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Betalings- en Algemene Voorwaarden 

Van Topits Travel  

Gevestigd in Nederland met het adres holthuizerstraat 9, 7482ES, Haaksbergen. Bereikbaar onder telefoon nummer + 31532303655. Topits Travel is een activiteit van 

Berg en Meer Alpenvakanties. 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer56145551. VAT nummer NL127880914B01. 

 
Artikel 1 - DEFINITIES 
In de Betalings- en Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende 
termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is 
aangegeven: 
 
Topits Travel:  de gebruiker van deze Betalings- en 

Algemene Voorwaarden, hierna verder te 
noemen als Topits; 

Klant:  de wederpartij van Topits, zijnde bedrijven 
(touroperators, accommodaties, skischolen, 
skiverhuurbedrijven e.a.) en/of toeristen of 
degene te wiens behoeve de door Topits 
verrichte diensten zijn bedongen en die dat 
beding heeft aanvaard of degene aan wie 
overeenkomstig artikel 7 en 8 van deze 
voorwaarden, de rechtsverhouding tot 
Topits is overgedragen; 

Samenwerkende partners:  de diensten van bedrijven, waar Topits 
gebruik van maakt om de gemaakte 
afspraken in de overeenkomst uit te kunnen 
laten voeren; 

Overeenkomst:  de overeenkomst tot dienstverlening met 
betrekking tot verblijf of een andere, niet 
met het verblijf verband houdende dienst, 
die wel een belangrijk deel van de reis 
uitmaakt. 

Artikel 2 - ALGEMEEN 
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en 

overeenkomst tussen Topits en klant, waarop Topits deze voorwaarden 
van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet 
door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2. Indien een of meerdere bepalingen in deze Betalings- en Algemene 
voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de 
overige bepalingen van deze Betalings- en Algemene Voorwaarden 
volledig van toepassing. 

3. Topits is een bemiddelaar bij het tot stand komen van overeenkomsten 
tussen de klant en samenwerkende partners. Topits kan informeren, 
adviseren en reserveringen maken over en bij de samenwerkende 
partners. Topits is verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering 
van de verleende diensten, zoals voor juiste advisering en een correcte 
afhandeling van de reservering. 

4. Topits is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de 
gereserveerde diensten van de samenwerkende partners. Hierop zijn 
de algemene voorwaarden van de samenwerkende partners van 
toepassing. Op elke overeenkomst/dienst tussen  de klant en een 
samenwerkende partner van Topits, welk gevestigd is in Oostenrijk, is 
het  Oostenrijkse recht van toepassing. Bij de (affiliate) partners, welk 
gevestigd zijn in Nederland, is het Nederlandse recht van toepassing. 

5. Topits plaatst uitsluitend accommodaties, skischolen, skiverhuur 
bedrijven e.a., waar van tevoren een prijsafspraak mee gemaakt is, 
voordat deze op de website van Topits worden vermeld. 

6. Topits verwerkt persoons- en bedrijfs gerelateerde gegevens met 
uiterste zorgvuldigheid. Topits zal deze gegevens uitsluitend doorgeven 
aan de samenwerkende partner(s), voor zover dit noodzakelijk is, om 
reserveringen af te handelen. Daarnaast zal Topits deze gegevens 
alleen gebruiken om de klant te informeren over de laatste 
aanbiedingen en/of ontwikkelingen bij en van Topits, middels de 
nieuwsbrief, waarbij de mogelijkheid wordt geboden om aan te geven 
of de klant deze toezending verder op prijs stelt. 

 
Artikel 3 – AANVRAAG EN RESERVERING 
1. De aanvragen en reserveringen zijn direct tussen klant en 

accommodatie, skischolen en verhuur. 

2. De aanvragen en reserveringen voor speciale reisprogramma’s zijn 
direct tussen klant en Topits. 

3. De aanvragen en reserveringen voor skipassen zijn direct tussen klant 
en Topits. 

4. De overeenkomst tussen de samenwerkende partners die genoemd 
worden op onze website zijn direct tussen Topits en de 
samenwerkende partners. 

5. De aanvragen, reserveringen en aankoop bij onze affiliate partners zijn 
ook direct tussen deze partners en klant. 

6. Topits is voor de klant ten allen tijde beschikbaar voor een juist advies. 
 

Artikel 4 - OFFERTES 
1. De klant zal bij aanvraag van beschikbaarheid en prijsopgave een 

offerte ontvangen van de betrokken accommodatie, skischool of 
skiverhuur. 

2. De samenwerkende partners die omschreven worden op onze website, 
ontvangen een prijsopgave, waarbij de jaarlijkse kosten duidelijk 
worden aangegeven. 

