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Inclusief is:

 De reizen in deze brochure zijn individuele reizen. -Retourticket economy class, incl. belastingen en brandstofheffing

 Alle tours en prijzen zijn onder voorbehoud -Landarrangement zoals genoemd bij de tours

 Vertrek dagelijks naar Tokyo, Osaka en Fukuoka* (*Fukuoka met  waaronder overnachtingen, binnenlands vervoer, gereserveerde 
 overstap in Seoul of Osaka)   treinen, excursies en maaltijden (waar genoemd)

 Index Treinen:

 Tourtarieven Bij cat. budget t/m 1e klas reist u  2e klas in de trein
 Verlengingen (Met toeslag kunt u uiteraard in de 1e klas reizen).
 In de tours gebruikte hotels De luxe passagiers reizen 1e klas in de treinen.
 Facultatieve excursies Er is op Shinkansen ook een extra luxe klasse "Gran Class"
 Reisvoorwaarden Indien er geen 1e klas is, is een 2e klas kaartje berekend.
 Nationale Feestdagen Japan De luxe categorie accommodatie  is tevens mogelijk.
 Aanmeldingsformulier Die tarieven vindt u op onze website!

              De KLM hoogseizoentoeslag bij vertrek 08 juli t/m 19 aug. en ca. 15 t/m 26 dec.: € 145

 KLM  Businessclasstoeslag (retour Tokyo/Osaka)*:
Reservering en betaling optie 1: uiterlijk 1 maand voor vertrek, optie 2: 
uiterlijk 10 dagen voor vertrek. 

1862 2095 Economy Comfort 
*toeslag:

280

TOURTARIEVEN op basis van 2-pers.kamer pp op basis van 1-pers.kamer

Alle excursies zijn momenteel onder voorbehoud van bevestiging. Alle Tours kunnen ook 
zonder excursies aangevraagd worden. comf 1e klas comf 1e klas

Japan in een Notendop € 2.405 € 2.775 € 2.780 € 3.420

Tokyo- Hakone- Kyoto 9 dagen

Minshuku - A
de korte Alpenroute, 14 dagen € 3.275 € 3.945 € 3.805 € 5.245
Kiest u autohuur vanaf Nikko of Hakone tot Kyoto, dan blijft het tarief bijna gelijk

Minshuku - B
de Alpenroute, 21 dagen € 4.605 € 5.530 € 5.355 € 6.865
Kiest u autohuur op dag 16 en 17 (Takayama-Ogimachi-Kanazawa),dan is de  toeslag: 89 89 229 229

Minshuku B lang
de Alpenroute, 23 dagen (in brochure staat 26 dagen, dat is niet correct) € 4.835 € 5.760 € 5.715 € 7.225
Kiest u autohuur op dag 16 en 17 (Takayama-Ogimachi- Ainokura-Kanazawa),dan toeslag: 89 89 229 229

Minshuku - C
de Zuidkust route, 21 dagen € 4.375 € 5.125 € 5.510 € 6.870
Kiest u autohuur op dag 12 t/m 16? Dan is de toeslag: 85 85 379 379

Minshuku - C lang
de Zuidkust route, 25 dagen € 5.140 € 5.905 € 6.385 € 7.805
Kiest u autohuur van Ise tot Nara op dag 14 t/m 20 (7 dagen), dan is de toeslag ca. 140 140 484 484

Tip bij Minsh. C  Kort en Lang : Vanaf dag 12 verlenging 2 nachten Odaru Spa, incl 2 maaltijden
1e klas ryokan met 20 hotspringbaden (ook gemengde!) en zwembad (zomer) extra kosten: 350 595 375 565

of  incl. autohuur 2,5 dag (Shuzenji-Odaru-Mishima), waarna u de reis vervolgt naar Ise 480 725 550 740

Minshuku - D, 15 dagen

€ 3.960 € 4.330 € 3.970 € 5.570

61 61 189 189

JAPAN TOURS 2022 tarieven

Graag boeken wij deze klasse voor u. U hebt 10 cm meer beenruimte en uw stoel kan verder naar achteren.

Vertrek was dagelijks mogelijk, maar nu maar 2x per week. Zie tijdelijke KLM schemawijziging op Tozai website, vanwege de Oekraine oorlog en Corona. 

Autohuur: Wilt u liever de gehele reis of een groot deel ervan met een huurauto maken? We regelen het graag voor u! 
Borden zijn voor 99% in het Engels en Japans en we vragen een auto met Engelse navigatie aan!

