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Hartelijk welkom bij Labyrinth! 
 
Labyrinth actieve vakanties voor 1-oudergezinnen is onderdeel van  
Labyrinth Outdoor & Travel. De 1-oudervakanties van Labyrinth zijn ongekend populair. 
En terecht, want waar anders kun je actief zijn met je kinderen, lekker uitrusten met een 
dik boek en óók nog gezellig contact hebben met andere volwassenen? 
 
We organiseren al jaren actieve reizen, maar intussen kunnen we concluderen dat de 1-
oudervakanties toch wel de gezelligste zijn. Kinderen maken van nature makkelijk contact 
met elkaar, maar de ouders sluiten al bijna even snel vriendschap. Dat komt vooral door de 
ontspannen ‘niets-moet-en-alles mag- sfeer’ die er in het 1-ouderkamp heerst. Alles is voor 
handen, van een spannend outdoor avontuur tot een rustig dagje voor de accommodatie en 
een gezellig kletspraatje met een mede-1-ouder. 
 
Op vakantie samen met je kind(eren) spannende dingen ondernemen is het leukste dat er is. 
Er valt bij Labyrinth voor jullie allemaal wat te beleven. Wat dacht je van een spannende 
kloofsurvival met je dochter of een stoere klettersteig met je jongste zoon? Voelen jullie meer 
voor snelheid, kies dan een mountainbiketrek, een supersnelle raft of abseilen. Reken maar 
dat jullie een vakantie zullen hebben om nooit te vergeten! 
 
Mensen hebben verschillende redenen om een 1-oudervakantie te boeken bij Labyrinth. De 

één voelt zich een vreemde eend tussen allemaal stellen en is liever tussen gelijkgestemden, 

de ander vindt de bestaande 1-oudervakanties saai en onbetaalbaar. Er zijn ook mensen die 

zoeken naar een actieve outdoor vakantie, maar geen mogelijkheid zien dit te 

combineren met kinderen. En natuurlijk hopen sommige ouders op een gezellige 

vriendschap die ook ná de vakantie stand houdt. Wat ook de redenen mogen zijn, de 

actieve 1-ouderreizen van Labyrinth zijn een daverend succes. 
 
Hierbij vind je alle informatie die je nodig hebt voor een zorgeloze vakantie. 
 
We wensen jou en je kinderen en onvergetelijke vakantie! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
TEAM LABYRINTH 
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Bestemmingen  
Voor een aantal bestemmingen kun je voor je kinderen vooraf een actief pakket bijboeken. 
Dan heb jij even de tijd aan jezelf. Het is ook jouw vakantie, dus doe dan lekker waar je zin 
in hebt. Je kunt natuurlijk samen met de kinderen een spannende canyontocht maken, 
maar je kunt ook op excursie naar een beroemde stad of een stevige wandeling maken. 
Liever lui dan moe? Ga je gang! Lees een boek, doe een dutje of staar een uurtje lekker 
voor je uit... 
 
We bieden jou en je kroost flink wat spannende activiteiten aan. Maar wees gerust: we 
zorgen ook voor jullie veiligheid. Alle activiteiten worden begeleid door deskundige en 
enthousiaste instructeurs. Zij nemen hun taak zéér serieus, dus jullie zijn in goede 
handen. Onze begeleiders krijgen een interne opleiding en worden regelmatig 
bijgeschoold. De meeste van hen hebben CIOS- of ALO-diploma en werken als 
sportleraar, skileraar of berggids. 
 
Tenten 
Onze speciaal ontwikkelde bungalowtent heeft overal stahoogte zodat je je lekker vrij kunt 
bewegen. Onze tenten hebben een simpel en snel te openen extra grote voordeur. Schijnt 
de zon, dan heb je een open tent waar je in de schaduw lekker kunt relaxen. Is het weer 
wat minder, dan heb je in een mum van tijd een grote leefruimte. Het grondzeil zit d.m.v. 
een rits aan de zijwanden vast en zo komt er minder stof en zand de tent binnen. Dit is 
vooral fijn op de strandlocaties. Slapen: een goede nachtrust is erg belangrijk tijdens je 
welverdiende vakantie. En zeker als je de outdooractiviteiten van Labyrinth wilt gaan 
beoefenen, dan moet je uitgerust opstaan. Daarom staan er in de tent 2 echt 1-
persoonsbedden en slapen de kinderen op een velours kwaliteitsluchtbed. Je kunt kussens 
+ slopen, bedlinnen en/of slaapzak zelf meenemen of je huurt vooraf een lakenpakket bij 
ons en wij zorgen dat voor € 9,50 p.p. alles voor jullie klaarligt in je accommodatie. En last 
but not least… de tent ziet er erg mooi uit en past perfect in een natuurlijke omgeving. Met 
de natuurlijke kleuren bewust geen opvallende verschijning. 
Op onze locatie Starigrad verblijf je in een karstentent met 2 bedden voor de volwassenen, 
voor de kinderen (indien van toepassing) staat er een bijzettent met luchtbedden. 

