
 
 

Land Cruiser Club reizen  
 

 1 / 6 
 

Algemene beschrijving, disclaimer en voorwaarden  
 
1 Begripsbepaling: 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
1. De vereniging of Land Cruiser Club: de vereniging Land Cruiser Club Nederland, gevestigd te 

Culemborg,  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37110364. 
2. Deelnemer (aan een reis): een natuurlijke persoon die deelneemt aan een activiteit van de 

vereniging, al dan niet tegen betaling.  
3. De club: de Land Cruiser Club Nederland. 
4. Reisland: een land dat bereisd wordt door de deelnemers. 
5. Het bestuur: het bestuur van de vereniging als bedoeld in artikel 7 van de statuten. 
 
2 Inleiding 
De Land Cruiser Club (hierna: ‘de club') organiseert reizen voor haar leden.  
Uitgangspunt bij reizen is, dat de club er geen winst op hoeft te maken; het moet een 
kostendekkende activiteit zijn. 
 
De uitgangspunten achter de reizen van de Land Cruiser Club zijn: 
 dat het goedkoper is voor leden om de kosten van het reizen over meerdere deelnemers om te 

slaan. 
 dat er inkoopvoordeel te behalen valt als met meer mensen een reis wordt ingekocht bij een 

leverancier. 
 dat mensen in groepen reizen kunnen maken die ze anders niet zouden kunnen of durven maken 

(bijvoorbeeld diep in een woestijn). 
 dat eigenaren van Land Cruisers beleven dat ze met hun auto ook nog heel veel meer kunnen 

doen dan er iedere dag mee van en naar hun werk rijden. 
 maar de belangrijkste gedachte is: avontuur beleven en plezier maken in een groep 

gelijkgestemden. 
 

Onder “reizen” vallen in de Land Cruiser Club drie soorten prestaties: 
A.  Activiteiten vanuit of namens het bestuur georganiseerd (niet te verwarren met reizen die leden 

onderling organiseren en die buiten het aanbod van de Land Cruiser Club vallen). 
B. Ingekochte reizen bij een externe leverancier  en zo'n leverancier kan een lokaal 

eenmansbedrijfje zijn of een grote reisorganisatie.  Vaak is zo'n eenmansbedrijfje de tourleader 
en vaak levert een grotere reisorganisatie ook roadbooks of een gids. 

C. De inkoop van een dienst om een reis te vergemakkelijken, zoals een veerdienst, plaats in een 
autotrein, de huur van containers, de huur van campers of de huur van accommodatie. 

 
De reizen kunnen verschillende vormen hebben: 
 bijvoorbeeld een “weekeinde”: greenlanen in Wales, de Eifel of de Limousin met eigen voertuig. 
 zeven á veertiendaagse programma's, zoals: Marokko, Zuid Engeland, de Alpen, Polen of de 

Karpaten met eigen voertuig. 
 langere reizen naar verre bestemmingen: voorbeeld: Zuid Amerika, Mongolië, Japan, IJsland 

Centraal Azië, de Kaukasus of Nepal met eigen voertuig. 
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 langere reizen naar verre bestemmingen in één of meer reislanden waarbij de deelnemers 
'invliegen' en waarbij plaatselijk voertuigen worden gehuurd. 
 

Hoeveel geld houdt de club over aan het reizen? 
 Uitgangspunt: de clubkas moet ten minste een positief saldo overhouden aan de reisactiviteiten 

en: de leden die niet mee gaan op een reis, 'sponsoren' in geen enkel opzicht de reisactiviteiten 
van andere leden. 

 Onder reisactiviteiten wordt ook verstaan: de voorbereidende activiteiten. Met name bij langere 
reizen is vaak sprake van voorbereidingskosten (voorlichtingsbijeenkomsten / zaalhuur, 
communicatiekosten), die ook gedekt worden door de reissom. 

 
3 Disclaimer, algemeen advies  
1. Deelnemers aan reizen nemen deel voor eigen risico. De Land Cruiser Club Nederland, noch haar 

bestuur, noch enige door het bestuur aangewezen derde die op enigerlei wijze betrokken is bij 
de voorbereiding of de uitvoering van een reis, zal enige vorm van aansprakelijkheid (-sstelling) 
of verantwoordelijkheid (-sstelling) aanvaarden voor enige gebeurtenis, ongeacht oorzaak en 
ongeacht gevolg, nu of in de toekomst. 