3. De klant zal bij aanvraag van een speciaal reisprogramma van Topits 
een schriftelijke vrijblijvende offerte ontvangen met uiteenzetting van 
de prijzen en gedetailleerde informatie over het te boeken 
arrangement, waaronder bijvoorbeeld ook de mogelijkheden voor uit 
te voeren excursies. 

4. Deze offerte blijft van kracht zolang de gewenste diensten van de 
samenwerkende partner(s) beschikbaar is/zijn of zolang er een optie 
wordt afgegeven, doch uiterlijk niet langer dan 30 dagen na datum van 
offerte. 

5. Indien de offerte onverhoopt afwijkt van datgene wat er is 
afgesproken, dient de klant dit aan Topits te laten weten binnen de 
termijn waarin de offerte geldig is, waarna Topits actie kan 
ondernemen om met de samenwerkende partners nieuwe afspraken te 
maken. 

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Topits en de samenwerkende 
partners niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht 
tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

7. Aanbiedingen, offertes of kortingen gelden niet automatisch voor 
toekomstige opdrachten. 

8. Bij aanvraag van skipas zal Topits de klant ook informeren over de 
actuele prijzen, voordat er een definitieve reservering plaats vindt. 

 
Artikel 5 - TOTSTANDKOMEN VAN DE OVEREENKOMST 
1. Zodra de klant akkoord gaat met de offerte van een samenwerkende 

partner, dan ontvangt de klant ook een bevestiging van dit bedrijf met 
de daaraan verbonden voorwaarden. 

2. Zodra de klant akkoord gaat met de offerte die verstuurd wordt door 
Topits, zal Topits een definitieve schriftelijke bevestiging sturen, 
waarbij de klant de gelegenheid heeft eventuele onjuistheden en/of 
wijzigingen binnen 5 werkdagen te melden. Dan kan Topits dit nog 
zonder kosten wijzigen. Na de gestelde 5 werkdagen gaat Topits er van 
uit, de reservering op de juiste wijze geplaatst te hebben. De 
bevestiging is definitief zodra de klant een voor akkoord getekend 
exemplaar heeft geretourneerd aan Topits. In de definitieve 
schriftelijke bevestiging worden tevens de betalingstermijnen voor de 
aanbetaling en restbetaling aangegeven. 

3. Indien de schriftelijke bevestiging onverhoopt afwijkt van datgene wat 
er bij het geven van de opdracht is afgesproken, dient de klant dit 
binnen 5 werkdagen aan Topits te laten weten, waarna Topits actie kan 
ondernemen om met de samenwerkende partners nieuwe afspraken te 
maken. 

4. Indien blijkt, dat de klant noodzakelijke gegevens voor de boeking, 
onvolledig of onjuist heeft doorgegeven, dan is Topits gerechtigd de 
reservering op te schorten of van deelname aan een actief 
sportprogramma te weigeren. Eventuele kosten die hieraan verbonden 
zijn, zijn voor rekening van de klant. 
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Artikel 6 - UITVOEREN VAN DE OVEREENKOMST 
1. Topits streeft ernaar de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen 

zo goed mogelijk uit te voeren. 
2. Topits heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten 

door derden, daar een goede uitvoering van de overeenkomst dit 
vereist. 

3. Topits maakt altijd melding van de meest actuele prijzen. Het komt 
echter voor dat, met name bij de skiarrangementen, er toch kort voor 
aanvang van het nieuwe (winter)seizoen, prijsverhogingen 
plaatsvinden. Topits heeft het recht om de klant hierover te informeren 
en het prijsverschil alsnog door te berekenen.  

4. Iedere klant is zelf verantwoordelijk voor het hebben van de geldige 
Pas- (of Europese Identiteitskaart), Visa-, Invoer-, Deviezen- en 
Gezondheidsvoorschriften en gegevens, rijbewijs, groene kaart en de 
daarmee behorende kosten. Alle kosten die voortvloeien uit het niet 
hebben van de juiste documenten, zijn op eigen rekening, ook indien 
deze voorschriften en gegevens gewijzigd zijn na de boeking. Voor 
zover het mogelijk is, zullen Topits en de samenwerkende partners, 
belangrijke wijzigingen in de voorschriften en gegevens, tijdig aan de 
klant doorgeven. Meerkosten die ontstaan en die bij de boeking nog 
niet te voorzien waren door bv natuurrampen, maatschappelijke of 
politieke onrust, sterke koersschommelingen, weer of 
vluchtvertragingen door staking, zijn niet in de reissom inbegrepen en 
zullen alsnog in rekening worden gebracht bij de klant. Topits adviseert 
klanten met een andere nationaliteit tijdig bij de bevoegde autoriteiten 
te informeren welke reisdocumenten noodzakelijk zijn. Zie voor details 
de Rijkskoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reizen-
in-het-buitenland/vraag-en-antwoord/reisdocument-
buitenland?utm_campaign=sea-t-reizen_wonen_werken_buitenland-a-
reisdocumenten&utm_term=reisdocumenten&gclid=CJjk5Ymj8dECFZIV
0wodLPkDgw. 
Houdt er rekening mee dat ook het huisdier voor een reis naar het 
buitenland reispapieren nodig heeft. 

