
1.ALGEMENE VOORWAARDEN 
Dit zijn de Algemene Voorwaarden (“AV”)  van  Giving Back to Travel, onderdeel van 
Talisman travel design, gevestigd aan het Ceresplein 144 te Breda, Nederland. 
Mail@talisman.nl , Telefoon: 088 7755 900 
Geregistreerd bij  de Kamer van Koophandel onder nummer 2370115. BTW-nummer: 
NL800875953B01  
 
Deze AV zijn van toepassing op alle koop- en verkoopovereenkomsten die zijn 
aangegaan door Giving Back to Travel website (“de  Website”).  Door op Afrekenen te 
klikken stemt u in met de inhoud van deze Algemene Voorwaarden en de 
toepasbaarheid hiervan op de overeenkomst die u aangaat met Giving Back to Travel.   
 
2.AANKOPEN 
2.1 Het aankoopproces 
U kunt een bestelling plaatsen op de Website door op de productpagina’s  van alle 
gewenste belevingen op de knop ‘In  winkelwagen’  te klikken, waardoor  de gewenste 
beleving in uw Winkelwagen komt. U kunt vervolgens uw Winkelwagen nakijken en 
eventuele wijzigingen aanbrengen. Als de Winkelwagen eenmaal naar wens is, klikt u 
op de knop ‘Afrekenen’.  Na het invullen van het bestelformulier,  inclusief 
betalingsinformatie  wordt u doorgeleid naar een beveiligde omgeving waar u de 
betaling kunt verrichten. Hierna is uw bestelling voltooid. 
 
2.2 De koop- en verkoopovereenkomst 
Bij het verwerken van uw bestelling stuurt Giving Back to Travel u een e-mail waarin 
de ontvangst van de bestelling wordt bevestigd. De koop- en verkoopovereenkomst 
gaat in vanaf het moment van verzenden van de betreffende e-mail. De betreffende 
overeenkomst wordt daarom beschouwd als afgesloten in Nederland. 
 
2.3 Weigering transactie 
Giving Back to Travel behoudt zich echter het recht voor het verwerken van een 
transactie te weigeren om wat voor redenen dan ook en/of te allen tijde naar eigen 
goeddunken te weigeren iemand diensten te verlenen. 
 
 
3. PRIJZEN EN INFORMATIE OP DE WEBSITE 
3.1 Vermelde prijzen 
De prijzen die worden vermeld op de Website zijn in EURO's en inclusief BTW (waar 
van toepassing).  
 
3.2 Informatie met betrekking tot prijzen, specificaties, etc. 
Hoewel alle informatie met betrekking tot prijzen, specificaties,  etc. met de grootste 
zorg op de website is geplaatst, kan Giving Back to Travel de nauwkeurigheid ervan 
niet garanderen. 
 
3.3 Geen leveringsplicht  bij onjuiste informatie 
Giving Back to Travel is niet verplicht bestellingen te leveren die zijn geplaatst op 
basis van onjuiste informatie op de website. 
 
3.4 Informatie op externe website 
Bepaalde links op de website geven toegang tot sites en informatiebronnen die 
worden geëxploiteerd en onderhouden door derden. Giving Back to Travel heeft geen 
controle over deze sites en is niet aansprakelijk voor de inhoud ervan. 
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4. BETALING 
Betaling kan worden uitgevoerd door middel van IDEAL. 
Het verschuldigde bedrag wordt afgeschreven van uw rekening wanneer uw bestelling 
is geaccepteerd door Giving Back to Travel .  
 
 
5. LEVERING 
5.1 Levertermijn 
Het team van Giving Back to Travel doet haar uiterste best alle belevingen zo snel 
mogelijk af te stemmen met de aankoper en de uitvoerder. Giving Back to Travel is 
hierbij echter afhankelijk van haar leveranciers.  Giving Back to Travel is op geen 
enkele manier aansprakelijk als levering op een later tijdstip plaatsvindt.  
 
 
6. RETOUR 
6.1 Annuleren of ruilen van uw bestelling 
Het annuleren van een beleving kan alleen kosteloos indien de beleving nog niet is 
ingepland. Bij  annulering na inplannen worden kosten in rekening gebracht.  
 
Alle belevingen die zijn gekocht op Giving Back to Travel kunnen worden geruild 
voordat deze zijn ingepland. Dit kan door een mail te sturen naar mail@talisman.nl, 
met hierin vermeld het ordernummer. Wij nemen dan contact met u op om te kijken 
naar een andere beleving. 
 
6.2 Termijn van terugbetaling 
Maximaal 7 werkdagen nadat Giving Back to Travel de annulering van de beleving 
heeft ontvangen wordt het geld overgemaakt naar uw bankrekening. Banken hanteren 
hun eigen termijnen voor het overboeken van bedragen. Daardoor kan het zijn dat het 
langer duurt voordat het bedrag daadwerkelijk  op uw rekening wordt 
bijgeschreven. Giving Back to Travel kan hiervoor niet verantwoordelijk worden 
gesteld. 
 
 
7. PRIVACY 
Giving Back to Travel respecteert uw privacy. De informatie die door u wordt 
verstrekt via de website wordt uitsluitend gebruikt om uw bestelling te verwerken en 
u te informeren over uw beleving. 
 
 
8. AANSPRAKELIJKHEID 
Giving Back to Travel’s aansprakelijkheid richting de koper is beperkt tot het bedrag 
van de aankoopprijs.  Giving Back to Travel is nooit aansprakelijk voor winstderving of 
verlies van goodwill  of enige andere gevolgschade. 
 
  



 
9. VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING EN FORUM 
Op alle transacties is Nederlands recht van toepassing. Een eventueel geschil  met 
betrekking tot een koop- en verkoopovereenkomst waarop deze AV van toepassing 
zijn, wordt uitsluitend voor de rechtbank gebracht, tenzij Giving Back to Travel ervoor 
kiest dit geschil  voor de bevoegde rechtbank in de woonplaats van de koper te 
brengen. 
 
 
10. INTELLECTUEEL EIGENDOM 
Deze website en haar subdomeinen zijn intellectueel  eigendom van Talisman travel 
design. Niets hieruit mag worden gebruikt of gekopieerd zonder toestemming van de 
eigenaar. 
 