2. Uitsluitend leden van de Land Cruiser Club Nederland kunnen deelnemen aan reizen die door de 
club georganiseerd worden. Leden hebben zich met het aangaan van het lidmaatschap akkoord 
verklaard met de wijze waarop bij de Land Cruiser Club de zaken geregeld zijn.  

3. Deelnemers aan een reis vullen voordat zij deelnemen een individuele vrijwaringsverklaring in, 
waarin de club wordt gevrijwaard (zie hierboven). Zij leveren deze ondertekend en gedateerd in 
bij het bestuur.  

4. Deelnemers aan een reis dienen zich bewust te zijn van het gegeven, dat de Land Cruiser Club 
ook reist in landen, waar vrede, veiligheid, politieke en/of maatschappelijke stabiliteit niet 
vanzelfsprekend zijn en waar overheden en/of overheidsdienaren onbetrouwbaar, corrupt of 
zelfs crimineel zijn. De club kan onmogelijk de absolute veiligheid van deelnemers aan reizen 
garanderen in deze landen. Voor reizen in deze landen wordt door de club steevast vooraf een 
(of: meer) informatiebijeenkomst (en) georganiseerd, zodat leden geïnformeerd een eigen 
afweging ten aanzien van deelname kunnen maken. 

5. Deelnemers aan een reis dienen zich ervan bewust te zijn, dat de Land Cruiser Club geen 
professionele reisorganisatie is - hier organiseren leden reizen voor hun mede-clubleden. Er zijn 
eigen, club specifieke, leveringsvoorwaarden van toepassing. Met die voorwaarden hebben 
leden zich met het aangaan van het lidmaatschap akkoord verklaard. 

6. Deelnemers moeten zich realiseren, dat hun autoverzekering mogelijk niet van toepassing is bij 
het rijden naast de openbare weg. Deelnemers wordt aangeraden een autoverzekering af te 
sluiten die ook terreinrijden dekt, ook in het buitenland. 

7. Deelnemers wordt verder aangeraden, om zich er terdege van te overtuigen dat hun 
autoverzekering van toepassing is in de landen die bereisd worden. 

8. Sluit bij deelname aan een reis altijd vooraf een goede reis- en annuleringsverzekering af, die bij 
ziekte of verwonding ook repatriëring naar Nederland dekt voor de verzekerde EN zijn/haar 
medereiziger(s)(-sters). 

9. De Land Cruiser Club is nooit aansprakelijk voor vertragingen of (gevolg-) veroorzaakt door 
derden, zoals verlate veerdiensten, langdurige grensformaliteiten, politie- / technische 
controles/-formaliteiten, administratieve rompslomp en al hetgeen deelnemers aan verre reizen 
onderweg nog meer aan oponthoud en vertraging kan overkomen. 

10. Door inschrijving voor een voorgenomen reis van de Land Cruiser Club geven deelnemers te 
kennen dat zij akkoord gaan met het bovenstaande. 
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4 Voorwaarden 
1. Wat in deze voorwaarden en toelichtingen staat, geldt voor alle reizen die georganiseerd zijn 

door de club.  
2. In uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld bij het bereizen van 'administratief ingewikkelde' landen) 

kan het bestuur besluiten om deze voorwaarden uit te breiden en om aangepaste, op een zeer 
specifieke reis van toepassing zijnde (aanvullende) voorwaarden in te stellen. Deze 
afwijkende/aanvullende voorwaarden worden bij de beschrijving van de reis op de website van 
de Land Cruiser Club vermeld. Wat hier beschreven is blijft onverkort van toepassing. 

