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Reisvoorwaarden: 
1. Op het ontbreken van dit formulier kan alleen Jungle Resort Pingpe (verder als JRP benoemd) zich beroepen. 
2. De algemene reisvoorwaarden van JRP gelden voor alle diensten die door JRP worden uitgevoerd, namelijk:  

a. Het aannemen en uitvoeren van reserveringen en/of boekingen van meerdaagse tours naar JRP, inclusief combinatie 
tours aangeboden door JRP; 

b. Het uitvoeren van geheel verzorgende tours naar JRP;  
c. Het faciliteren van reizigers of van derden die gebruik maken van de diensten van JRP, zoals het verzorgen van 

overnachtingen en maaltijden op JRP en het organiseren van vervoer van en heen JRP; 
d. Alle overige diensten, die door JRP worden aangeboden. 

3. Het boeken van een tour naar Jungle Resort Pingpe, kan plaatsvinden door: 
a. De reiziger, diegene die de diensten van JRP rechtstreeks afneemt van JRP; 
b. Een opdrachtgever, diegene die de diensten van JRP rechtstreeks afneemt van JRP voor één of meerdere reizigers, die 

volgens de opdrachtgever als groep/ tourgezelschap aangemerkt kan worden; 
c. Een boekingsagent, diegene die een tour bij JRP inkoopt en verkoopt aan één of meerdere reizigers, de uitvoering van de 

tour vindt plaats door JRP; 
d. Een touroperator, diegene die zelfstandig tours uitvoert waarbij tijdens de tour gebruik gemaakt wordt van de faciliteiten 

van JRP. De touroperator is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de tour, waarbij vooraf met JRP de diensten zijn 
afgestemd, welke uitgevoerd zal worden door JRP.  

4. De Algemene Reisvoorwaarden JRP gelden voor de artikelen 2 en 3.a. t/m 3.c. Bij punt 3.d. gelden primair de reis- en 
annuleringsvoorwaarden van de betreffende touroperator. Indien de touroperator geen reis- en annuleringsvoorwaarden 
heeft, dan gelden de Algemene Reisvoorwaarden van JRP. 

5. Indien de opdrachtgever voor meerdere reizigers een tour naar JRP boekt, wordt deze geacht om de reisvoorwaarden bekend 
te maken aan alle betrokken reizigers. Tevens is de opdrachtgever aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die 
voortvloeien uit de boeking van een tour naar JRP. 

6. JRP is niet verantwoordelijk voor onjuist verstrekte informatie over de tour door het boekingskantoor waar de tour geboekt is. 
7. JRP is niet aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit verstrekte informatie, folders, foto’s of voorlichtingsmateriaal die 

JRP betreft, mits deze uitgegeven zijn door JRP zelf. 
Reiziger: 

8. De opdrachtgever en/of de reiziger dient op zijn kosten een geschikte reis- en ongevallenverzekering en 
annuleringsverzekering af te sluiten. 

9. De opdrachtgever en/of de reiziger is zelf aansprakelijk voor het wel/ niet nemen van inentingen en vaccinaties die 
geadviseerd worden voorafgaand aan de reis naar Suriname. JRP is niet aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiende uit het 
nalaten van inentingen en vaccinaties. 

10. De opdrachtgever en/of de reiziger is zelf verantwoordelijk voor medicamenten/ hulpmiddelen voor allergieën en 
aandoeningen waaraan de reiziger lijdt. Zo nodig dient deze informatie aan JRP verstrekt te worden. 

11. De opdrachtgever en/of de reiziger dient bij de opdracht tot reservering een geldig paspoort en/of een identiteitsbewijs van 
de reiziger te kunnen overleggen. Deze dient ook meegenomen te worden tijdens de tour. 