Tenzij u een hoog Flying Blue nummer hebt, is de retour-toeslag Eur 280

N.B. Reizen met een Japan Railpass is soms goedkoper dan met gereserveerde kaartjes.
U kunt de snelste Nozomi Shinkansen (die het vaakst rijdt) dan echter niet gebruiken en moet vaker overstappen. De reistijd wordt dus veel langer.

Bovendien kunt u pas na aankomst in Japan reserveringen maken, hetgeen in weekends en drukke perioden problemen kan geven.

Alle excursies zijn momenteel onder voorbehoud van bevestiging. Alle Tours kunnen ook zonder excursies aangevraagd worden.

N.B. Bijna alle hotels, ryokan en minshuku  hebben een weekend- en seizoenstoeslag (zie pag. 6), deze zijn nog niet inclusief!

Alle op dit inlegvel vermelde tarieven zijn per persoon. De tarieven zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en wijzigingen! 

Behalve ons KLM  businessclass tarief, zie hieronder, bieden wij ook de KLM  Economy Comfort klasse

West Honshu en Kyoto 
NB: De Tango schiereiland excursie van dag 5 is vervallen, nu incl. 2 daagse vervoerspas op bussen en boten,  
incl. vissersdorp Ine. De volgende dag gaat u met de trein naar Kinosaki.

Bij keuze autohuur op dag 5 en 6  Amanohashidate via Tango schiereiland en Kinosaki tot Matsue is de 

autohuurtoeslag voor die 2 dagen:

*kosten Economy comfort lager bij 
hoog Flying Blue nummer



TOURTARIEVEN
op basis van 2-pers.kamer pp op basis van 1-pers.kamer

comf 1e klas comf 1e klas

Minshuku - E, 14 dagen nu met KLM Amsterdam-Fukuoka (via Seoul of Osaka) heen en terug

€ 3.140 € 3.365 € 3.375 € 4.035

Minshuku E lang, 16 dagen met KLM naar Fukuoka (via Seoul of Osaka)

Ontdek Kyushu Lang, met verlenging Kurokawa en Karatsu € 3.580 € 3.795 € 4.135 € 4.795

Bij autohuur op dag 7 t/m 9 en op dag 13-14, toeslag ca.: 157 157 413 413

Bij autohuur vanaf vertr.Yufuin tot aank. Fukuoka (10 dgn), toeslag: 202 202 662 662

Minshuku -F, 21 dagen
Ontdek Zuid en West Japan € 4.820 € 5.375 € 5.240 € 7.235
Met JRP 21 dagen bespaart u ca Euro.: 61

Minshuku - F lang, 23 dagen De Amanohashidate - Ine

Ontdek Zuid en West Japan met verlenging  Amanohashidate excursie is vervallen, In plaats € 5.230 € 5.775 € 5.720 € 7.700

Bij autohuur dag 20-21, geen toeslag beh. bij 1 pers.ca.: 147 147

Minshuku G, 18 dagen
Kyoto, Inland Sea , Shikoku en Naoshima € 4.555 € 5.280 € 4.925 € 6.460
aanrader autohuur dag 11-13, geen toeslag , beh. bij 1 pers. 146 146

Minshuku H, 21 dagen
Kyoto, Inland Sea, Kyushu en Shikoku € 5.350 € 5.945 € 6.035 € 7.415
aanrader autohuur dag 9 t/m 17, extra kosten ca. 313 313 917 917

Minshuku - K, Noord Japan, basisroute 20 dagen "Tohoku"

gebaseerd op autohuur van Nikko tot Jomokogen (dag 5 -18) € 4.590 € 5.410 € 6.080 € 7.185
op basis van openbaar vervoer blijft tarief hetzelfde, maar voor 1 pers minder, nl: -663 -663

1 persoonskamers zijn moeilijk te boeken, tarieven ca. 30-50% hoger

Minshuku - K, 22 dagen Noord Japan met verlenging naar "Sado" € 639 € 905
gebaseerd op autohuur van Nikko tot Jomokogen (dag 5 -20), incl. ferrykosten auto
op basis van openbaar vervoer wordt het tarief duurder
1 persoonskamers zijn moeilijk te boeken, tarieven ca. 30-50% hoger