5. Bij een preferentie zal Topits het verzoek van de klant met de grootste 
zorg aan de samenwerkende partners doorgeven. Bij een preferentie 
kan Topits echter geen garantie geven dat het verzoek wordt 
ingewilligd.  

6. Als de klant gebonden is aan een dieet, kan dat op (zaken)reis wel eens 
lastig zijn. De klant dient direct bij reservering op te geven welk dieet er 
gevolgd moet worden. De geboekte accommodatie van de klant kan er 
dan rekening mee houden. Het is verstandig bij aankomst in de 
accommodatie (liefst schriftelijk) op te geven welke producten er 
beslist niet mogen worden gebruikt. 

7. Hoe verder van huis, hoe meer de eetgewoonten zullen afwijken. 
Aardappelen en groente nemen in het buitenland bijvoorbeeld niet 
zo’n belangrijke plaats in als de klant thuis wellicht gewend is. In 
sommige hotels in Oostenrijk/Duitsland wordt eenmaal per week een 
“Ruhetag” gehouden. Op deze dag worden slechts eenvoudige 
maaltijden geserveerd of helemaal niet. Indien dit laatste het geval is, 
worden de kosten van het avondeten ook niet in rekening gebracht. 
Het is vooral in de Duitstalige landen ook niet ongebruikelijk dat de 
klant wordt verzocht samen met andere hotelgasten een tafel te delen. 

8. Vertel het direct bij reservering, indien iemand uit het gezelschap slecht 
ter been is, of van een rolstoel gebruik maakt. Mét zoveel mogelijk 
bijzonderheden, zodat Topits het beste kan regelen om eventuele 
problemen tijdig te signaleren en indien nodig alternatieven aan te 
dragen. Want uiteraard is de ene accommodatie rolstoelvriendelijker 
dan de andere. 

9. De klant dient er rekening mee te houden dat de reistijd bij grote 
drukte wel eens langer kan zijn dan normaal. In de schriftelijke 
bevestiging worden aankomst- en vertrektijden vermeld. De klant dient 
zelf contact op te nemen met de samenwerkende partner(s) als de 
klant later dan de uiterste aankomsttijd aan denkt te komen. Het 
telefoonnummer van de samenwerkende partner(s) wordt in de 
reisbescheiden vermeld, welk ongeveer 10 dagen voor aankomst zullen 
worden toegezonden. Indien klant later aankomt of eerder vertrekt, 
vindt geen restitutie plaats van niet gebruikte overnachtingen, 
maaltijden, diensten e.d. 

10. Als in Duitsland sprake is van winterse omstandigheden, moeten auto’s 
die van de weg gebruik willen maken voorzien zijn van een “doelmatige 
uitrusting”. De banden moeten beschikken over wintereigenschappen. 
Winterbanden zijn vanzelfsprekend bij uitstek geschikt, daarnaast zijn 
vierseizoensbanden (all-seasons) ook toegestaan. Auto’s met 
zomerbanden mogen in die omstandigheden de weg niet meer op. Een 

boete kan het gevolg zijn, evenals aansprakelijkheid voor schade bij 
aanrijdingen. De verplichting is niet verbonden aan een bepaalde streek 
of periode, maar aan de omstandigheden ter plaatse. M+S (modder + 
sneeuw) is een opschrift dat op alle vierseizoenen- en winterbanden 
staat vermeld, maar verwarrend genoeg kom je M+S ook tegen op 
sommige zomerbanden, vooral bij terreinauto’s en SUV’s. Een 
profieldiepte van een winterband of vierseizoenenband van minder dan 
4 mm maakt de band ook ongeschikt voor winterse omstandigheden. 
Om zeker te weten of banden met M+S-logo ook over 
wintereigenschappen beschikken kunt U contact opnemen met de 
leverancier of met de ANWB Autoadvieslijn. Gebruik van 
sneeuwkettingen is verplicht als dat ter plaatse wordt aangegeven. 
Tevens moet iedere passagier in de auto beschikken over een 
reflecterend vestje. 