 
Blokhut 
Onze gezellige, knusse blokhutten op camping Olympia in Remouchamps zijn ingericht 
voor 4 personen. Er is een stapelbed en een tweepersoonsbed aanwezig. Er staat een 
eenvoudige maar compleet ingerichte keukenunit met o.a. 3-pits kooktoestel en een 
koelkast. Bestek, pannen, glazen en bekers, kookgerei, het is allemaal aanwezig. 
 
Onze cocosweet 
Deze accommodatie is geschikt voor 4 personen. Er zijn 3 kamers, waarvan 2 
slaapvertrekken, elk voor 2 personen. Er is stroomvoorziening en goede verlichting in de 
accommodatie. Het houten terras voor uw accommodatie is overdekt door middel van een 
grote luifel. Het harde dak is gemaakt van 5 cm dik geïsoleerd dakmateriaal, welke is 
afgewerkt met zeer fraai tentdoek. Wij hebben gekozen voor zachte natuurtinten. De vloer 
bevind zich 40 cm van de grond af is en ook nog eens van 5 cm dik geïsoleerd 
vloermateriaal gemaakt. Hierdoor zult u weinig last hebben van regen of geluid. 
Deze zeer aantrekkelijke accommodatie van 16 m2 (6,7 x 2,5 m) heeft 2 aparte 
slaapkamers en heeft een dubbel te openen deur als entree met kantelopening. Deze deur 
is afsluitbaar met een slot en heeft ventilatie voor optimale doorluchting. De luifel welke 
boven de entreedeur is bevestigd heeft een afmeting van 2,5 m diep en 3,5 m breed. 
Onder deze luifel ligt een houten vlonder met tuinmeubilair. In het keukengedeelte vindt u 
een uittrekbare tafel met 4 krukjes, voorraadkast, een kitchenette met een 2-pits fornuis 
(elektrisch), magnetron, een koelkast, een waterkoker, serviesgoed en overige 
keukenbenodigdheden. De vloer in de gehele Coco Sweet is van hoogwaardig 
(afneembaar) vinyl. 
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Mini mobile home 
Op Camping Canyelles verblijf je in een mini mobile home. Deze mobile home is ingericht 
voor 4 personen. Er is een tweepersoonsbed en een stapelbed aanwezig. Verder is het 
uitgerust met een kleine keuken met keukengerei, koelkast, 2 kookplaten, gootsteen met 
stromend water. Buiten vind je een klein terras met tafel, stoelen en een parasol. Er is geen 
sanitair in de mobile home aanwezig. Je kunt gebruik maken van het sanitair op de 
camping. 
 
Aankomst en Borg  
Je kunt vanaf ongeveer 13.00 uur je accommodatie in gebruik nemen. Bij aankomst op de 

camping meld je je eerst bij de receptie en deze zullen je doorverwijzen naar de Labyrinth 

reisleiding. Ben je vroeger dan 13.00 uur (met de bus ben je altijd vroeger), maak dan een 

concrete afspraak over het in gebruik nemen van je accommodatie met de reisleiding en ga 

er alvast even lekker op uit. Je kunt je bagage bij de reisleiding achterlaten. Na 13.00 uur 

wijst de reisleiding je je tent/blokhut/mobile home en geeft je uitleg over je accommodatie 

en het weekprogramma. Daarna dien je samen met de reisleiding de accommodatie en 

inventaris te controleren op compleetheid en eventuele schade. Is alles in orde, dan vraagt 

Labyrinth een borg van € 50,- per accommodatie. 

