
Stichting Breek-Uit                 Versie 3 augustus 
Om mensen met een               aanvulling met  
verstandelijke beperking er op uit te kunnen          extra reis (midweek)   

laten trekken              wandelweekend 

Bankrekening: NL76 RABO 0125374194 
E-mail: breek-uit@hotmail.com 
www.breek-uit.nl 
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a. Opgave: via bijgaand inschrijfformulier naar het aangegeven adres/ mail. Vul dit 

precies in, dat voorkomt teleurstellingen bij jezelf en medereizigers. Onvoldoende 
ingevulde opgaven o.a. mobiliteitsbeperkingen kan tot latere afwijzing leiden. 

b. Periode: de beoogde reisperiodes zijn indicaties, omdat voor de een aantal reizen de 
precieze tijd nog niet door de reisorganisaties is opgegeven of de beschikbaarheid 
nog niet is vastgelegd.  Aan diegenen die zich hebben opgegeven worden zo spoedig 
mogelijk nadere details gestuurd 

c. Verzekering: Breek-Uit heeft een collectieve reisverzekering afgesloten. Annulering 
is alleen mogelijk in geval van ernstige ziekte van de reiziger of van een 
overlijdensrisico van directe familieleden zoals ouders, broers, zussen; een serieuze 
doktersverklaring is vereist; je krijgt dan 85% van de reissom terug. Terugreiskosten 
zijn voor eigen rekening voor zover niet door de reisverzekering gedekt.. 

d. Vertrek en terugkomst: deze worden nader aangegeven in de 
kennismakingbijeenkomst of de laatste reisinfo voor het vertrek. 

e. Betaling: wij stellen een machtiging voor automatische incasso sterk op prijs om de 
organisatie zo eenvoudig mogelijk te houden. Deze wordt op het inschrijfformulier 
aangegeven. Als de reis definitief doorgaat ontvang je hiervan bericht, dit is tevens de 
factuur. Ongeveer 2 weken na het definitief doorgaan wordt  20% van de reissom 
betaald, de rest ca. 6 weken voor vertrek. 

f. Risico: op reis gaan is nooit zonder risico’s al zullen wij er alles aan doen de reis zo 
goed mogelijk te laten verlopen. Het blijft echter je eigen risico. 

g. Kosten: de aangegeven prijzen zijn incl. vervoer, verblijf op basis 2/3-
persoonskamer, de maaltijden, verzekering en enkele uitstapjes. Het aangegeven 
zakgeld is een indicatie en is inclusief de groepspot.  De prijs is op basis van volle 
bezetting en met de huidige, soms voorlopige, informatie. Mochten er later 
afwijkingen komen dan wordt met de ingeschreven deelnemers overlegd. 

h. Voorbehouden: als de bezetting niet optimaal is kunnen reizen worden afgelast en 
andere juist vaker gehouden. Ook kan een onevenwichtige groepssamenstelling 
aanleiding zijn gegadigden niet mee te laten gaan of een ander voorstel te doen. Ook 
moeten er natuurlijk voldoende begeleiders belangstelling hebben. 
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Belangstellenden met ernstiger mobiliteit- of psychische problemen kunnen worden            
geweigerd als de samenstelling van de groep of het karakter van de reis de indeling 
niet toelaat. Er zal dan naar alternatieven worden gezocht. 

i. Vereiste niveaus: Bij elke reis worden indicaties voor mobiliteit, persoonlijke 
verzorging en flexibiliteit gegeven. Houd je daaraan en vul op het inschrijfformulier 
bijzonderheden, bijv. traplopen etc., in. Hierdoor kunnen wij de juiste mensen bij een 
reis indelen. 

j. Algemeen. Verschillende vakantiebestemmingen zijn gekozen in overleg met 
mensen die al jaren samen op vakantie gaan. Deze personen hebben voorrang bij de 
inschrijving. Indien van toepassing is vermeld dat slecht een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar is. 

 
 

Engeland, Londen  ☺ 3 daagse excursiereis 

28 t/m 30 oktober  Vervoer met grote bus 
Vakantie-informatie:  
Londen is een miljoenenstand, gelegen aan de Theems 
en de hoofdstad van het Britse Koninkrijk. Er is 
ontzettend veel te zien en de beleven. Het is een 
aaneenschakeling van interessante 
bezienswaardigheden. Om er enkele te noemen: het 
werk- en woonadres van de koningin: Buckingham 
Palace, het parlementsgebouw Westminster met de 
klokkentoren Big Ben, de kathedraal Sint Paul, De 
Tower Bridge, Hyde Park en pleinen als Trafelgar 