12. JRP kan een reiziger, die zich op welke wijze ook ernstig misdraagt, van de tour of het verdere verloop daarvan uitsluiten, 
zonder schadeplichtig te zijn. 
Boeking van een tour naar JRP: 

13. De reisduur van de aangeboden tours wordt vermeld in hele dagen, inclusief vertrek- en aankomstdag. 
14. Kinderen van 8 tot 12 jaar ontvangen 25% korting op de tourprijs, kinderen van 3 tot 8 jaar 50% en kinderen onder de 3 jaar 

mogen gratis mee op tour. (Deze korting geldt alleen bij vervoer per bus/ korjaal, bij reizen bij vliegtuig in overleg met JRP). 
15. De boeking van tours naar JRP vindt plaats conform de afspraken die vastgelegd zijn in het Reserveringsformulier, zoals door 

JRP verstrekt is aan de opdrachtgever en/of de reiziger, tenzij het schriftelijk anders is overeengekomen. 
16. De boeking van een tour naar JRP door de reiziger en/of opdrachtgever is definitief, nadat JRP een schriftelijke bevestiging 

middels het inschrijfformulier heeft ontvangen en na ontvangst van een aanbetaling van 25% over de verschuldigde reissom. 
Voor de reiziger en/of opdrachtgeven is het Reserveringsformulier met daarin de aanbetaling opgenomen, het enige bewijs 
van de totstandkoming van de overeenkomst. 

17. De boeking van een tour naar JRP door een boekingsagent of touroperator is definitief, nadat JRP een schriftelijke bevestiging 
heeft ontvangen en JRP deze heeft bevestigd middels het Reserveringsformulier. 

18. De gepubliceerde reissom is voor meerdere personen per kamer, als vermeld in het Reserveringsformulier. Indien de reiziger 
voor één persoon toeslag heeft betaald is de accommodatie op basis van één persoon per kamer. 
Betaling van een tour naar JRP:  

19. JRP vraag bij het boeken van een tour naar JRP door de reiziger of opdrachtgever een aanbetaling van 25% voor de bevestiging 
van de tour naar JRP. 

20. De restantbetaling (het saldo van de totale reissom), dient uiterlijk één week (maar uiterlijk één dag) voor de dag van vertrek 
voldaan te worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.  

21. Indien de opdrachtgever en/of reiziger het uiterste tijdstip van betaling niet nakomt, behoudt JRP zich het recht om de 
reservering te annuleren. De eerste aanbetaling voor zichzelf als schadevergoeding behouden, behoudens het bepaalde onder 
artikel 30 van deze voorwaarden. 
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22. JRP behoudt zich het recht voor de reissom te wijzigen indien de reissom mede wordt bepaald door prijzen van diensten van 
derden en die derde zijn prijzen wijzigt. JRP zal een dergelijke wijziging zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 7 dagen voor vertrek 
aan de opdrachtgever en/of de reiziger meedelen. De opdrachtgever en/of de reiziger heeft dan het recht binnen 24 uur na 
bekendmaking de tour te annuleren, indien de wijziging een verhoging van meer dan 20% van de reissom bedraagt. Reeds 
betaalde gelden zullen zonder interestvergoeding worden gerestitueerd indien een zodanige annulering door de 
opdrachtgever en/of de reiziger aan JRP wordt meegedeeld binnen 3 dagen nadat de prijswijziging aan de opdrachtgever 
en/of de reiziger is meegedeeld. 
Uitvoering van tours naar JRP: 

23. De uitvoering van tours naar JRP vindt plaats conform de afspraken die vastgelegd zijn in het Reserveringsformulier en het 
dagprogramma van de tour, zoals door JRP verstrekt is aan de opdrachtgever en/of de reiziger, tenzij het schriftelijk anders is 
overeengekomen. 

24. JRP kan het dagprogramma wijzigen in geval van culturele-, weersomstandigheden en/of om veiligheidsredenen. Hierbij is JRP 
geen restitutie verschuldigd aan de opdrachtgever en/of de reiziger. 

25. JRP is niet aansprakelijk voor de nakoming van haar voortvloeiende verplichtingen zoals vastgelegd in het 
Reserveringsformulier, wanneer deze in redelijkheid niet van JRP kan worden verwacht, vanwege overmacht, zoals in geval 
van natuurrampen, politieke onrust en andere vormen van overmacht. 

26. Annulering van de tour zoals benoemd in artikel 24 en 25, is alleen ter beoordeling door JRP. Indien JRP de omstandigheden 
veilig genoeg vindt om de tour voort te zetten en de klant annuleert, zal er geen restitutie plaatsvinden. 

27. Voor schade ten gevolge van beperkte communicatie middelen, transportfaciliteiten, medische hulp en het avontuurlijk 
karakter van de reis kan de reiziger JRP niet aansprakelijk stellen. 

