
Transport

Indkvartering

Anden turistmæssig ydelse der ikke er

direkte knyttet til transport eller

indkvartering, men der dog udgør en

væsentlig del af pakkerejsen. 

Pakkerejse:
Ved en pakkerejse skal der indgå mindst to af

følgende elementer der udbydes samlet;

Vores betingelser gælder for alle

rejsearrangementer hvor WeDoHunt er

arrangør.

Rejsens pris:
Vores pris omfatter samtlige i programmet eller

aftalen nævnte ydelser samt obligatoriske

skatter og afgifter, der er kendt på tidspunktet

for programmet og/eller aftalens indgåelse.

Bekræftelse af opholdet:

Aftalen er bindende for begge parter, når

depositum eller den fastsatte indbetaling er

foretaget. Kunden bekræfter ved indbetaling at

have accepteret det fremsendte og vilkår for

pakkerejsen.

Betingelserne gælder ved køb af pakkerejser,

samt ved køb af ophold og andre turistmæssige

ydelser købt hos WEDOHUNT.

Indemnity form:
Når du ankommer til destinationen, er du

forpligtiget til at acceptere og underskrive vores

vilkår for opholdet hos os – vores Indemnity

form, hvor du erklærer dig

indforstået med, at det er på eget ansvar at du

opholder dig i vores område og i den vilde

Sydafrikanske natur. 

Det er normal procedure/krav i Sydafrika, når

man tager ophold på lodges; særligt i områder

hvor der opleves Big Five.

Billeder/Video:
Du kan med din underskrift vælge at give

tilladelse til at WEDOHUNT, må bruge billeder

eller video af dig i forbindelse med

markedsføring på vores hjemmeside, Facebook,

Instagram o.l.

Pas, visum og andre fakta:
Husk gyldigt pas – den rejsende har selv ansvaret

for at overholde de formaliteter, der kræves for

rejsens gennemførelse vedr., visum, vaccination

of forsikring - WEDOHUNT har ingen ansvar for

omkostninger der forårsages af mangler i den

rejsendes forhold. Opmærksomhed er påkrævet

vedr. regler for børn og indrejse i Sydafrika. Se

vores hjemmeside under: Børn under 18 år eller

kontakt os for yderligere information.

Våben:
WEDOHUNT sørger for de nødvendige

våbentilladelser i Sydafrika, der gøres

opmærksom på at det kræves, at den rejsende

har gyldig besiddelses- og bæretilladelse i

Danmark. Jæger skal selv anskaffe EU-

våbenpas som der kræves ved reje gennem EU-

lande samt ved eventuel mellem landing i et EU-

land. Se vores hjemmeside vedr. Rejse med

våben.
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Bankoplysninger:
 

Indbetales på følgende kontonummer;

Reg. Nr. 9070

Kontonummer: 1625392221 

Overførslen mærkes med dit Fakturanummer.

Afbestilling:
Den rejsende kan afbestille en pakkerejse inden

pakkerejsens begyndelse. Afbestiller den

rejsende pakkerejsen, kan WEDOHUNT i medfør

at denne aftale, kræve et afbestillingsgebyr

svarende til pakkerejsens pris med fradrag af

sparede omkostninger og eventuelle indtægter

fra salg af de afbestilte rejseydelser.

WEDOHUNT skal efter anmodning give den

rejsende en begrundelse for afbestillingsgebyrets

størrelse.

Depositum og slutbetaling:
Ved aftalens indgåelse betales et depositum på

50% af rejsens samlede pris, med mindre andet

er anført for den pågældende rejse - eksempelvis

ved en bookingdato mindre end 40 dage før

ankomsten hvor hele totalbeløbet for

reservationen skal betales. 

Alle betalinger foregår ved bankoverførsel. Er

depositum ikke indbetalt rettidigt er

WEDOHUNT/Lamai Safari Danmark berettiget

til at annullere aftalen. 

Restbeløb skal være indbetalt senest 40 dage før

afrejsedagen, med mindre andet er anført. Er

restbeløbet ikke indbetalt på det aftalte

forfaldstidspunkt, er WEDOHUNT/Lamai Safari

berettiget til at annullerer aftalen uden at

refundere depositum. Når vi udsender vores

udregning på en pakkerejse til dig med samlet

pris – er denne gældende i 7 dage fra datering.

Der tages forbehold for force majeure og

WEDOHUNT forbeholder sig derfor ret til at

annullere samtlige pakkerejser til enhver tid i

tilfælde af force majeure (krigslignende

handlinger, strejke, naturbegivenheder eller

andre begivenheder uden for vores indflydelse). 

I tilfælde af annullering tidligere end

ankomsttidspunktet ved force majeure,

refunderes det samlede indbetalte beløb senest

14 dage efter

pakkerejsens afslutning. Det er dog en

betingelse, at danske myndigheder

(udenrigsministeriet) direkte fraråder ophold i

området hvor pakkerejsen skal

foregå. Det gælder dog ikke, hvis du var bekendt

med den pågældende begivenhed eller

begivenheden var alment kendt ved bestillingen

af opholdet.

Udeblivelse:

Hvis du ikke befinder dig på det aftalte mødested

på din ankomstdag eller du ikke har kunnet

gennemføre rejsen grundet manglende pas, eller

andet der er opstået i forbindelse med

manglende dokumenter/test eller lignende –

tilbagebetales opholdets pris ikke og opholdet

anses som aflyst. 
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Prisændringer efter aftalens indgåelse:
Priserne er baseret på de gældende kurser,

afgifter o.l. Sker der ændringer i disse kan der

opstå prisstigninger eller -fald; prisstigning vil

ikke overstige med mere end

10% af oprindelig pris og skal varsles senest 20

dage inden afrejsen af WEDOHUNT. 