11. Het kan voorkomen dat er in de omgeving van de accommodatie 
bouwwerkzaamheden plaatsvinden. Veelal gaat het dan om aanleg of 
verbetering van de wegen, gebouwen en tuinen. Wij kunnen niet 
aansprakelijk worden gesteld voor werkzaamheden uitgevoerd door 
derden. Wanneer bekend zullen wij informatie verstrekken over alle 
werken en hinder die hiervan kan worden ondervonden. Het spreekt 
voor zich dat de lokale bedrijven er ook alles aan zullen doen, om deze 
werkzaamheden plaats te laten vinden op tijden dat de gasten er zo 
weinig mogelijk hinder van ondervinden. In gebieden, waar het 
winterseizoen enkele maanden duurt, kan het soms niet anders dan de 
werkzaamheden buiten plaats te laten vinden in de (zomer)maanden, 
wanneer er ook gasten zijn. Wij vragen hiervoor om uw begrip; 
uiteindelijk zijn alle werkzaamheden gericht op verbetering voor de 
aanwezige en toekomstige gasten. 

 
Artikel 6 – SAMENWERKENDE PARTNERS (ACCOMMODATIES, SKISCHOLEN 
EN VERHUUR BEDRIJVEN E.A.). 
1. Topits Travel is een vakantieportaal waar relevante bedrijven een 

uitgebreide vermelding kunnen krijgen tegen een jaarlijkse vergoeding.  
2. De aanvragen en reserveringen zijn direct tussen klant en de 

samenwerkende partner, zonder berekening van provisie. 
3. Topits is direct partner van Feratel Kleinwalsertal, en heeft hier de 

mogelijkheid om bij toestemming van de samenwerkende partner, na 
ontvangst van de benodigde gebruikersnaam en password, de 
informatie naar de Nederlandse taal te vertalen, met geschreven tekst 
gericht op de Nederlandse en Belgische (Vlaamse) markt. 

4. Door het gebruik van een zoekfilter op onze website, en de juiste 
gegevens vanuit Feratel, hebben klanten de mogelijkheid om een zo 
goed mogelijk geschikt onderkomen te vinden voor het verblijf. 

5. Bij iedere accommodatie zal een verlinking zijn naar onze affiliate 
partner Zoover, opdat klanten ook gemakkelijk de beoordelingen 
kunnen terugvinden. 

6. De Skischolen en verhuurbedrijven worden ook separaat genoemd met 
een eigen aanvraag- en reserveringsformulier. 

7. Wij streven naar een uniek aanbod en een samenwerking met 
bedrijven die een goede prijs- en kwaliteitsverhouding kennen, en die 
in de reissom “net dat beetje extra meer aanbieden’, zoals een 
bergbaanticket, broodjesservice, unieke ligging aan een piste, 
tafeldrankjes bij het avondeten, vroegboekkorting e.a. 

8. De kosten zijn vanaf EUR 17,00 per maand en zonder provisie betaling. 
In het eerste jaar is er ook een vertaling en omschrijving naar de 
Nederlandse taal. Topits informeert u graag over de juiste tarieven voor 
uw bedrijf. 

9. Er is een jaarlijkse automatische verlenging (m.u.v. plaatsing banners, 
die zijn voor een half jaar en worden pas verlengd bij nieuwe 
overeenkomst), die door een partner opgezegd kan worden, uiterlijk 30 
dagen voor verlengingsdatum. 

10. Topits heeft het recht per direct ingang de benoeming op de website 
stop te zetten, na ontvangst van een haar oordeel ernstige klachten van 
klanten. 

11.   
12. De voorwaarden van de betrokken vervoersmaatschappijen zijn dan 

geldig op het vervoer tijdens uw reis.  
Bij samengestelde busreizen gelden de voorwaarden van het 
touringcarbedrijf. Voor groepsreizen geldt een minimum aantal deelnemers. 
 
Artikel 6 – SAMENWERKENDE PARTNERS (ACCOMMODATIES, SKISCHOLEN- 
EN VERHUUR E.A.).  

1. De klant reserveert het ticket voor de trein- of vliegreis direct bij 
onze Affiliate Partners. De voorwaarden van 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reizen-in-het-buitenland/vraag-en-antwoord/reisdocument-buitenland?utm_campaign=sea-t-reizen_wonen_werken_buitenland-a-reisdocumenten&utm_term=reisdocumenten&gclid=CJjk5Ymj8dECFZIV0wodLPkDgw
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reizen-in-het-buitenland/vraag-en-antwoord/reisdocument-buitenland?utm_campaign=sea-t-reizen_wonen_werken_buitenland-a-reisdocumenten&utm_term=reisdocumenten&gclid=CJjk5Ymj8dECFZIV0wodLPkDgw
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reizen-in-het-buitenland/vraag-en-antwoord/reisdocument-buitenland?utm_campaign=sea-t-reizen_wonen_werken_buitenland-a-reisdocumenten&utm_term=reisdocumenten&gclid=CJjk5Ymj8dECFZIV0wodLPkDgw
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reizen-in-het-buitenland/vraag-en-antwoord/reisdocument-buitenland?utm_campaign=sea-t-reizen_wonen_werken_buitenland-a-reisdocumenten&utm_term=reisdocumenten&gclid=CJjk5Ymj8dECFZIV0wodLPkDgw
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reizen-in-het-buitenland/vraag-en-antwoord/reisdocument-buitenland?utm_campaign=sea-t-reizen_wonen_werken_buitenland-a-reisdocumenten&utm_term=reisdocumenten&gclid=CJjk5Ymj8dECFZIV0wodLPkDgw
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Artikel 7 – VERVOER (VLIEG- TREIN EN BUSREIZEN) 
13. De klant reserveert het ticket voor de trein- of vliegreis direct bij onze 