 

Kosten ter plaatse 

Op de website staat per reis beschreven welke kosten ter plaatse voldaan dienen te 

worden. Denk hierbij aan toeristenbelasting, milieuheffing, stroom en een gasbijdrage. Deze 

kosten staan tevens vermeld op je factuur en het reis- en accommodatievoucher. 

 

Huur lakenpakket 

In je accommodatie is geen beddengoed aanwezig. Je kunt zelf hoeslakens, slaapzakken 

en kussens meenemen maar je kunt het ook via ons huren. Een lakenpakket bestaat uit: 

kussen, kussenovertrek, dekbed, dekbedovertrek en een hoeslaken en is te huur voor  

€ 9,50 p.p. 

 

Campingplaats en Auto 

Onze compleet ingerichte 4-persoonsbungalowtenten staan op een aparte plek gezellig bij 

elkaar. Kom je met eigen auto, dan is het meestal niet mogelijk om deze pal naast de 

accommodatie te plaatsen (wel altijd voor het in-en uitladen). Dit heeft als voordeel dat het 

1-oudercamp er een stuk vriendelijker uit ziet en dat de prijs daarom ook extra voordelig 

blijft. Je kunt de auto meestal wel op een veilige centrale parkeerplaats zetten, niet ver van 

de tent. Meestal is dat gratis en een enkele keer zijn hier kosten aan verbonden, welke ter 

plaatse moeten worden betaald. 
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Eindschoonmaak en Eindcontrole 

Op de dag van vertrek dien je je accommodatie om 10.00 uur te hebben verlaten. Wil je 

heel vroeg vertrekken, maak daar dan eerder in de week een afspraak over met de 

reisleiding (ook i.v.m. het kunnen vertrekken met de auto vanaf de camping). Je dient de 

accommodatie veegschoon, heel en compleet achter te laten, zodat de volgende familie er 

weer met plezier gebruik van kan maken. Ben je klaar voor vertrek, neem dan contact op 

met de reisleiding en doe samen de eindcontrole. Is alles in orde, dan ontvang je direct de 

borg terug. Is iets niet compleet of defect, dan moet je dit artikel helaas vergoeden. De 

prijzen van de artikelen staan op de checklist die je bij aankomst krijgt. Reis je met de 

Labyrinth touringcar, dan kun je je bagage bij de reisleiding achterlaten totdat de bus 

vertrekt. 

 

Samenwerking op locatie 

Labyrinth werkt samen met een aantal co-producenten. Zij staan garant voor een 

onbezorgde vakantie en zorgen op iedere bestemming voor een goed verloop van de 

vakantie. Elke co-producent geeft weer een eigen accent aan het programma en ook elke 

bestemming is weer anders. Daardoor is afwisseling verzekerd. Het soort verblijf, de 

omgeving, het soort activiteiten... elke locatie is hierdoor uniek en heeft haar eigen 

eigenschappen en kwaliteiten. Hierdoor laat de éne bestemming zich niet zo gemakkelijk 

vergelijken met de andere. 

 

Reisbegeleiding & instructeurs 

Op al onze locaties (m.u.v. camping de Wrange) zijn Nederlandse reisbegeleiders en 

instructeurs aanwezig. De begeleiders organiseren op de dag van aankomst een 

welkomstbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst geven zij informatie over het verblijf en 

wordt de week met de groep doorgenomen. Tijdens deze welkomstbijeenkomst kun je je 

opgeven voor allerlei leuke (buitensport)activiteiten en excursies. Zij organiseren 

barbecues, feest- en discoavonden. Zij zijn op bepaalde tijden aanspreekbaar voor vragen 

of voor zo maar een gesprek. De reisbegeleiders weten veel, maar zijn geen wandelende 

reisgidsen. Zij weten veel van de omgeving, maar ook niet alles. Wij adviseren daarom 

iedereen zich van te voren enigszins te verdiepen in de plaats en omgeving. Daar waar 

mogelijk zal de reisleiding meegaan op excursies en activiteiten. Dit kunnen wij echter niet 

altijd garanderen. Verder is de reisleiding geen kinderoppas. Labyrinth richt zich 

voornamelijk op gezinnen met kinderen, die oud genoeg zijn om deel te nemen aan 

verschillende excursies en activiteiten. Ouders met jonge kinderen zijn uiteraard ook 

welkom, maar vallen onder de verantwoordelijkheid van de ouder(s). Op al onze locaties 

organiseert onze begeleiding ook activiteiten waaraan alleen de kinderen deel kunnen 

nemen, zodat de ouders iets voor zichzelf kunnen ondernemen. De minimum leeftijd om 

zelfstandig, dus wel onder begeleiding, maar zonder de ouders, deel te nemen aan onze 

activiteiten is 6-8 jaar en is afhankelijk van de bestemming en soort activiteit. 