Priser på aktiviteter uden for vores område er

ca. priser og ud fra kurs pr. 1. januar 2022 og vi

kan derfor ikke drages til ansvar for

prisændringer på disse. 
 

Programændringer/aflysninger:
Pakkerejseloven og rejsegarantifonden:

Alle WEDOHUNT´s arrangementer er omfattet

af Pakkerejseloven og omfattet af den danske

Rejsegarantifond. WEDOHUNT er ejet

af Lamai Safari Danmark der er registreret hos

Rejsegarantfonden med nr. 2821.

Rejsegarantifonden sikrer den rejsende ved

force majeure samt hvis WEDOHUNT

økonomiske forhold har medført at

rejsearrangementet ikke kan gennemføres. Hvis

rejsen afbrydes af samme grund, kan den

rejsende kræve refundering af det beløb der

svarer til de ydelser der ikke er opfyldt over for

den rejsende.

Ankommer du senere end planlagt grundet

forsinkelser eller andet skal du kontakte

WEDOHUNT hurtigst muligt for at sikre at dit

ophold ikke bliver betegnet som aflyst. Vi er altid

behjælpelige i forbindelse med uforsætlige

hændelser.

Vælger du at forlade området før tid, vil der ikke

finde nogen form for tilbagebetaling sted.

Hvis der er bestilt aktiviteter og du ikke møder

rettidigt op – kan der ikke kræves en

tilbagebetaling for disse.

Overdragelse af pakkerejsen:

Opholdet kan overdrages til enhver der opfylder

alle betingelser i aftalen, hvis den rejsende har

underrettet WEDOHUNT om overdragelsen

senest 7 dage inden

pakkerrejsens begyndelse. WEDOHUNT er

berettiget til at opkræve et ekspeditionsgebyr,

hvis overdragelsen kræver merarbejde i

forbindelse med overdragelsen. 

WEDOHUNT er afskåret fra at ændre flybilletter,

da disse bliver bestilt af den rejsende – for at

sikre at en overdragelse kan lade sig gøre

anbefales der at kontakte flyselskabet, inden

rejsen overdrages.

Rejseforsikring:
Det er den rejsendes eget ansvar at undersøge,

om der foreligger tilstrækkelige forsikringer. 

Vi tilråder og anbefaler derfor altid, at tage

kontakt til dit forsikringsselskab inden udrejsen.

Det kan være der skal tegnes en udvidet

rejseforsikring ift. ophold i et ikke europæisk

land, sygdom, ulykke, hjemtransport eller tab

eller beskadiget bagage, ift. jagt i Sydafrika samt

overveje en tillægsforsikring ved de flyselskaber

du flyver med.
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WEDOHUNT´s ansvar:

WEDOHUNT er ansvarlig for at gennemføre

rejsen i henhold til programmet og prislister, der

er sendt til den rejsende. 

WEDOHUNT forbeholder sig ret til ændringer i

programmet for den enkelte – dog vil alt nævnt i

pakkerejsen blive gennemført under opholdet.

Er der derimod tale om aflysning af planlagte

aktiviteter hvor der ikke kan arrangeres en ny tur

og turen ikke grundet vejrlig eller force majeure,

ydes der fuld godtgørelse. WEDOHUNT er ikke

ansvarlig eller erstatningsansvarlig for tab som

følge af aflysninger, ændringer, mangler mv.

når aflysningen skyldes den rejsendes egne

forhold. 

Har man købt fly, hotelophold eller andre

turistmæssige ydelser i forbindelse med

pakkerejsen, kan WEDOHUNT ikke gøres

erstatningsansvarlig for disse.

Reklamationer:

Eventuelle reklamationer skal fremsættes på

stedet, så WEDOHUNT hurtigst muligt kan

ændre procedure eller være behjælpelig med at

løse problemet. Klager kan også sendes skriftligt

til WEDOHUNT inden 8 dage efter rejsens

afslutning for at reklamationen kan behandles.

Alle eventuelle reklamationer/klager skal

afgøres

efter dansk ret. Klager, der ikke kan behandles

ved Rejseankenævnet, skal anlægges ved Sø og

Handelsretten i Danmark.
 

Trofæimport mv.

Det er den rejsendes eget ansvar at undersøge

hvilke forholdsregler og indførelsestilladelser

der skal indhentes. Kød og skind tilfalder

WEDOHUNT med mindre andet er aftalt. Læs

venligst vores info vedr.

import af fødevarer på vores hjemmeside.

Kontaktoplysninger:

WEDOHUNT v/Lamai Safari Danmark 

Havvejen 403  9690 Fjerritslev

TLF: +4524866050/+45 22995300 

info@wedohunt.dk

CVR nr. 21683876 Rejsegarantifonden Nr. 2821

Ved forsinkelser, ændringer, aflysninger,

mangler eller lignende og henvises man til at

rette henvendelse direkte til flyselskabet,

overnatningsstedet eller lignende. 

WEDOHUNT er uden ansvar for ændringer og

forsinkelser der er følger af aftalebrud,

overenskomststridige strejker, vejrlig eller

andre forhold som WEDOHUNT er uden

indflydelse på. 

WEDOHUNT kan ikke gøres ansvarlig for

opstående skader på egen eller tredje person

samt materielle skader.

Jagtpakker:

Afskydes der mod forventning ikke det antal dyr

der er angivet i den jagtpakke man har betalt for

– tilbagebetales der det beløb, der er angivet i

tilbuddet ved tilbuddets fremsendelse. 

Af hensyn til vores logistik på lodgen, kan de

fastlagte jagtdage i pakken ikke konverteres til

aktiviteter eller lignende kørsel.
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