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Disclaimer voor essentiële reizen naar bestemmingen met code oranje 

  

Hierbij stem ik in, erken en bevestig ik dat het reisadvies voor de door mij geboekte 

reisbestemming op het moment van boeken een oranje kleurcode heeft en ook op het 

moment van vertrek naar of op de reisbestemming de kleurcode nog oranje kan zijn. 

Kleurcode oranje betekent dat - gelet op de ernstige gezondheidsrisico`s in dit land of 

gebied en de gevaarlijke situaties die voor reizigers kunnen ontstaan -het ministerie van 

Buitenlandse Zaken adviseert alleen naar dit gebied te reizen als dat essentieel is. De door 

mij geboekte reis is voor mij essentieel en ik ben bekend dat het Ministerie mij adviseert – 

bij mijn besluit om toch af te reizen - mij zeer goed voor te bereiden.   

Het is mij bekend dat de reisadviezen niet bindend zijn: het blijft mijn eigen 

verantwoordelijkheid en die van de reisorganisatie om een reis wel of niet te laten 

doorgaan. Ik ben tevens bekend met de gestelde reisadviezen naar de bestemming en bij 

terugkeer naar Nederland of België. Ik zal tevens tijdig voor vertrek nagaan of de eerder 

verkregen informatie  

(https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen)  intussen niet is gewijzigd.   

Mijn bemiddelaar/organisator African Travels accepteert, in de meest ruime zin als 

toegestaan bij wet, geen aansprakelijkheid als gevolg van de situatie dat de door mij 

geboekte reisbestemming een oranje kleurcode heeft tijdens het reizen naar of op de 

reisbestemming en ik zal African Travels vrijwaren voor mogelijke aanspraken door derden 

ter zake.   

Mijn bemiddelaar/organisator African Travels heeft mij op de genoemde risico’s van het 

reizen op bestemmingen met een oranje kleurcode gewezen en ik erken dat ik vanwege dit 

risico geen recht heb om de overeenkomst binnen 45 dagen voor vertrek kosteloos op te 

zeggen of terugbetaling te vragen van de door mij aan de organisator vooruitbetaalden 

gelden. Ik erken tevens dat ik op grond hiervan geen recht heb op schadevergoeding.  

 

Wijziging en Annulering 

De situatie verandert geregeld. Indien African Travels de reisdiensten niet kan uitvoeren, 

zal African Travels de reisdiensten wijzigen, annuleren, of je aanbieden deze om te boeken 

naar een andere vertrekdatum. Indien je zelf annuleert zijn onze algemene 

annuleringsvoorwaarden van toepassing. Onverwachte wijzigingen/veranderingen door de 

betreffende luchtvaartmaatschappijen, overheden of lokale partners kunnen invloed 

hebben op de reisplannen. Mocht dit leiden tot veranderingen aan het reisschema, dan 

zijn mogelijk extra kosten voor rekening van de reiziger. Uiteraard zal African Travels wel 

assisteren en advies geven voor zover mogelijk. 

 

Aanvullende eisen bij het (in)reizen en op de bestemming 

Houd er rekening mee dat het land van bestemming aanvullende eisen kan stellen, zoals 

het tonen van een negatieve uitslag van een PCR test, een Covid-19vaccinatiebewijs, 

quarantainemaatregelen, het dragen van een mondkapje, afstandsmaatregelen, etc.. Dit 

komt voor risico van de reiziger. Houd er ook rekening mee dat het openbaar leven is 

beperkt en verder kan worden beperkt. Reisdienstverleners kunnen eveneens aanvullende 

eisen stellen om de veiligheid te waarborgen of een wettelijke plicht na te leven. 

 

 

https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
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Krijg je corona op reis of vertoon je symptomen? 

Het risico ten aanzien van het oplopen van corona, het vertonen van symptomen en de 

maatregelen en kosten die daarmee gepaard gaan komen voor eigen risico van de 

reiziger. Mogelijk wordt dit niet gedekt door een (reis)verzekering. Waar nodig zullen wij je 

in dat geval hulp en bijstand verlenen. 

 

Quarantaine bij terugkomst in Nederland/België 

Reizigers die uit “zeer hoogrisicogebieden” Nederland/België inreizen zijn verplicht in 

thuisquarantaine te gaan. De thuisquarantaineplicht is een aanvulling op de reeds 

bestaande maatregelen. De quarantaineduur is thans vastgesteld op 10 dagen en kan via 

een negatieve testuitslag vanaf de 5e dag worden verkort. Lees meer over de 

quarantaineplicht, updates en de kleurcodes van het Ministerie van Buitenlandse zaken. 

Gerelateerde kosten aan een verplichte thuisquarantaine komt voor rekening van de 

reiziger. 

 

Geen recht op kosteloze annulering 

Reizigers die zelf het besluit nemen om naar een Afrika te reizen hebben geen recht op 

kosteloze annulering indien tijdens de reis de kleurcode van het land verandert. Deze 

omstandigheid komt voor rekening en risico van de reiziger. De reiziger mag annuleren, 

maar African Travels zal de annuleringskosten in rekening brengen zoals vermeld in onze 

standaard reisvoorwaarden. Raadpleeg altijd jouw reis- of annuleringsverzekering voor 

mogelijke dekking en vergoeding van annulering.  

 

Ter volledigheid: ook het enkele feit dat een land of gebied door de Nederlandse of 

Belgische overheid als oranje is gemarkeerd, leidt niet tot een wettelijk recht van de 

reiziger om kosteloos te annuleren. Daarvoor zijn de werkelijke omstandigheden op de 

plaats van bestemming en de nabije omgeving en de gevolgen van die omstandigheden 

voor de geboekte diensten doorslaggevend. 

  

Naam reiziger    :   Dhr.  / Mevr.  …………………………………….……………………………  

 

Datum      :  ………………………………………….………………………………………………  

 

Ik ga akkoord met deze disclaimer 

Ik ga akkoord met de Reisvoorwaarden van African Travels 

https://africantravels.com/nl/reisvoorwaarden/  

 

Handtekening reiziger  :  ……………………………………………………………………………  

 
Dit formulier moet ondertekend worden door iedere reiziger en niet alleen door de hoofdboeker. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland/quarantaineplicht
https://africantravels.com/nl/reisvoorwaarden/

