Inleefreis Oeganda en DR Congo - Algemene voorwaarden
1. Doelstelling. Tijdens de reis wil Join For Water de deelnemers laten kennismaken met zijn
realisaties, aanpak en lokale partners in Oeganda en DR Congo, in combinatie met toeristische
activiteiten.
2. Reisperiode. 20-29 februari 2020.
3. Inschrijving. Via de inschrijflink of door contact op te nemen met Dries Moorthamers:
dries.moorthamers@joinforwater.ngo. Inschrijven kan tot 15 november 2019. De deelnemer is
verantwoordelijk voor het correct doorgeven van zijn gegevens, zodat de tickets en activiteiten
correct gereserveerd kunnen worden.
4. Kostprijs. De deelnemer betaalt zelf de kostprijs van 2.350 euro voor de reis. Inbegrepen in
deze prijs: vliegtickets, reisverzekering, hotelaccommodatie, maaltijden, drankje tijdens de
maaltijden, transport ter plaatse (minibus of jeep), water tijdens transport, alle activiteiten en
toegangsgelden, multi-entry visum Oeganda, visum DR Congo, bijkomende visum-service
(onder meer de kost van een notariële uitnodigingsbrief voor het visum voor DR Congo). Drank
buiten de maaltijden is apart te betalen. De kostprijs is opgesteld met de kennis en gegevens
van augustus 2019.
5. Betaling. Binnen drie weken na inschrijving betaalt de deelnemer een voorschot van 780 euro.
Het voorschot wordt overgeschreven op BE22 5230 8036 1747, rekening van Join For Water.
Bij annulering door de deelnemer wordt het voorschot niet terugbetaald. De deelnemer
betaalt het saldo vóór 1 december 2019. Het staat de deelnemer vrij om meteen het volledige
bedrag van de reis te betalen.
6. Projectsteun. De deelnemer engageert zich om 2.000 euro projectsteun in te zamelen.
Hiervoor spreekt de deelnemer zijn/haar netwerk (‘sponsors’) aan, organiseert hij/zij
inzamelacties, of bedenkt hij/zij zelf manieren om de projectsteun bij elkaar te brengen.
Sponsors kunnen hun gift overmaken op BE22 5230 8036 1747, rekening van Join For Water.
Zij worden achteraf bedankt voor hun steun, krijgen een fiscaal attest en blijven op de hoogte
van de werking van Join For Water. De deelnemer krijgt tot 31 januari 2020 de tijd om het
bedrag bij elkaar te brengen (tenzij anders overeengekomen). Join For Water voorziet
begeleiding en tips om het bedrag in te zamelen. Aan het begin van elke nieuwe maand
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verstuurt Join For Water een overzicht van de ontvangen giften naar de deelnemer. Na afloop
van de reis communiceert Join For Water over de besteding van de ingezamelde gelden.
7. Unieke code. De deelnemer krijgt bij inschrijving een unieke code. Sponsors van de deelnemer
dienen deze code te vermelden in de mededeling bij het overmaken van een gift in het kader
van de gezochte projectsteun. Enkel wanneer deze code wordt gebruikt kan Join For Water de
gift aan de juiste deelnemer toewijzen.
8. Fiscaal attest. Sponsors ontvangen voor giften vanaf 40 euro een fiscaal attest. Join For Water
verstuurt dit attest in de maand maart van het volgende jaar. Om een fiscaal attest te kunnen
uitreiken is het essentieel dat de gift rechtstreeks wordt overgemaakt van de rekening van de
sponsor naar de rekening van Join For Water. Join For Water kan geen fiscaal attest versturen
indien de sponsors eerst hun gift overmaken op de rekening van de deelnemer, die de gift
daarna doorstort naar de rekening van Join For Water. Deze regels zijn wettelijk vastgelegd en
Join For Water kan hier niet van afwijken.
9. Gezondheid. Bij inschrijving voor de reis verklaart de deelnemer over een goede medische
gezondheid te beschikken: reizen in een land in ontwikkeling is fysisch en soms ook psychisch
belastend.
10.Verzekering. Join For Water sluit voor iedere deelnemer een ongevallenverzekering af bij AIG
Europe Limited. De algemene voorwaarden kunnen opgevraagd worden bij Join For Water.
Wie dat wil, kan zich uiteraard zelf bijkomend (privé) verzekeren. Join For Water is niet
verantwoordelijk voor door de deelnemer veroorzaakte schade aan derden.
11.Internationaal paspoort. De deelnemer voorziet zelf een internationaal paspoort dat minstens
geldig is tot 1 jaar na het vertrek uit Oeganda, en draagt de kosten daarvoor.
12.Visum. Gezien de complexiteit voor het verkrijgen van een visum voor DR Congo, zal Join For
Water hiervoor het nodige doen. Ook het visum voor Oeganda zal Join For Water in orde
brengen. De prijs voor de visums is opgenomen in de kostprijs voor de reis. De deelnemer is
verantwoordelijk voor het bezorgen van de vereiste informatie (onder meer een kopie van het
paspoort en een bewijs van goed gedrag en zeden voor het visum voor DR Congo).
13.Inenting. Inenting voor gele koorts is verplicht. Het internationale bewijs van inenting (het gele
boekje) wordt verstrekt door de arts of het geneeskundig centrum dat de inentingen toedient.
De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de inenting, en de kost ervan. Bijkomend medisch
advies kan verkregen worden via het Instituut voor Tropische Geneeskunde.
https://www.itg.be/N/reisgeneeskunde
14.Malaria. Er is malariarisico, malariatabletten zijn aangeraden. De beste bescherming blijft
uiteraard de preventie, via aangepaste kledij, een muggenspray of -stick met DEET.
15.Luchthaven. De deelnemer is zelf verantwoordelijk om tijdig naar de luchthaven Brussels
Airport te komen. Uur en locatie van afspraak worden door Join For Water meegedeeld.
16.Respect. Join For Water vraagt aan elke deelnemer een open ingesteldheid en respect voor de
lokale culturen. Er wordt afgesproken om ter plaatse geen materiële of financiële hulp te
bieden. We respecteren de natuur. We volgen de adviezen van de lokale gidsen op.
17.Flexibiliteit. Alles wordt naar beste vermogen voorbereid, maar flexibiliteit is een must voor
reizen in landen in ontwikkeling. In geval van problemen verbindt Join For Water er zich toe
steeds naar de best mogelijke oplossing te zoeken. Onvoorziene omstandigheden kunnen er
voor zorgen dat het reisschema moet worden bijgestuurd.
18.Klachten. Eventuele klachten kunnen overgemaakt worden aan Join For Water en zullen ter
harte genomen worden om correcties/verbeteringen aan te brengen voor een volgende reis.
Deze klachten kunnen echter nooit aanleiding geven tot enige financiële compensatie voor de
reis waarvoor de deelnemer zich inschreef.
19.Aansprakelijkheid. Join For Water kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden
voor schade (zowel lichamelijke als stoffelijke) bij ongevallen, diefstal of ander onheil, vanaf
het tijdstip dat de deelnemer het huis verlaat tot wanneer de deelnemer terug aankomt. Join
For Water kan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor gezondheidsproblemen naar
aanleiding van de reis die eventueel zouden opduiken na de reis.

Join For Water

2/2