3. Leden nemen voor eigen risico deel aan een reis. (zie ook: de 'disclaimer' hierboven voor de 
volledige tekst). 

 
5 Informatie voor de reis door de deelnemer(s) 
Deelnemers aan een reis mogen in redelijkheid worden geacht om:  
1. voor de periode dat de reis duurt tenminste verzekerd te zijn voor de wettelijke 

aansprakelijkheid voor voertuigen en bestuurders, geldig in de landen waar gereisd wordt.  
2. een reis-/ annuleringsverzekering af te sluiten die bij een gebeurtenis ten minste de repatriëring 

van personen naar Nederland omvat.  
3. te beschikken over paspoorten met de juiste geldigheidsduur voor in- en uitreis in een te 

bereizen land. 
4. te beschikken over alle voor die reis benodigde visa, gezondheidsverklaringen en al wat verder 

aan administratieve bescheiden nodig is om in en uit een reisland te kunnen reizen. 
5. alle noodzakelijke en toepasselijke voertuig- douane en verzekeringsbescheiden ('autopapieren', 

Carnet de Passage en Douane, groene kaart, APK keuringsbewijs, eventuele eigenaarsverklaring) 
te kunnen tonen. 

6. een reis lichamelijk en geestelijk te kunnen volbrengen.  
7. bevoegd te zijn om het voertuig waarin zij aan een reis deel nemen te besturen. 
8. te reizen met een voertuig dat voldoet aan de voorwaarden voor toelating op de weg in het land 

waar het voertuig geregistreerd is. 
9. de aanwijzingen van de reisleider of gids tijdens reizen op te volgen. 
10. zich voor aanvang van een reis op de hoogte te stellen van de regels die in een reisland op hen 

van toepassing zijn, zoals onder meer zijn: douaneformaliteiten, visumplicht, meldplicht, 
gidsplicht, konvooiplicht, carnetplicht, belastingplicht, kentekenplicht, belasting(en), 
verzekeringsplicht, tolplicht, gebiedsautorisatie. 

11. zich in te lezen in de cultuur, de gewoonten en gebruiken van een reisland.  
12. zichzelf in de tijd voorafgaande aan de reis geregeld op de hoogte te houden van de voortgang 

van de voorbereidingen van de reis op het forum van de website van de club.  
13. om te kunnen functioneren in een groep, onderlinge conflicten te vermijden en in het algemeen 

alles te doen of na te laten dat de stemming in de groep nadelig kan beïnvloeden. 
14. Het bestuur / de reisleiding is gerechtigd om inzage te vragen / zich te overtuigen van de mate 

van en de wijze waarop deelnemers aan een reis verzekerd zijn, hun reisbescheiden toepasselijk 
zijn of in hoeverre hun geestelijke / lichamelijke conditie hen in staat stelt om te reizen. 

15. Het bestuur / de reisleiding mag in redelijkheid van deelnemers verlangen dat zij zélf en uit 
eigener beweging bij inschrijving informatie verstrekken over factoren die hen zouden kunnen 
verhinderen om een reis te volbrengen of die kunnen leiden tot vertraging, ongemak, risico's 
en/of gevaren voor henzelf of voor andere deelnemers aan een reis. Met name factoren als 
zwangerschap, (chronische) ziekte(n), medicijn-, alcohol- of drugsgebruik, beperkte mobiliteit, 
verminderd reactie-, gezichts- of gehoorvermogen dienen voor aanvang van de reis ter kennis 
van de reisleiding te worden gebracht. Het bestuur / de reisleiding kan deelnemers van (verdere) 
deelname aan een reis uitsluiten als dergelijke gegevens niet, niet volledig of onjuist zijn 
verstrekt. Het bestuur van de club is gerechtigd om eventuele (gevolg-) kosten van het niet, 
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onvolledig of onjuist opgeven van informatie zoals in deze alinea bedoeld op deelnemers aan een 
reis te verhalen. 

16. Het bestuur / de reisleiding mag verder in redelijkheid van deelnemers aan een reis verlangen 
dat zij zélf en uit eigener beweging bij inschrijving informatie verstrekken over bijzonderheden 
die van belang zouden kunnen zijn voor de goede en vlotte uitvoering van een reis, of die kunnen 
leiden tot vertraging, ongemak, risico's en/of gevaren voor henzelf of voor andere deelnemers 
aan een reis, zoals daar onder meer zijn: informatie over het aantal, de hoedanigheid of de 
samenstelling van de groep reizenden in zijn/haar voertuig, de herkomst/ het geboorteland van 
leden van de reizenden in zijn/haar voertuig, een vluchtelingen- of verblijfsstatus in Nederland, 
of het geregistreerd staan als gezochte persoon in een reisland. Het bestuur / de reisleiding kan 
deelnemers van (verdere) deelname aan een reis uitsluiten als dergelijke gegevens niet, niet 
volledig of onjuist zijn verstrekt. Het bestuur van de club is gerechtigd om eventuele (gevolg-) 
kosten van het niet, onvolledig of onjuist opgeven van informatie zoals in deze alinea bedoeld op 
deelnemers aan een reis te verhalen. 

