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Algemene voorwaarden Gids 53 
 
In dit document vind je de algemene en specifieke voorwaarden die betrekking hebben op de activiteiten van Gids 53, 
zelfstandig freelance gids sinds 2015. Ze zijn van toepassingen op alle overeenkomsten met  Gids 53 afgesloten. 
 
Wettelijke bepalingen en erkenning  
Als freelance gids ben ik geregistreerd bij de Kamer Van Koophandel onder het ondernemingsnummer BE 
0637.792.420. Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. Btw niet van toepassing . 
(art. 56bis). 
 
Jo Van Dessel - Gids 53 - is erkend: 
 
- Gids Toerisme Vlaanderen (2016) 
- Gids Kempen en omgeving (2016) 
- Lid van de Stadsgidsen van Herentals (2017) 
- Gids Kapellen en omstreken (2018) 
- Master in de Geschiedenis (1996) 
 
Verzekeringen en aansprakelijkheid bij rondleidingen. 
Gids 53 heeft een Polis aansprakelijkheid- en lichamelijke ongevallen  bij een aparte verzekeraar (Baloise). Ze dekt 
eventuele ongelukken en de gevolgen ervan, in zoverre dat deze werden veroorzaakt of geïnitieerd door de gids. Elke 
wandeling of rondleiding is altijd op eigen risico van de deelnemer  en wordt niet gedekt door de polis. 
De gids kan niet aansprakelijk  worden gehouden voor materiële of immateriële schade van de deelnemer  opgelopen 
tijdens een wandeling of voor schade door de deelnemer aangebracht aan derden . De gids is niet verantwoordelijk voor 
beschadiging of verlies van eigendommen of goederen van de deelnemer. Zowel in het verkeer, als in musea of andere 
instellingen waar een rondleiding wordt georganiseerd, is elke deelnemer verantwoordelijk voor de eigen daden; door deel te 
nemen aan een wandeling verbindt de deelnemer zich ertoe alle  geldende regels in acht te nemen.  
 
Wandelingen en rondleidingen  
Boekingen 
Alle boekingen lopen via deze website van Gids 53  of worden door derden georganiseerd  die een beroep kunnen doen 
op Gids 53. Elke reservering wordt bevestigd via e-mail, chat of Whatsapp, of andere en geeft de datum, het startuur en -
plaats van de rondleiding aan zoals samen afgesproken. 
Gids 53 doet persoonlijk ALLE rondleidingen . Enkel bij te grote groepen of in hele specifieke gevallen kan het zijn dat er 
een 2e of 3e gids (door mij geselecteerd om de kwaliteit te garanderen; deze gids past 100% in de waarden van Gids 53) 
wordt gevraagd om mee rond te leiden. Je kan daar zelf beslissen of dat wenselijk is. 
Wandeling gaan altijd door , ook bij slecht weer. Bij twijfel, neem gerust even contact op met Gids53 om samen te 
overleggen. 
 



 
 
Timings 
Probeer op het afgesproken uur op de afgesproken plaats te zijn (liefst zelfs iets vroeger). Ben je wat later, geef dan een 
seintje op het telefoonnummer +32/498.07.08.73 . 
Ik reken altijd het academisch kwartiertje ; zonder bericht kan Gids 53 de gidsbeurt annuleren  maar blijft de volledige 
factuur te betalen. Restitutie is niet meer geldig. 
Een rondleiding is standaard 1,5u tot 2u (naar gelang het pakket wat je kiest). Extra tijd kan uiteraard pro rata van 40€ per 
begonnen uur (kan op voorhand afgesproken worden). 
 
Aantal deelnemers 
Je stelt zelf je groep samen. 
Ideale groep: 15 personen ; de maximale groep is 20 personen (veiligheid, comfort en timing). 
Is je groep groter dan 20 personen, dan kan dit uiteraard ook, maar tegen een meerprijs van 10€/pp. Gids 53 kan ook een 
2e gids voorstellen (cfr supra). Bij boekingen door een 3e partij, bepaalt deze de andere gids(en), niet Gids 53. 
Individueel  aansluiten bij een groep is NIET mogelijk. 
Wandelingen kunnen door iedereen  gevolgd worden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Vraag zeker op voorhand 
naar de toegankelijkheid voor andersvaliden . Sommige musea zijn nog niet aangepast voor bijv. rolstoelgebruikers. 
 
Betalingen 
De betaling van een rondleiding gebeurt op factuur; na ontvangst heb je 5 werkdagen om ze te voldoen.  
Bankrekening: BE65 0689 0339 7096 op naam van Gids 53 – Tour Guide. Alle facturen zijn vrijgesteld van BTW. 
Let op: boekingen voor bepaalde musea of gebouwen lopen via een derde partij (Visit Antwerp, Vredescentrum, ...). Ook 
de betalingen lopen via deze externe partners. 
 
Annulaties  
Deze zijn uiteraard te vermijden, want ik ben een veel gevraagde gids.  
Reserveringen kunnen tot 14 kalenderdagen kosteloos geannuleerd of gewijzigd  worden. Alle annulaties die minder dan 
14 kalenderdagen  op voorhand gebreuren, worden 100% in rekening gebracht . 
Annulatie door Gids 53 
Indien een rondleiding door overmacht moet geannuleerd worden, hoef je uiteraard niets te betalen  en eventuele 
voorschotten worden teruggestort.  
 


