
 

 

 

VEELGESTELDE VRAGEN & ANTWOORDEN  

 

Met welk vervoersmiddel leg ik de route af? 

We organiseren op dit moment fiets- en autotochten. Die rijd je met je eigen fiets of auto. Natuurlijk kun je 

altijd ergens een (elektrische) fiets huren of een cabrio voor een nog mooiere beleving. 

 

Waar en hoe laat start de route? 

Elke tour bevat verspreid over de route 5 horecalocaties. De route gaat één richting op en je eindigt de 

route dus bij de horecalocatie waar je ook begonnen bent. We adviseren je om tussen 12.00 en 13.00 uur 

te starten zodat je alle tijd hebt om ontspannen te genieten. 

 

Hoe lang zijn de horecalocaties geopend? 

De horecalocaties zijn geopend van 12.00 tot 18.00 uur. Start op tijd zodat je ruim voor 18.00 uur bij jouw 

laatste horecalocatie bent. 

 

Hoe zit het met verkeersveiligheid? 

Als organisatie vermijden we zoveel mogelijk de drukke wegen en gevaarlijke kruispunten. Routes worden 

duidelijk aangegeven. We vragen jou om je eigen verantwoordelijkheid te nemen en je ook aan de 

verkeersregels te houden. Als organisatie kunnen we niet aansprakelijk gesteld worden voor 

verkeersongevallen, schade, boetes etc: je bent zelf verantwoordelijk. 

 

We leven in bijzondere tijden, hoe houden jullie daar rekening mee? 

Op de horecalocaties worden alle richtlijnen en eisen van RIVM en overheid opgevolgd. Het aantal tickets 

dat wij voor een tour verkopen is beperkt zodat het niet te druk wordt. Bovendien starten alle deelnemers 

op verschillende locaties en worden zo druktes vermeden. Ook hier doen we een beroep op jou: neem je 

eigen verantwoordelijkheid en volg de richtlijnen en eisen. Houd 1,5m afstand van anderen en doe graag 

een andere keer mee als je je ziek voelt.  

 

Zijn er toiletvoorzieningen? 

Ja, op alle horecalocaties kun je gebruik maken van de aanwezige toiletten.  

 

Kan ik bij de gerechtjes ook nog een drankje er bij kopen? 

Ja, op vrijwel alle horecalocaties kun je nog een drankje er bij kopen en ter plaatse afrekenen. 

 

 



 

 

 

Kunnen jullie rekening houden met mijn allergieën of dieetwensen? 

Helaas kan dit niet. Doorgaans doen er zoveel mensen mee met de tours, wat zoveel werk met zich 

meebrengt, dat we geen gerechtjes op maat kunnen maken.  

 

Ik ben vegetariër, kan ik dan meedoen? 

Ja, dat kan! Op sommige locaties krijg je een vegetarisch gerechtje, en op andere locaties kun je om een 

alternatief vragen. 

 

Tot wanneer kan ik een ticket boeken? 

Tickets voor een tour zijn doorgaans beschikbaar tot de vrijdag vóór de tour, 12.00 uur. Tenzij de tour 

eerder uitverkocht is natuurlijk, boek het ticket dus op tijd! 

 

Wanneer krijg ik de informatie over de route toegestuurd? 

Je krijgt de informatie en de route toegestuurd minimaal 24 uur voor de start van jouw tour. Van de 

autotocht ontvang je een routebeschrijving en van de fietstocht een .gpx navigatiebestand. Heb je 24 uur 

voor de start van jouw tour niets vernomen? Dan zit de informatie mogelijk in je ‘ongewenste e-mail filter’.  

 

Moet ik mijn deelnamebevestiging meenemen? 

Ja, neem de deelnamebevestiging uitgeprint mee, of beter nog op een digitaal apparaat (bijv je telefoon). 

De horecalocaties controleren jouw deelname op basis van een deelnemerslijst. Mogelijk vragen zij ter 

controle de deelnamebevestiging die je per e-mail hebt gekregen na het boeken en betalen van je tickets. 

 

Ik heb tickets geboekt, kan ik die nog teruggeven? 

Nee, dit kan helaas niet. De kaartverkoop starten wij relatief kort voordat de tour plaatsvindt. Er vindt dus 

geen restitutie plaats van ticketgeld. Ben je zelf helaas verhinderd? Verkoop de tickets dan aan een ander 

of schenk ze als een origineel cadeau.   

 

Kan ik met mijn locatie meedoen als ‘halte’ op een van de routes? 

Wij zijn altijd op zoek naar sfeervolle horecalocaties, zodat we een mooie route aan kunnen bieden met 

gastvrije locaties met een smakelijk gerechtje. Ook staan we open voor tips voor bezienswaardigheden om 

bij stil te staan. Bij interesse of tips stuur een e-mail naar info@reisspijs.nl.  

 

Ik heb nog een vraag die hier niet bij staat? 

Vragen staat vrij! Stuur een e-mail naar info@reisspijs.nl en dan reageren we binnen gemiddeld 24 uur. Heb 

je een dringende vraag tijdens de tour, dan kan men je doorgaans ook helpen bij de horecalocatie.  
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