BAGAGE
Ik ga op reis en neem mee...
Per busreiziger:
- 1 koffer of rugzak van max. 20 kg
- 1 stuk handbagage (20 x 30 x 30 cm)
Per 20 busreizigers:
- 1 stuk groepsbagage (afmetingen max. 100x55x44 cm) van 30 kg
Alle overige bagage wordt geweigerd!
Wie niet met de JEKA bus rijdt, staat zelf in voor het transport van zijn
bagage: die kan dus niet mee met de JEKA-bus !
Ook worden deze deelnemers niet meegerekend met de optelregel voor het aantal stuks groepsbagage.
Indien de groep verdeeld wordt over meerdere bussen, dan gaat jouw bagage mee op de bus waar je zelf
een zitje hebt.
Verdeel de groepsbagage zoveel mogelijk over de individuele koffers.
Deze bagagerichtlijnen zijn gebaseerd op de beperkte capaciteit van de laadruimte en het wettelijk verbod
om koffers en rugzakken in de passagiersruimte te vervoeren.

Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn bagage. JEKA kan in geen geval aansprakelijk gesteld
worden voor beschadiging, diefstal of verlies.
Spreek daarom binnen de leidingploeg duidelijk af wie verantwoordelijk is voor het toezicht op het correct
uit- of inladen van de bagage ter plaatse. Noch de chauffeur, noch de JEKA-medewerkers kunnen
verantwoordelijk gesteld worden indien een stuk bagage bij aankomst per ongeluk terug naar België gaat of
bij vertrek ter plaatse achter blijft !

Voorzie alle bagage van een stevig kaartje of etiket, met naam en
groepsnummer en adres ter plaatse.
Zorg er ook voor dat alle bagage duidelijk herkenbaar is, bv. door gekleurde
lintjes te voorzien. Indien je groep in verschillende huizen logeert, gebruik dan
één kleur per huis zodat onze medewerkers ter plaatse ook gemakkelijk
kunnen zien welke bagage bij welk huis behoort.

Tips voor het inpakken
Onze huizen
Elk JEKA huis beschikt over slaapkamers met stapelbedden, sanitair, een
uitgeruste keuken en een eet- en recreatieruimte. In de keuken is alle
materiaal aanwezig om het JEKA menu klaar te maken, je hoeft dus geen
keukengerei mee te brengen. Elektrische toestellen zijn er echter niet.
In het logement vind je een basispakket aan poetsgerei om je huis netjes
te houden, evenals afwasproduct. JEKA zorgt ook voor toiletpap ier. Deze
producten kan je steeds bijvragen. Opgelet : Keukenhanddoeken en
vaatdoeken moet je zelf voorzien !
Onze logementen zijn degelijk maar sober ingericht, zodat het
groepsleven er volledig tot zijn recht kan komen. Daarom is er geen
televisie of radio.

Individuele bagage
- Identiteitskaart, identiteitsbewijs of internationaal paspoort
- Medische fiche + eventuele persoonlijke medicatie
- Formulieren van de mutualiteit:
Europese Ziekteverzekeringskaart (EU)
World Assistance Card (EuroCross, EuroCall)
 bij medische verzorging moet je onmiddellijk je mutualiteit contacteren
- Hoeslaken en kussensloop (verplicht, ook voor wie een slaapzak gebruikt !)
- Slaapzak of een extra laken (dekens zijn ter plaatse beschikbaar)
- (wollen) Trui
- Regenkledij, liefst zo licht mogelijk
- Zonnebril en zonnebrandolie (voor hooggebergte: hoog factornummer!)
- Handdoeken
- Zwemgerief
- Pantoffels (schoenen binnenshuis dragen brengt alleen maar extra poetswerk met zich mee)
- Wandelschoenen: bij voorkeur hoge schoenen met diep uitgesneden zolen (voor bergtochten)
- Voldoende reservesokken waaronder een paar dikke sokken
- Waterschoenen voor wateractiviteiten
- Brooddoos en eventueel veldfles, zakmes
- Minstens één lange broek

Groepsbagage
Verdeel je groepsbagage zoveel mogelijk over de individuele koffers.
- Spelmateriaal/knutselmateriaal
- Kleine EHBO-koffer (pleisters niet vergeten)
- Fluovestjes
Keukenbenodigdheden
- Aardappel- en vleesmessen (evt. elektrisch)
- Wasknijpers
- Vaatdoeken en keukenhanddoeken
- Kruiden (we leveren alleen zout en peper!)
- Blikopener(s) voor op tocht
- Eventueel een koffiezetapparaat
Documenten
- Een volledige deelnemerslijst
- Administratie: overeenkomst met JEKA, factuur, reisdossier e.d.
- Gelegaliseerde attesten met toestemming van de ouders voor de minderjarigen
- Verzekeringspolis en formulieren voor een eventuele ongevalsverklaring
(indien je een verzekering afgesloten hebt bij je eigen verzekeringsmaatschappij)
Dit laat je thuis!
- Muziekinstrumenten, groter dan de individuele bagage
- Opgeblazen ballen
- Fietsen
- Grote muziekinstallaties
- Voorwerpen waarmee je medereizigers kan kwetsen, ook al zijn het souvenirs
- Alcohol en diverse geest vertroebelende middelen
- Andere voorwerpen die onder de algemene regels van het reisverbod gelden
Kosten en schade, ook aan derden, die voortvloeien uit meegenomen niet-reglementaire en/of overtollige
bagage zijn voor rekening van de groep.
Goed om weten
- Opvouwbare rolstoelen kunnen mee, op voorwaarde dat dit vooraf aan JEKA werd aangevraagd.
- JEKA kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor gestolen, beschadigd of verloren individueel en
groepsmateriaal, tijdens het vervoer of tijdens het verblijf.
- Sluit een materiaalverzekering af voor waardevolle voorwerpen. (bv. laptop)
- Bij een vliegtuigreis verdeel je de groepsbagage onder de individuele bagage.
Kosten, verbonden aan een extra groepskoffer, zijn voor de groep.

Vragen?
Heb je na het lezen van deze info nog twijfels over bepaalde voorwerpen of nog andere
bagagevragen?
Stel ze op bagage@jeka.be.