Affiliate Partners. De voorwaarden van de betrokken 
vervoersmaatschappijen zijn dan geldig op het vervoer tijdens uw reis.  

14. Bij samengestelde busreizen gelden de voorwaarden van het 
touringcarbedrijf. Voor groepsreizen geldt een minimum aantal 
deelnemers van 30 personen, tenzij anders wordt vermeld bij het 
arrangement. Met minder deelnemers behoudt Topits het recht voor 
om de reis te annuleren. In voorkomende gevallen ontvangt u hierover 
tijdig bericht.  

15. Bij wijzigingen of annulering van het vervoer, welk wordt aangegeven 
door de betreffende vervoersmaatschappij, kan Topits niet 
aansprakelijk worden gesteld. 

16. Ook inzake klachten over het vervoer kan Topits niet aansprakelijk 
worden gesteld. 

17. Topits kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, welk 
voorvloeit uit een ongeval met het transport, zoals (blijvende) 
invaliditeit, dood of schade aan de bagage. 

 
Artikel 8 – VERZEKERINGEN 

1. Topits zal, indien gewenst, het advies uitbrengen over de meest 
geschikte verzekering(en) voor de klant(en) in combinatie met de 
uit te voeren reis.  

2. Wij wijzen de klant op onze website erop dat het sluiten van een 
annuleringsverzekering gewenst is om financiële teleurstelling te 
voorkomen. 

3. Indien de klant een doorlopende reisverzekering heeft, is soms 
een aanvullende verzekering noodzakelijk.  

4. Bij een annulering of “in-de-plaatsstelling” vóórafgaand aan de 
reis, vindt er bij de aflopende reisverzekeringen vaak 
premierestitutie plaats, conform de polisvoorwaarden van de 
verzekering. 

5. Op de afgesloten polis(sen) zijn de Voorwaarden en het daarbij 
behorende recht van toepassing van de betrokken 
verzekeringsmaatschappij(en). 

 
Artikel 9 - WIJZIGEN VAN DE OVEREENKOMST 
1. Voor de aanvang van de reis kan de klant zich laten vervangen door een 

ander. Richt een dergelijk verzoek altijd aan Topits. Daarbij gelden de 
volgende voorwaarden: 

• De ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden 
voorwaarden; en 

• Het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen vóór vertrek ingediend, dan 
wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog 
kunnen worden verricht; en 

• De voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken 
samenwerkende partners verzetten zich niet tegen deze in-de-
plaatsstelling. 

• De klant en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk 
tegenover Topits voor de betaling van het nog verschuldigde 
gedeelte van de reissom. 

• Mogelijke wijzigingskosten als gevolg van de vervanging zullen 
overeenkomstig zijn aan de kosten, welk door de samenwerkende 
partner(s) word(t)en berekend. Topits zal daarnaast een bedrag 
van € 15,- in rekening brengen. 

2. Tot aan de 28e dag voor het begin van de geboekte overeenkomst, kan 
de klant een omboeking, of een verandering, in ieder geval anders dan 
in-de-plaatsstelling, doorgeven aan Topits. Mogelijke wijzigingskosten 
als gevolg van de omboeking of verandering zullen overeenkomstig zijn 
aan de kosten, welk door de samenwerkende partner(s) worden 
berekend. Topits zal daarnaast een bedrag van € 15,- in rekening 
brengen.  
Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Afwijzing zal 
met redenen worden omkleed en de klant onverwijld worden 
meegedeeld. De klant kan de oorspronkelijke overeenkomst 
handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is artikel 13 van 
toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de klant op de afwijzing 
van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd. 
Na de 28e dag tot de dag van aankomst kunnen wijzigingen helaas niet 
meer worden doorgevoerd. De klant heeft wel de mogelijkheid, om van 
de overeenkomst af te zien en een ander arrangement te boeken. De 
tarieven welk dan berekend worden, treft U aan onder artikel 13. Het 

spreekt voor zich dat de klant deze annuleringskosten alleen kan 
declareren volgens de voorwaarden die gelden onder de door de klant 
afgesloten annuleringsverzekering. 