Op camping de Wrange word je ontvangen door de campingbeheerders. In de 

hoogseizoenweken wordt er een animatieprogramma aangeboden door de camping.  
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Een goede reisverzekering met (Berg-) Sportdekking 

Als je op reis gaat is een goede reisverzekering echt aan te raden. In een goede 

reisverzekering zijn de volgende zaken gedekt: bagage, (meer) medische kosten, redding, 

repatriëring, etc. Dus overkomt je iets of raak je iets kwijt, dan krijg je daar een vergoeding 

voor. Bij de vakanties van Labyrinth speelt er echter nog iets anders mee. Labyrinth 

organiseert allerlei leuke en spannende activiteiten die worden omschreven als risico 

sporten. Daar dien je een extra dekking voor te hebben. Labyrinth adviseert je dan ook met 

klem om een reisverzekering met die extra (Berg-) Sportdekking af te sluiten.  

 

ANVR  
Ons bedrijf is aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen 
en bij de Vereniging van ANVR-Reisorganisatoren. Deze vereniging hanteert strenge 
normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de 
informatie daarover. Onze reizen worden aangeboden onder het beding van de ANVR-
Reisvoorwaarden, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. De ANVR 
voorwaarden kun je ook vinden op www.anvr.nl. 
 
SGR  
Ons bedrijf is aangesloten bij SGR. Al onze reizen vallen daarom onder de garantie van 
SGR. De SGR garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde 
reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de 
overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het 
vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de 
terugreis. Kijk voor meer info op www.sgr.nl. 
 
Calamiteitenfonds 

Ons bedrijf is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Al onze reizen vallen 

daarom onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat je als 

consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:  
- (een deel van) je reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of 
niet volledig kunnen uitvoeren;  
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de 
reis moeten aanpassen of indien wij je vervroegd moeten repatriëren.  
Kijk voor meer info op www.calamiteitenfonds.nl. 
 
Keurmerk Touringcarbedrijf 
Comfortabel, safe én milieubewust. Zo wil je op reis. Daarom kies je voor een 
Keurmerk Touringcarbedrijf. Alle ANVR bustouroperators, dus ook Labyrinth, werkt 
alleen met busbedrijven die een keurmerk hebben. 
Wat heb je aan het keurmerk? 
Stap je bij Labyrinth in de touringcar, dan is voor je geregeld: 
- Het touringcarbedrijf werkt volgens de strenge eisen van Stichting 
Keurmerk Touringcarbedrijf.  
- Elk half jaar wordt je busbedrijf hierop gecertificeerd.   
- De chauffeur heeft de juiste diploma’s, ruime ervaring en doet iedere 5 jaar 
een Rijvaardigheidstest door CCV-CBR.  
- De chauffeur neemt op tijd rustpauzes.   
- De bus is top-veilig.   
- Het comfort van een keurmerkbus is prima in orde. Het busbedrijf houdt zich aan 
de busklassen  

van het ANVR: Royal Class of Tourist Class.  
- Mocht er onverhoopt iets misgaan: ieder keurmerkbedrijf is adequaat verzekerd.  
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ANVR Busclassificatie  
De ANVR organisatoren van busreizen hebben ten behoeve van de duidelijkheid voor hun 
reizigers afgesproken de belangrijkste kwaliteitsnormen van de bussen standaard vast te 
leggen en te publiceren. Daarbij is een onderscheid gemaakt naar Tourist Class en Royal 
Class. Bussen hebben voor alle categorieën dubbele beglazing, toilet aan boord, koelkast 
en koffiezetapparaat, 2 passagiersdeuren aan rechterzijde, luchtvering, stereo 
geluidsinstallatie en airconditioning. 
 

