dan vijf dagen voor bedoeld tijdstip 85% van het totale bedrag;
Bij annulering minder dan vijf dagen voor bedoeld tijdstip 100% van het totale bedrag.

6.2. Annuleringen dienen schriftelijk en gedateerd te gebeuren.
6.3. Vermindering van het aantal deelnemers binnen een marge van 10% kan tot vijf werkdagen
voor de datum van het arrangement uiterlijk 12.00 uur worden aangebracht. Daarna geldt de
laatste bekende groepsgrootte. Voor vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10%
worden de annuleringsbepalingen toegepast. Het doorgeven van een vermindering en
vermeerdering in het aantal deelnemers dient schriftelijk of per e-mail doorgegeven te
worden.

ARTIKEL 7 NIET DOORGAAN VAN HET PROGRAMMA/WIJZIGINGEN
7.1. Indien door omstandigheden, die uitsluitend in de eigen bedrijfsvoering van de VVV zijn
gelegen, door de VVV wordt besloten, dat het programma niet zal doorgaan of dat daarin
wijzigingen worden aangebracht, verplicht de VVV zich tot onmiddellijke kennisgeving aan de klant.
7.2. Bij niet doorgaan verplicht de VVV zich tot onmiddellijke terugbetaling van de reeds (geheel of
gedeeltelijk) betaalde reserveringssom.

ARTIKEL 8 KLACHTEN
Ondanks alle bemoeiingen en zorg is het toch mogelijk dat de klant een gerechtvaardigde klacht
meent te hebben. Deze klacht dient meteen bij de verstrekker van de dienst te worden ingediend en
zo mogelijk op de dag zelf bij de VVV Breda.
Als directe indiening van een klacht niet mogelijk is of als de klacht niet bevredigend wordt opgelost,
moet deze uiterlijk binnen 1 maand schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de VVV Breda.
Mocht de klacht niet bevredigend worden afgedaan, dan heeft de klant uiterlijk drie maanden na
afloop van het arrangement gelegenheid om de klacht in te dienen bij VVV Nederland,
Maarsbergseweg 20, 3957 KW Leersum. Dit betekent echter niet dat de VVV Nederland gebonden
is door de overeenkomst met de VVV Breda of dat zij enige aansprakelijkheid aanvaardt.

ARTIKEL 9 ALGEMEEN VOORBEHOUD
9.1. De VVV Breda behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de route en de
bijbehorende programmaonderdelen, indien hiertoe gegronde redenen bestaan.
9.2. De VVV Breda aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor foto's, folders en ander
voorlichtingsmateriaal, voor zover door derden uitgegeven.

ARTIKEL 10 AANSPRAKELIJKHEID
10.1. Door de VVV Breda wordt, tenzij dit aan opzet en/of grove schuld van de (medewerkers van)
de VVV Breda is te wijten, geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade ten gevolge van de dood,
letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan de deelnemer(s) tijdens of ten
gevolge van het arrangement.
10.2. De VVV Breda aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door de klant reeds gemaakte
kosten als premies voor verzekeringen indien een arrangement niet kan doorgaan.
10.3. Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft, is de klant in gebreke zonder dat enige
ingebrekestelling zal zijn vereist.
10.4. Indien de klant in gebreke is, dient hij alle op de inning vallende kosten, gerechtelijke zowel als
buitengerechtelijke, te vergoeden.
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De inhoud is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Voor eventuele onjuiste vermeldingen wordt door de uitgever geen enkele aansprakelijkheid
aanvaard. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd of openbaar gemaakt, zonder schriftelijke
toestemming van de uitgever.
Op al onze arrangementen zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
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