28. In het geval dat de heen en/of terugreis per vliegtuig wordt ondernomen is JRP niet aansprakelijk voor de schade van de 
reiziger, welke voortvloeien uit vertragingen van het door derden te bewerkstelligen luchtvervoer en welke vertragingen voor 
die derden een overmacht situatie opleveren. 

29. Bij de boeking van een tour naar JRP, waarbij op de heen- en/of terugreis gebruik gemaakt wordt van de lijndienst van Blue 
Wing, is JRP niet verantwoordelijk voor wijzigingen in hun vluchtschema, hieronder valt wijziging in de vluchttijd en/of het 
vervallen van een vlucht. JRP zal voor de reiziger een passende oplossing zoeken. 

30. Mocht de reiziger tijdens de tour beslissen om per vliegtuig terug te reizen, zal in overleg met JRP en de reiziger hiervoor een 
meerprijs van 100,00 euro per persoon berekend worden. 
Bijzonderheden bij de Back-to-Basic tour: 
 Gezien de zwaarte van de Back-to-Basic wandeling is de gids van Jungle Resort Pingpe gemachtigd de reiziger negatief te 

adviseren over deelname aan de Back-to-Basic Experience. Voor de veiligheid van de reiziger, het tourgezelschap en de 
medewerkers van JRP, wordt de reiziger verzocht dit advies op te volgen. JRP is in dit geval geen restitutie verplicht, wel 
zal JRP zorgdragen voor een andere invulling van het dagprogramma. 

 JRP raad in verband met het avontuurlijke karakter van de Back-to-Basic tour geen kinderen mee te nemen die jonger zijn 
dan 10 jaar. Tijdens de Back-to-Basic tour, zijn ouders/ begeleiders van de groep verantwoordelijk voor het welzijn van 
kinderen onder de 18 jaar.  

 Mocht onverhoopt bij één van de reizigers er (gezondheids-) redenen zijn om terug te keren naar JRP, zal zo nodig heel de 
groep onder begeleiding van de gids terugkeren naar JRP. 

Annuleringsvoorwaarden: 
31. Bij annulering door de opdrachtgever/ reiziger hanteert JRP de volgende voorwaarden: 

a. Bij annulering van de tour door de opdrachtgever / reiziger, tot en met 30 dagen voor de dag van vertrek, worden 
annuleringskosten van 25% van de totale reissom in rekening gebracht;  

b. Bij annulering van 7 tot 30 dagen voor de dag van vertrek is 50% van de reissom verschuldigd;  
c. Bij annulering korter dan 7 dagen is de volledige reissom verschuldigd. 

32. JRP behoudt zich het recht om de reisovereenkomst, zonder schadeplichtig te zijn en zonder gerechtelijke tussenkomst te 
annuleren bij een definitieve deelname van minder dan het gepubliceerde of overeengekomen minimum aantal reizigers. 
Tevens wanneer de uitvoering van de tour in redelijkheid niet van JRP kan worden verwacht. 

33. JRP dient de annulering als bedoeld in artikel 31 uiterlijk 7 dagen voor vertrek, of zo spoedig mogelijk, aan de opdrachtgever of 
de reiziger mede te delen. In al de gevallen als bedoeld in artikel 31 dient JRP de ontvangen reissom zonder interestvergoeding 
te restitueren. 

34. Uiterlijk 10 dagen voor vertrek, kan de opdrachtgever en/of de reiziger JRP schriftelijk vragen wijzigingen in het 
reisprogramma te laten aanbrengen, mits dat mogelijk is en tegen betaling van de eventuele meerdere reissom en de daarmee 
gepaard gaande administratiekosten. 

35. Op de onderhavige algemene voorwaarden, die noch door een werknemer, tussenpersoon of agent van JRP kan worden 
gewijzigd, is uitsluitend het Surinaams recht van toepassing.   

 
Namen het team van Jungle Resort Pingpe, 
Kenpris Chapeau Siesa 
 
Aanvulling op de reisvoorwaarden: Hoewel de kans op het krijgen van malaria klein is raden wij u aan het B.O.G. (Bureau Openbare 
Gezondheidszorg) te raadplegen voor advies over malariaprofilax. Adres: Rode Kruislaan, Paramaribo, Tel. 499494 .  