3. Bij een onvoldoende aantal deelnemers hebben Topits en de 
samenwerkende partner(s) het recht het activiteitenprogramma te 
annuleren of te veranderen of groepen samen te voegen Het één en 
ander na overleg met de klant zonder daarbij schadeplichtig te worden. 

4. Topits en de samenwerkende partners behouden het recht het 
programma te annuleren of aan te passen bij slechte omstandigheden 
waaronder lawinegevaar, gebrekkige conditie van de deelnemer(s) of 
andere overmacht situaties.De klant die zodanig last of hinder oplevert 
dan wel kan opleveren, dat een goede uitvoering van de overeenkomst 
daardoor wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door of 
namens Topits en/of de samenwerkende partner(s) van (voortzetting 
van) de overeenkomst worden uitgesloten, indien van Topits en/of de 
samenwerkende partner(s) niet redelijkerwijs kan worden gevergd dat 
de overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende 
schade en kosten komen voor rekening van de klant. 

5. Veranderingen en afwijkingen van iedere prestatie zoals genoemd in de 
overeengekomen overeenkomst, die na het afsluiten van de 
overeenkomst, noodzakelijk worden geacht, en die niet tegen willens 
en wetens in doorgevoerd worden, zijn slechts toegestaan, voor zover 
de veranderingen of afwijkingen niet belangrijk zijn en de totale inhoud 
van de geboekte overeenkomst niet beïnvloeden. Samenwerkende 
partners verplichten zich de klant, via Topits, over 
prestatieveranderingen of afwijkingen onmiddellijk in kennis te stellen 
en in het geval van een aanzienlijke verandering van een wezenlijke 
reisprestatie zal de klant een kostenloze omboeking aangeboden 
worden met een minstens gelijkwaardige reis/programma, en wanneer 
men in staat is, zulk een reis/programma zonder meerprijs voor de 
klant aan te bieden. Als alternatief kan de klant kosteloos van de 
overeenkomst afzien. De klant heeft het recht onmiddellijk na de 
verklaring van de prestatieverandering zich te uiten. Indien de klant 
geen gebruik maakt van zijn recht om te annuleren, maar toch gebruik 
maakt van de gewijzigde overeenkomst, dan is een opzegging of 
vermindering van prijs na aanvaarding van deze overeenkomst 
uitgesloten. 

 
Artikel 10 - PRIJS 
1. De totaalbedragen worden door Topits opgegeven in Euro’s en gelden 

inclusief BTW. 
2. In het prijsoverzicht vindt de klant – indien van toepassing – de 

bijkomende kosten die de klant tegelijk met de reservering betaalt én 
de bijkomende kosten die de klant ter plaatse moet betalen 
(bijvoorbeeld waarborg, toeristenbelasting, bergbanen, mee te nemen 
proviand tijdens activiteitenprogramma’s, eindschoonmaak etc., voor 
zover deze niet inbegrepen is). 

3. Topits berekent per reservering een bedrag van EUR 15,- aan 
reserveringskosten. Bij samengestelde programma’s voor bedrijven en 
scholen gelden andere tarieven. 

4. Bij een reservering van vervoer zal Topits hier een bedrag van EUR 10,- 
voor in rekening brengen, als zijnde administratiekosten. Bij 
samengestelde programma’s voor bedrijven en scholen gelden andere 
tarieven. 

5. Voor de volledigheid wijst Topits er op dat, indien de klant o.a. een reis- 
en/of annuleringsverzekering bij een ander verzekeringskantoor heeft 
afgesloten, de klant zelf zorg dient te dragen dat de premie(s) voor 
deze verzekeringen(en) separaat dien(en)t te worden betaald aan het 
andere verzekeringskantoor. 

 
Artikel 11 - BETALING 

1. Alle betalingen aan de samenwerkende partners en particuliere 
klanten zijn rechtstreeks, met de volgende uitzonderingen: 

- Bij reservering van de skipassen ontvangt de klant wel 
een factuur, opdat de passen ook van tevoren worden 
afgehaald en daardoor ook betaald moeten zijn. 

- Als er een opdracht plaatsvindt van zakelijke klanten, 
zoals tour operators of evenementen bureau, hanteert 
Topits de betalingsvoorwaarden zoals die worden 
aangegeven door een samenwerkende partner. 

2. Bij een melding op de website zal de klant een factuur ontvangen 
voor de jaarlijkse melding. Dit bedrag zal automatisch jaarlijks 
worden vermeld, tenzij de klant uiterlijk tot 4 weken voor de 
nieuwe verlenging schriftelijk opzegt. 
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3. Bij niet-tijdige betaling is de klant in verzuim. Hij wordt daar door 
Topits op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog 
verschuldigde bedrag binnen 5 werkdagen te voldoen. Indien 
betaling dan ook uitblijft, wordt de overeenkomst geannuleerd. 
Topits en de samenwerkende partners hebben het recht om de 
daarvoor verschuldigde annuleringskosten en wettelijke rente in 
rekening te brengen.  