17. Deelnemers verplichten zich om vooraf overeen gekomen routes en /of tracks te volgen.  Wie 
van vooraf overeengekomen routes en/of tracks afwijkt, kan verdere deelname aan een reis 
ontzegd worden. 

 
6 Inschrijving voor de reis 
1. Het aanbod voor de reis staat beschreven in de agenda van de website van de Land Cruiser Club 

en het is besproken op één of meer informatiebijeenkomsten. 
2. Leden schrijven zich in voor deelname aan een reis zoals vooraf beschreven en besproken via de 

website van de club. Zij verstrekken bij inschrijving alle daar gevraagde informatie. 
3. In voorkomende gevallen kan om bijkomende informatie gevraagd worden, leden verstrekken 

die zo snel als redelijkerwijze mogelijk. 
4. Door inschrijving als deelnemer aan een reis gaan deelnemers een overeenkomst aan met de 

Land Cruiser Club. Degene die deze overeenkomst aangaat en/of namens een ander aangaat, is 
hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortkomen. 

5. Alle verkeer, ook het betalingsverkeer, tussen de deelnemer(s) aan een reis en de club verloopt 
uitsluitend via de deelnemer die de aanmelding deed. 

6. De (andere) deelnemer (s) aan een reis is (zijn) voor zijn/haar/hun eigen aandeel in de 
overeenkomst aansprakelijk. 

7. Na inschrijving ontvangt de aanmeldende deelnemer aan een reis een bevestiging per email. 
Deelnemers worden geacht om deze bevestiging zorgvuldig door te lezen en eventuele 
fouten meteen ter kennis te brengen van het bestuur of de reisleiding.  

       (mail: reizen@landcruiser-club.nl). 
8. Kennelijke fouten en vergissingen binden de Land Cruiser Club niet. 
9. De Land Cruiser Club heeft het recht om reizen op te zeggen of te annuleren indien het aantal 

aanmeldingen kleiner is dan het minimaal vereiste aantal aanmeldingen. De opzegtermijn en het 
minimaal vereiste aantal deelnemers staat vermeld in de beschrijving van de reis op de agenda 
van het forum op de website van de Land Cruiser Club. 

10. Verzamel- en vertrektijden kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Deelnemers mogen in 
redelijkheid worden geacht om hun mail te lezen en het forum op de website van de club te 
volgen. 
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7 Betaling van de reis 
1. Betaling volgt bij inschrijving via de website. 
2. Bij inschrijving wordt de volledige reissom in rekening gebracht. 
3. In voorkomende gevallen, bijvoorbeeld als de reis vér voor aanvang geboekt wordt, kan bij 

inschrijving een deelbetaling (de helft van de reissom) gevraagd worden. Het restantbedrag is 
dan op een later tijdstip te voldoen. Deelnemers aan reizen worden over het tijdstip van de 
volgende betalingstermijn vooraf schriftelijk geïnformeerd. 

4. Bij niet tijdige of niet volledige betaling van een restantbedrag per de in de informatie genoemde 
betalingsdatum is een deelnemer aan een reis in gebreke, zonder dat daarvoor enige vorm van 
kennisgeving van de club aan de deelnemer noodzakelijk is. 

5. Een deelnemer die in gebreke is, is over het per de betalingsdatum nog verschuldigde bedrag de 
wettelijke rente aan de club verschuldigd. Verder moet hij/zij de door de club te maken of 
gemaakte incassokosten aan de club vergoeden.  
 