   
 

 
 

     
 

    
 

De ANVR reisorganisatoren hebben afgesproken dat in de bus niet mag worden 
gerookt, tenzij in de publicatie van de reis anders is vermeld. Voor de rokers is er 
uiteraard gelegenheid tijdens de stops in de buitenlucht te roken. 
 
Voor- en naseizoen 
Boeken in voor- en naseizoen heeft tot voordeel dat de prijzen laag zijn en het overal vrij 
rustig is. Het kan echter voorkomen dat bepaalde activiteiten vanwege te weinig 
deelname niet kunnen plaatsvinden. Bovendien kan het soms zo zijn dat op sommige 
bestemmingen niet alles (winkels, restaurants en bars) vol in bedrijf is. 
 
Brandstoftoeslag  
Indien de brandstofprijzen enorm stijgen dan zullen wij de extra kosten volgens ANVR-

voorwaarden, artikel 8, aan je doorbelasten. 

Annulering door de reiziger (zie artikel 12 van de ANVR reisvoorwaarden)  
Annulering van een reis wordt uitsluitend schriftelijk geaccepteerd. De kosten van 
de annulering zijn als volgt: 
- Bij annulering tot de 42ste dag (excl.) vóór de dag van vertrek: de aanbetaling;  
- Bij annulering vanaf de 42ste dag (incl.) tot de 28ste dag (excl.) vóór de dag van vertrek: 
35 % van de reissom;  
- Bij annulering vanaf de 28ste dag (incl.) tot de 21ste dag (excl.) vóór de dag van 
vertrek: 40% van de reissom;  
- Bij annulering vanaf de 21ste dag (incl.) tot de 14e dag (excl.) vóór de vertrekdag: 50 % 
van de reissom;   
- Bij annulering vanaf de 14e dag (incl.) tot de 5e dag (excl.) vóór vertrek: 75% van 
de reissom;   
- Bij annulering vanaf de 5e dag (incl.) tot de vertrekdag: 90 % van de reissom;   
- Bij annulering op de dag van vertrek of later: de volle reissom.  
 
Reisdocumenten  
Bewaar tijdens de reis je reisdocumenten en geld nooit in je tas/koffer, maar altijd in je 
handtas of portefeuille. 
 
Aansprakelijkheid  
De deelname aan excursies en/of sportactiviteiten gebeurt altijd voor risico van de 
deelnemer(s), ook indien deze door de reisleiding van Labyrinth vakanties wordt 
georganiseerd. Labyrinth noch de met haar samenwerkende partners kunnen enige 
verantwoordelijkheid aanvaarden, wanneer aan deze activiteiten wordt deelgenomen. 
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Ontevreden of klachten  
Het kan natuurlijk voorkomen dat je ontevreden bent over de camping of geboekte 
activiteiten. Wil je hierover een klacht indienen neem dan direct contact op met de 
reisleiding ter plaatse. Is er geen reisleiding aanwezig of wordt de klacht niet naar behoren 
opgelost, dan dien je direct contact op te nemen met ons hoofdkantoor in Nederland 
(+31.172.476834 tijdens kantooruren). Op het moment zelf kan er vaak wat aan worden 
gedaan. Klachten die op de bestemming niet op een klachtenformulier zijn gemeld worden 
in Nederland niet in behandeling genomen (ANVR art. 17 lid 1 en lid 2). Voor het in 
behandeling kunnen nemen dien je ter plaatse een klachtenformulier volledig in te vullen, 
door de reisleiding te laten ondertekenen en te versturen naar Labyrinth Outdoor & Travel 
(e-mail: klachten@labyrinth.nl). 

 
Ander land, andere gewoonten  
Een vakantie in het buitenland betekent andere mensen en gewoonten, ander eten en 
andere tradities; kortom bijna alles is anders dan je thuis gewend bent. Dat is één van de 
aantrekkelijke kanten van je vakantie maar ook iets om rekening mee te houden. Dus tref 
je een vies toilet, zoek even een ander of maak het zo goed mogelijk schoon. 
 
Programma  
In onze brochure en op de website omschreven programma’s zijn standaardprogramma’s. 
De volgorde van de onderdelen kan in de praktijk afwijken door: logistieke invloeden, 
weersomstandigheden, lokaal vernieuwde regels, conditie van de deelnemers en de 
samenstelling van de groep. Mocht een onderdeel door omstandigheden niet doorgaan 
dan biedt Labyrinth je een gelijkwaardig alternatief. 
 
Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, 
natuur en cultuur zodat reizen in de toekomst ook nog goed mogelijk is. De reisbranche 
voelt zich hierbij betrokken. ANVR reisorganisaties zijn in ANVR verband verplicht om een 
milieuprogramma met praktische maatregelen op te stellen en toe te passen. In dit 
programma beschrijven reisorganisaties hoe zij nu en in de toekomst de zorg voor het 
milieu toepassen in de bedrijfsvoering en in de aangeboden reizen. Ook is een daartoe 
opgeleide milieucoördinator actief. 
 
Wij voldoen aan de gestelde verplichtingen conform de eisen van de Stichting Milieuzorg 
ANVR Reisorganisatoren. Je kun onze milieubeleidsverklaring en milieuprogramma 
nalezen op de website www.labyrinth.nl. 
Duurzaam toerisme is niet alleen iets voor reisondernemingen. Je bent als vakantieganger 
daarbij ook een onmisbare schakel. Je kunt hierover meer lezen in de ANVR brochure en 
op www.anvr.nl. 
 
Wij steunen actief het ANVR en ECPAT- NL in de bestrijding van kinderprostitutie 
in vakantielanden. Wij nodigen je uit met ons alert te zijn op misbruik van 
kinderen. 
 
Minimum aantal deelnemers  
Voor al onze reizen geldt een minimum deelname van 6 deelnemers. Conform Artikel 13 
van de ANVR-Reisvoorwaarden heeft de reisorganisator het recht om de 
reisovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen indien het aantal aanmeldingen 
kleiner is dan een minimum aantal. Voor een aantal van onze reizen behouden wij ons 
het recht voor om van deze bepaling gebruik te maken. Labyrinth zal echter altijd trachten 
je minimaal 10 dagen voor vertrek op de hoogte te stellen als je reis niet doorgaat. 
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In de plaatsstelling  
Indien een reiziger de reis moet annuleren, bestaat de mogelijkheid van ‘in de 
plaatsstelling’. Hieraan zijn kosten verbonden. Zie artikel 11 van de ANVR-
Reisvoorwaarden. 

 
Belangrijke telefoonnummers   

Kantoor Telefoon Fax E-mail 
Labyrinth +31 (0)172 476 834 +31 (0)172 493 741 info@labyrinth.nl 
SOS-nummer +31 (0)641 44 00 00 +31 (0)172 493 741 sos@outdoor.nl 
Klachten +31 (0)172 476 834 +31 (0)172 493 741 klachten@labyrinth.nl 
 
Alle verzekeringsmaatschappijen zijn aangesloten bij een alarmcentrale of hebben een 
eigen alarmnummer. In veel gevallen dient contact opgenomen te worden met de 
alarmcentrale, of anders rechtstreeks met de verzekeringsmaatschappij. 
 
Hieronder de belangrijkste meldposten. 
 
Alarmcentrale Telefoonnummer Verzekerden 
ANWB-alarmcentrale +31 (0)703 141 414 ANWB contacten 
  Unigarant 
  Ned. Bergsport vereniging 
  VGZ 
  VSB-bank 

Travelcare +31 (0)703 147 575 ISIS 
  Postbank / ING 
  Nationale Nederlanden 

Eurocross alarmcentrale +31 (0)713 646 200 Avero 
  Intermed. Verz.maatschappij 
  Centraal Beheer 
  Zilveren Kruis 

S.A.S. Centrale +31 (0)263 516 171 Protec 
  AEGON 

S.O.S. International +31 (0)206 515 888 De Europeesche 
  Interpolis 
  Sterpolis 
  Ned. Skivereniging 

S.O.S. International +31 (0)206 515 151 Outdoorpolis 

Overige nummers:   
Unigarant +31 (0)528 299 999  

Elvia +31 (0)205 929 292  

Centraal beheer +31 (0)555 797 979  

OHRA hulpdiensten +31 (0)206 644 531  
 

 
Noodnummer  
Als je met Labyrinth op pad gaat ontvang je een 24-uurs noodnummer. Hierop kun je 
ons altijd bereiken in geval van nood en echte spoedzaken: 0031-(0) 6 41 44 00 00 
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Paklijst 
 
Deze lijst is natuurlijk alleen maar een geheugensteuntje om een aantal belangrijke zaken 
niet te vergeten. En om niet te veel mee te nemen! 
 