1. In het geval van annulering zijn de bepalingen van artikel 13 van 
toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de 
annuleringsgelden en wettelijke rente verrekend. Reserverings-
/organisatiekosten worden niet meer terugbetaald. 

2. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling 
van de klant zijn de vorderingen van Topits op de klant onmiddellijk 
opeisbaar. 

3. Samenwerkende partners behouden zich het recht voor de creditcard 
van de klant op geldigheid te controleren. 

 
Artikel 12 - KLACHTEN 
1. Indien de klant klachten heeft over de accommodatie en/of andere 

diensten, dient de klacht ter plaatse besproken te worden met de 
desbetreffende samenwerkende partner(s). Daarmee biedt de klant de 
gelegenheid dat de samenwerkende partner(s) ter plaatse in de 
gelegenheid wordt/worden gesteld om de klacht naar tevredenheid te 
kunnen oplossen.  

2. Indien dit onverhoopt toch niet naar tevredenheid gebeurt, kan de 
klant (telefonisch) contact opnemen met Topits. Mocht dan alsnog de 
klacht niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, dan dient de 
klant dit binnen 2 weken na vertrekdatum schriftelijk bij Topits te 
melden, waarna deze de klacht tijdig kan reclameren bij de betreffende 
samenwerkende partner(s). 

3. Iedere klacht vervalt één jaar na afloop van het gereserveerde 
programma of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar 
na de oorspronkelijke vertrekdatum. 

 
Artikel 13 - ANNULEREN, OPZEGGEN, ONTBINDEN VAN DE OVEREENKOMST 
1. Annuleren  is mogelijk. De klant dient de overeenkomst schriftelijk op 

te zeggen aan Topits.  
2. Bij annulering van de reservering zijn in het algemeen de volgende 

annuleringskosten verschuldigd, tenzij anders is overeengekomen: 
 
Bij afmeldingen : 
- tot 46 dagen voor aanvangsdatum       € 30,- per boeking 
- van 46-31 dagen voor aanvangsdatum  20% van de reissom 
- van 30-16 dagen voor aanvangsdatum  50% van de reissom 
- van 15-8 dagen voor aanvangsdatum  80% van de reissom 
- vanaf 7 dagen voor aanvangsdatum of no-show 100% van de reissom 
 
3. Voor zover er bij boekingen, aanbiedingen en bijzondere prestaties 

afwijkende annuleringskosten zijn, gelden deze.  
4. Indien er gebruik wordt gemaakt van diensten van samenwerkende 

partners, waarvan de te betalen annuleringskosten niet in deze 
Betalings- en Algemene Voorwaarden staan vermeld, dan zal Topits de 
klant hierover informeren bij de schriftelijke offerte. 

5. De verschuldigde reserverings-/organisatiekosten dienen ook bij 
annulering volledig betaald te worden.  

6. De kosten van annulering kunnen onder een afgesloten 
annuleringsverzekering gedeclareerd worden, mits wordt voldaan aan 
de voorwaarden van de verzekeraar. 

7. Bij verlate aankomst of bij een vroegtijdig vertrek is/zijn Topits en de 
samenwerkende partner(s) niet verplicht een restant van de 
afgesproken kosten terug te betalen voor de niet genoten diensten c.q. 
dagen. Deze kosten kunnen eventueel gedeclareerd worden onder de 
door de klant afgesloten annuleringsverzekering, indien de reden van 
verlate aankomst of vroegtijdig vertrek onder de voorwaarden vallen 
van deze annuleringsverzekering. 

8. Vermindering van het aantal betalende klanten wordt beschouwd als 
een (deel)annulering, waarop ook dit artikel van toepassing is. In dit 
geval zijn geen wijzigingskosten verschuldigd. 

9. Indien onverhoopt blijkt dat voor de kosten aan derden (berghutten, 
onderkomen etc.) vanwege niet-doorgegane verplichtingen er geen of 
minder annuleringskosten worden berekend, worden deze 
vanzelfsprekend aan de klant terugbetaald, indien van toepassing. 

 
Artikel 14 - Overmacht 

1. Topits en de klant zijn niet gehouden tot het nakomen van enige 
verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een 
omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de 
wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor 
hun rekening komt. 

2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan 
naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt 
begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-
voorzien, waarop Topits geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor 
Topits niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in 
het bedrijf van  Topits worden daaronder begrepen. 

3. Topits heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de 
omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat 
Topits zijn verplichtingen had moeten nakomen. 

4. Topits en de klant kunnen gedurende de periode dat de overmacht 
voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien 
deze periode langer duurt dan twee maanden zijn zowel Topits als de 
klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot 
vergoeding van schade aan de andere partij.  