Square en Picadilly Circus. ’s-Avonds zijn veel gebouwen prachtig verlicht.  
Vertrek in alle vroegte naar Calais in Frankrijk en vervolgens met de boot naar Engeland. ’s 
Middags kom je aan in London en wordt er nog een korte stadstour gemaakt. Op de tweede 
dag onder leiding van een deskundige Nederlands sprekende gids een grote rondrit door de 
stad, waarbij nagenoeg alle bekende bezienswaardigheden de revue passeren. Na het 
ontbijt op de derde dag bezoek aan Covent Garden, één van London’s toeristische 
trekpleisters. Hier liggen veel winkeltjes, restaurants en pubs, en er treden vaak 
straatmuzikanten en straatkunstenaars op. Het is er altijd sfeervol en gezellig druk. Om ca. 
13.00 uur begint de terugreis. Thuiskomst in de loop van de avond. 
Verblijf: Je verblijft ineen 2-persoonskamer in een uitstekend middenklasse hotel in een van 
de voorsteden van Londen  
Inbegrepen: oversteek Kanaal, Calais-Dover v.v., per ferry ,stadsrondrit o.l.v. ervaren gids, 
entreegelden en ontbijt en avondeten tijdens de reis. 
Bijzonderheden: De deelnemers moeten in een groep kunnen functioneren en moeten 
grotendeels zelfstandig zijn bij de persoonlijke verzorging. Deze reis is niet geschikt voor 
mensen die slecht ter been zijn. 
Kosten: € 420,- Zakgeld € 60,-. 
 
 

Duitsland ☺ 5 dagen vakantiepark (midweek) 
26  t/m 30 september 2016. Vervoer met minibus 

Vakantieinformatie:  
Het vakantieseizoen is voor een belangrijk deel al 
weer voorbij. Stichting Breek-Uit heeft dit jaar 
ongeveer 25 reizen voor mensen met een 
verstandelijke beperking verzorgd. Toch hebben we 
nog niet voor iedereen aan zijn of haar wensen 
kunnen voldoen. Verschillende personen hebben zich 
nog gemeld voor een vakantie. Aan die wensen willen 
we tegemoetkomen en daarvoor is een extra vakantie 
gepland. Gekozen is voor een midweek (maandag 

t/m vrijdag) in een recreatiepark in Duitsland. Een verblijf in een recreatiepark biedt vele 



mogelijkheden ook als het weer even niet meezit. De reis wordt gemaakt met een minibus 
met maximaal 7 deelnemers en 2 begeleiders. 
.  
Vakantiepark: Landal. Afhankelijk van de beschikbaarheid zal uit het aanbod van Landal 
Greenparks een keuze worden gemaakt. Daarbij wordt ook zoveel mogelijk rekening 
gehouden met de mogelijkheden van de deelnemers. De betreffende parken liggen allemaal 
in een bosrijke omgeving op een afstand van Nederland van maximaal  200 km. Het gebied 
rondom de parken biedt vele mogelijkheden voor uitstapjes. 
 
Inbegrepen: Volledige verzorging en enkele uitstapjes. Gedeeltelijk worden de maaltijden 
door de begeleiding bereid.  
 
Bijzonderheden: De deelnemers moeten in een groep kunnen functioneren en moeten 
grotendeels zelfstandig zijn bij de persoonlijke verzorging. De deelname is niet mogelijk voor 
mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel 
 
Kosten: ca € 380,-; Zakgeld € 60,-  
 
 

Wandelvakantie Veluwe; 4 dagen (lang weekend)  
Vakantiepark - minibus - 14 t/m 17 oktober 2016 
 

Vakantie-informatie:  
Al vele jaren organiseert de Stichting Breek-
Uit korte wandelvakanties. In de vroege herfst 
staat er weer zo’n vakantie op het 
programma. Deze keer is gekozen voor de 
Veluwe met verblijf in een vakantiepark. De 
Veluwe is bij uitstek geschikt voor mooie 
wandelingen door de natuur. Vanaf het 
vakantieverblijf kunnen de wandelaars direct 
de natuur instappen en gebruik maken van de 
vele gemarkeerde wandelroutes. Elke dag zal 

er ongeveer 10 km gewandeld worden. Indien alle deelnemers in staat zijn en er voor kiezen 
kan  een dag een grotere afstand worden gelopen.  
 
Vakantiepark: De keuze van het park is nog niet gemaakt. Er zijn verschillende 
mogelijkheden. Definitief wordt beslist zodra het aantal deelnemers bekend is. Bij de keuze 
zal ook rekening worden gehouden met de kosten van het verblijf. Buiten het 
vakantieseizoen komen bij een prijsvergelijking van de parken  vaak grote verschillen naar 
voren. Daarmee wordt rekening gehouden. 
 
Inbegrepen: Volledige verzorging en behalve het wandelen is er tijd voor enkele uitstapjes. 
Niet alles hoeft met wandelen te maken te hebben. De keuze van de uitstapjes wordt in 
overleg gemaakt Gedeeltelijk worden de maaltijden samen met de begeleiding bereid. 
 
Bijzonderheden: De deelnemers moeten goed in een groep kunnen functioneren en moeten 
zelfstandig zijn bij de persoonlijke verzorging. Personen die voor deze vakantie kiezen 
moeten in staat zijn per dag ten minste 10 km te wandelen.  
 
Kosten: ca € 250,-; Zakgeldadvies € 40,-   
 
 
 
 