Paperassen Kleding  
+ Adressenlijst + Soepel zittende kleding 
+ Paspoort of ID kaart + Warme kleding  
+ Verzekeringsbewijs + Waterbestendige kleding 
+ Pin / bankpas + Hittebestendige kleding 
+ Evt. Travellercheques + Bergschoenen (ingelopen)  
+ Creditcard + Schoenen die nat mogen worden 
+ Documentenhouder + Sportschoenen  
+ Kopieën reisdocumenten + Slippers 
+ Pen en papier + Zwemkleding (Frankrijk: strakke   
+ Medische gegevens zwembroek voor heren) 
LET OP Bij minderjarigen een + Badmuts (in Italië verplicht) 
ouderverklaring voor eventuele + Ondergoed  
medische ingrepen + Shirts 

+ Sokken  
Verzorging + Uitgaanskleding 
+ Toilettas + Pet/ hoed 
+ Zeep / shampoo + Regenjas  
+ Tandenborstel + Regenbroek 
+ Kam / borstel + Slaapkleding  
+ Tandpasta 
+ Scheergerei Eetgerei (bij eigen campingplek) 
+ Tampons / maandverband + Bestek  
+ Toiletpapier + Bord 
+ Medicijnen + Drinkbeker  
+ (lees)bril, lenzen en vloeistof + Theedoek 
+ Reservebril / -lenzen 
+ Zonnebril Vooraf regelen  
+ Zonnebrandcrème/ Aftersun + Contactadres achterlaten 
+ Lippenbalsem + Geldigheid paspoort controleren  
+ Anti-muggenspray + Reisverzekering afsluiten met 
+ Handdoeken voldoende dekking buitensport  
+ Washandjes activiteiten 
+ EHBO spullen 
+ Deodorant  
Slaapspullen 
+ Slaapmatje (voor bivak)  
+ Slaapzak 
+ Lakenzak 
+ Kussen + kussensloop 
 
Labyrinth wenst jou en je kind(eren) alvast een goede reis, goed weer en een 

geweldige vakantie! 
 
Labyrinth Outdoor & Travel BV 
Ruurloseweg 25  
7021 HB Zelhem 
Tel.: 0900-OUTDOOR 
(6883667) Fax: 0172 - 493741 
E-mail: info@labyrinth.nl 

mailto:info@labyrinth.nl
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Beste Deelnemer/ Beste Deelneemster, 

 

Hartelijk welkom op deze door Labyrinth Outdoor & Travel georganiseerde vakantie. De 

reisleiding en instructeurs doen er alles aan om je het volledig naar je zin te maken. Er 

worden diverse activiteiten onder deskundige leiding georganiseerd. De reisleiding geeft 

daarover nader informatie. Uiteraard zal de reisleiding er alles aan doen het 

veiligheidsimago van Labyrinth Outdoor & Travel voor 100% waar te maken. 

 

Helaas zit een ongeluk in een klein hoekje en daarom heeft Labyrinth Outdoor & Travel een 

aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten.De 

verzekeringsmaatschappij eist echter dat vooraf een gezondheidsverklaring wordt ingevuld.  

Wil je daarom zo vriendelijk zijn om onderstaande per persoon volledig in te vullen en af te 

geven aan de reisleiding? 

Gezondheidsverklaring: 

- Ondergetekende acht zichzelf, wat betreft gezondheid en conditie, fysiek in staat deel te nemen zonder 
zichzelf en/ of andere in gevaar te brengen. 

- Ondergetekende heeft alle medische en/ of conditionele bijzonderheden, die voor een veilige deelname 
van belang kunnen zijn, schriftelijk op dit formulier gemeld.  

 

Voorletters en Achternaam:   

Roepnaam:      

Adres:       Nummer: 

Postcode: 

Woonplaats: 

Telefoonnummer: 

Mobiel telefoonnummer: 

E-mail adres: 

Geboortedatum: 

Paspoortnummer: 

Bijzonderheden: 

 

 

 

Handtekening: 

 


