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Stichting Breek-Uit                  
Om mensen met een           
verstandelijke beperking er op uit te kunnen   
laten trekken      
Bankrekening:  NL76 RABO 0125374194    
E-mail: breek-uit@hotmail.com 

Website: www.breek-uit.nl 
 
 
     

  
 

 

 
 

 

 
 
 

 
a. Opgave: via bijgaand inschrijfformulier naar het aangegeven adres/mail. Vul deze 

precies in, dat voorkomt teleurstellingen bij jezelf en medereizigers. 
Ook dienen op het inschrijfformulier alle gegevens te worden vermeld die voor de 
vrijwilligers die de vakantie begeleiden van belang zijn voor een goede ondersteuning 
tijdens de vakantie. 
Onjuiste of onvolledige informatie kan er toe leiden dat iemand alsnog van deelname 
aan de vakantie wordt uitgesloten. Een eventueel reeds betaalde aanbetaling (20% 
van de reissom) wordt in dat geval niet gerestitueerd. 

b. 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 
deugdelijke doktersverklaring is vereist; je krijgt dan 85% van de reissom terug.  

c. Vertrek en terugkomst: de exacte tijden worden nader aangegeven in de 
kennismakingbijeenkomst of met de laatste reisinformatie ongeveer 10 dagen voor 
vertrek. 

d. 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 
geïncasseerd indien een machtiging is verstrekt. Het restantbedrag ca. 6 weken voor 
vertrek Indien geen machtiging is verstrekt moeten de termijnbetalingen op dezelfde 
tijdstippen plaatsvinden. 

e. 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. 

f. Begeleiding: Vrijwilligers die vakantiegangers begeleiden zijn niet medisch geschoold. 
Dat betekent dat voor vakantiegngers geen medische handelingen kunnen worden 
verricht. 

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 bijdrage in de groepspot. De prijs is op basis van 7 deel-
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nemers bij reizen met een minibus en 8 deelnemers bij vliegreizen. Mochten er later 
afwijkingen komen dan wordt met de ingeschreven deelnemers overlegd. 

h. Voorbehouden:  
 Als de bezetting niet optimaal is kunnen reizen worden afgelast. Ook kan een 

onevenwichtige groepssamenstelling aanleiding zijn gegadigden niet mee te laten 
gaan of een ander voorstel te doen.  

 Er moeten voldoende begeleiders beschikbaar zijn. Indien om die reden onverhoopt 
de vakantie niet kan doorgaan wordt het reeds betaald bedrag volledig terugbetaald.  

 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. Het bestuur kan er in toestemmen dat toch aan een vakantie wordt 
deelgenomen, mits een-op-een begeleiding kan worden ingezet. Daarvoor wordt een 
toeslag van 75% op de reissom in rekening gebracht. 

 

 

Wintersport in Kirchberg, 10-daagse 
reis Oostenrijk  

 

Vrijdag 8 maart tot zondag 17 maart 2019 
 

 
De afgelopen jaren is er een 
groep ontstaan die jaarlijks 
voor een wintervakantie 
naar Kirchberg in Oostenrijk 
gaat. Ook volgend jaar zal 
dat weer het geval zijn en 
zijn kamers gereserveerd.  
De deelname staat voor 
iedereen open dus ook voor 
personen die voor de eerste 

keer ’s winters op vakantie willen gaan.  
 
Het is mogelijk om te skiën of te langlaufen. De daarmee gepaard gaande kosten 
(met name huren ski’s) moeten de deelnemers afzonderlijk betalen. 
Alleen voor skiërs is een skipas noodzakelijk. Voor langlaufers is die niet het geval.  
Jaarlijks gaat ook een aantal personen mee die vooral wandelingen door het 
besneeuwde landschap wil maken. Daarvoor bestaat alle gelegenheid. 
 
De deelnemers worden bij het skiën en langlaufen begeleid door ervaren skiërs.  
 
Wil je niet skiën of langlaufen maar alleen genieten van het winterse landschap dan 
kun je dus ook mee. En voor de liefhebbers is er ook de mogelijkheid met een slee 
over de berghellingen naar beneden te komen (rodelen) Wie ‘s avonds nog energie 
over heeft kan zich dan nog tussen de feestende skiërs mengen.   

 
Komend jaar zal in de vakantieperiode ROWWEN HÈZE  in Kirchberg optreden. 
Deze band trekt al enkele jaren in de winterperiode naar Kirchberg en verzorgt dan 
een concert op het marktplein. Het optreden is voor iedereen vrij toegankelijk. Wij 
zullen er zeker bij zijn. 
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Het vervoer naar Oostenrijk vindt plaats met 
een pendelbus die de deelnemers in 
Sevenum ophaalt en naar Oostenrijk brengt. 
Overnachting in appartementen bij hotel 
Rösslwirt in het centrum van Kirchberg. Ontbijt 
en avondeten in het hotel. 
 
Kosten: € 815,00 p.p. In deze prijs zijn de 
kosten voor volledige verzorging tijdens de 
vakantie opgenomen   
 
Zakgeld € 125,- Hierbij is rekening gehouden met het huren van langlaufski’s. Voor 
deelnemers die niet skiën of langlaufen is een bedrag van € 100,- voldoende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opgave via bijgaand inschrijfformulier 
Per e-mail naar;  breek-uit@hotmail.com of  
Per post naar  Korverstraat 10, 5961 KL Horst  
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