5. Voor zoveel Topits ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels 
gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of 
deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te 
komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Topits gerechtigd om 
het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te 
declareren. Klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het 
een afzonderlijke overeenkomst. 

 
Artikel 15 - AANSPRAKELIJKHEID 
1. Topits is verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de 

verleende diensten, zoals voor juiste advisering en een correcte 
afhandeling van de reservering. Indien Topits aansprakelijk mocht zijn 
voor deze dienstverlening, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot 
hetgeen in deze bepaling is geregeld. 

2. Topits is niet aansprakelijk voor handelingen/nalaten/(on)juiste 
uitvoering van de gereserveerde diensten van de samenwerkende 
partners. De Algemene- en Betalingsvoorwaarden en het daarbij 
behorende recht van de samenwerkende partners zijn altijd geldig 
tijdens het uitvoeren van de gereserveerde diensten. 

3. Indien Topits aansprakelijk is voor directe schade, dan is die 
aansprakelijkheid beperkt tot maximaal driemaal de reissom, althans 
dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking 
heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het 
bedrag van de door de assuradeur van Topits in het voorkomende geval 
te verstrekken uitkering. 

4. Topits hanteert ook een ‘disclaimer’ zoals onderaan op de website 
wordt vermeld. 

5. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij 
een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de 
aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden 
verschuldigde honorariumgedeelte. 

6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:  
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de 

omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking 
heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; 

-  de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige 
prestatie van Topits aan de overeenkomst te laten 
beantwoorden, tenzij deze niet aan Topits toegerekend 
kunnen worden;  

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van 
schade, voor zover klant aantoont dat deze kosten hebben 
geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze 
Algemene Voorwaarden.  

7. Topits is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder 
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en 
schade door bedrijfsstagnatie.  

8. De in deze Voorwaarden opgenomen beperkingen van de 
aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te 
wijten is aan opzet of grove schuld van Topits of zijn ondergeschikten. 

9. Voorts kan Topits niet aansprakelijk gesteld worden voor: 
- alle bagage en persoonlijke eigendommen van de klant. 

Topits aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of 
beschadiging van bagage en persoonlijke eigendommen, op 
welke wijze dan ook veroorzaakt. 

- De inhoud van de bagage is te allen tijde onbekend bij Topits 
en de samenwerkende partners. De klant vrijwaart Topits en 
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de samenwerkende partners van elke aansprakelijkheid 
indien onverhoopt blijkt dat er illegale waren worden 
aangetroffen in de reisbagage. 

10. De klant vrijwaart Topits voor eventuele aanspraken: 
- van derden, die in verband met de uitvoering van de 

overeenkomst schade lijden en welke aan de klant 
toerekenbaar is; 

- door verwondingen en/of blessures. Ondanks de nodige 
zorgvuldigheid van Topits en de samenwerkende partners 
kunnen verwondingen en/of blessure niet helemaal worden 
uitgesloten. Om de kans op verwondingen en/of blessures 
te minimaliseren dient de klant de aanwijzingen van de 
skischool/berggids onvoorwaardelijk en precies op te 
volgen. 

11. De aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant is verzekerd 
(bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis –en/of 
annuleringsverzekering dan wel ziektekostenverzekering), alsmede 
aansprakelijkheid voor schade die de klant lijdt in het kader van de 
uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade 
door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de bestemming 
aankomen), worden uitgesloten. 

 
Artikel 16 - GESCHILLEN 
1. Topits en de klant zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij 

zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling 
overleg te beslechten. 

2. Voor wat betreft geschillen over de advisering en een correcte 
afhandeling van de reservering is het Nederlands recht van toepassing. 

3. Voor wat betreft  geschillen over de uitvoering van de diensten van een 
van de samenwerkende partner(s), welk gevestigd is/zijn in Oostenrijk, 
is ook het Oostenrijks recht van toepassing. Bij de samenwerkende 
(affiliate) partners in Nederland, geld het Nederlandse recht. Alvorens 
de overeenkomst te sluiten adviseren wij de klanten dan ook kennis te 
nemen van de algemene voorwaarden van de samenwerkende 
partners.  

 
Artikel 17 - Wijziging, uitleg en vindplaats van de algemene voorwaarden 
1. Deze voorwaarden zijn te downloaden via de website van Topits. Bij 

iedere email wordt tevens gewezen op het feit dat de Algemene- en 
Betalingsvoorwaarden van Topits geldig zijn en waar deze te 
downloaden zijn. Nederlands recht is hierop van toepassing. 

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Betalings- en 
Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds 
bepalend. 

3. Van toepassing is de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand 
komen van de meest recente overeenkomst. 
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