8 Reissom 
1. De reissom is gebaseerd op gegevens zoals prijzen, heffingen, wisselkoersen en belastingen zoals 

deze bij het bestuur bekend waren bij de publicatie van de reis op de agenda van de website. 
2. In uitzonderlijke gevallen, (bijvoorbeeld bij een plotselinge wijziging in valutakoersen, een stijging 

van brandstofprijzen / brandstoftoeslag of een extreme verhoging van vervoerskosten), kan van 
deelnemers aan reizen een bijbetaling gevraagd worden.  

3. Indien op basis van sub 1 en 2 een bijbetaling van toepassing is blijft de overeenkomst tussen de 
deelnemer aan een reis en de Land Cruiser Club van kracht.  

4. Indien een deelnemer de verhoging afwijst, dient hij/zij daarvan mededeling te doen aan de club, 
binnen drie werkdagen na het bekend maken van de prijsverhoging. 

5. Indien binnen drie werkdagen van de deelnemer geen afwijzing is ontvangen, dan wordt de 
deelnemer geacht om de prijsverhoging te accepteren. 

6. Indien de afwijzing binnen drie werkdagen bij de club bekend is, heeft de club het recht om de 
overeenkomst te beëindigen. Dit moet aan de betreffende deelnemer bekend worden gemaakt 
binnen zeven werkdagen na de bekendmaking van de prijsverhoging. 

7. Bij beëindiging ontvangt de deelnemer alle tot dan aan toe voor reisdeelname betaalde gelden 
retour.  

 
9 Wijzigingen door de club 
1. Het bestuur van de Land Cruiser Club heeft het recht om in voorkomende gevallen van enige 

door haar georganiseerde reis de bestemming te wijzigen, de route te verlengen of in te korten, 
de duur te verlengen of in te korten, het aantal deelnemenden te wijzigen, leveranciers en 
onderaannemers te wijzigen. 

2. Indien sub 1 van toepassing is blijft de overeenkomst tussen de deelnemer en de Land Cruiser 
Club van kracht. 

3. Als een wijziging te wijten is aan het handelen of nalaten van een deelnemer, dan worden de 
kosten van de wijziging door het bestuur op de betrokken deelnemer verhaald. 
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10 Annulering door de deelnemer 
1. In het algemeen geldt voor reizen van de Land Cruiser Club, dat er een annuleringsdatum wordt 

genoemd. Tot die datum kunnen deelnemers kosteloos annuleren. 
2. Als een deelnemer annuleert op of voor die datum, dan worden reeds betaalde gelden aan de 

deelnemer gerestitueerd, onder inhouding van veertig Euro administratiekosten per aangemelde 
deelnemer. 

3. Als een deelnemer annuleert na het verstrijken van de annuleringsdatum dan is de deelnemer de 
gehele reissom verschuldigd. 
 

11 Annulering door de Land Cruiser Club 
1. Het bestuur van de Land Cruiser Club heeft het recht om een reis te annuleren wanneer 

omstandigheden daartoe naar haar oordeel aanleiding geven.  
2. Reeds betaalde reisgelden worden gerestitueerd aan de deelnemers. 
3. Indien een reis tijdens de uitvoering moet worden geannuleerd, worden reeds betaalde 

reisgelden gerestitueerd naar rato van het aantal dagen dat de reis heeft geduurd, onder aftrek 
van de kosten (zoals daar onder meer maar niet uitsluitend zijn: veerdiensten, autotreinen, 
containerhuur, accommodatie, verzorging) die ook gemaakt zouden zijn als de reis volgens plan 
zou zijn verlopen. 

4. Er zal door de Land Cruiser Club nooit méér worden gerestitueerd aan een deelnemer dan één 
maal de reissom. 

5. Als een annulering te wijten is aan het handelen of nalaten van een deelnemer, dan worden de 
kosten van de annulering door het bestuur verhaald op de betrokken deelnemer. 
 

12 Hulp en bijstand 
1. Deelnemers zijn verplicht om elkaar op reizen hulp en bijstand te verlenen, zoals het een goed lid 

betaamt.  
2. Deelnemers worden geacht om tijdens reizen al het mogelijke in het werk te stellen om schade, 

letsel of vermissing bij zichzelf en bij anderen te voorkomen. 
 

 
 
 
Vastgesteld in de ALV op 16 april 2015. 