Minshuku - K, 20 dagen met verlenging Yudanaka Spa "Snow Monkeys" € 370 € 495

gebaseerd op autohuur van Nikko tot Nagano city (dag 5 -18)
op basis van openbaar vervoer blijft het tarief hetzelfde
1 persoonskamers zijn moeilijk te boeken, tarieven ca. 30-50% hoger

met Japan Railpass van 21 dagen € 5.235 € 6.075 € 5.745 € 7.940
Met gereserveerde treinkaartjes (incl. Nozomi Shinkansen) zonder toeslag! -33 -33 -33 -33

Aanrader: autohuur dag 13 t/m 15 van Shin Onomichi (1 station voor Mihara) -Hiroshima, toeslag: 119 119 274 274

comf 1e klas comf 1e klas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

met Japan Railpass van 21 dagen € 5.155 € 6.000 € 5.655 € 7.845
Met gereserveerde treinkaartjes blijft het tarief hetzelfde

Aanrader: Autohuur van Matsuyama/Shikoku tot aankomst Hiroshima, extra kosten: 205 205 490 490

Themareis B, Kunst en Cultuurreis, 20 dagen comf 1e klas comf 1e klas

hoogtepunt Naoshima Kunsteiland € 4.900 € 5.850 € 5.620 € 7.820

Themareis B, Kunst en Cultuur met verlenging Shikoku, 24 dagen
op basis van openbaar vervoer Shikoku € 5.620 € 6.775 € 6.490 € 8.730
op basis van autohuur op Shikoku tot Osaka, extra kosten: 100 100 375 375

Themareis C, Tuinen en Cultuur, 20 dagen comf 1e klas comf 1e klas

met openbaar vervoer (waar mogelijk met gereserveerde treinplaatsen) € 4.725 € 5.170 € 5.700 € 6.345
Indien u met een railpass van 14 dagen reist, bespaart u ca: -€ 36

daarvan 2 daagse vervoerspas

Hofreis andersom, anders dan brochure: U vliegt heen op Fukuoka (via Seoul), reist per JRP 
of airportbus naar Nagasaki (Eur 20); 3 overn. Nagasaki en 2 in Aso (daardoor tijd om vulkaan Mt 

Aso  te zien).Thema reis A-1, De Hofreis andersom Nagasaki-Tokyo (Edo)

Thema reis A, De Hofreis Tokyo (Edo) -Nagasaki, 
24 dagen

Hofreis, anders dan in brochure:  nu met  2 overn. Nagasaki en 2 in Aso (daardoor tijd om 
vulkaan Mt Aso te zien), maar uiteraard kunt u verblijf in Nagasaki verlengen!     

Terug avondvlucht Fukuoka- Seoul met Korean air / KLM Seoul- Amsterdam (aankomst 
volgende ochtend)

 N.B. Anders dan in reis A: Na Shikoku eiland gaat u eerst naar Osaki Kamijima (boot vanaf  Imabari), 
daarna naar Miyajima en vandaar naar Kyoto.

N.B. Anders dan in brochure: nu met gereserveerde treinkaartjes en 1e en laatste overn. Fukuoka ipv Osaka, 
daar u Amsterdam-Fukuoka via Seoul vliegt.

Ontdek Kyushu; N.B. Anders dan in brochure: nu met gereserv. treinen en 1e + laatste overn. Fukuoka ipv Osaka.

Alle excursies zijn momenteel onder voorbehoud van bevestiging. Alle Tours kunnen ook zonder excursies 
aangevraagd worden.



TOURTARIEVEN

1e klas de luxe 1e klas de luxe

Themareis D  Kersenbloesem en Cultuur of Herfsttinten en Cultuur
15 dagen € 3.810 € 3.850 € 5.415 € 5.780

Thema reis D  met verlenging Kurashiki-Naoshima-Takamatsu € 5.315 € 6.050 € 7.345 € 8.840

21 dagen

Themareis E, Gastronomische reis door Japan comf 1e klas comf 1e klas

18 dagen € 4.365 € 5.315 € 5.110 € 6.750

Themareis F, het Mystieke Japan
22 dagen € 5.110 € 5.740 € 5.445 € 6.750
N.B. Tempelverblijf Nachi is gesloten, nu overn. in eenvoudige ryokan vlakbij de tempel (dag 18) 

aanrader autohuur dag 9 t/m 21, extra kosten ca. 184 184 990 990

Themareis G, de "oude" 88 Tempeltocht van Shikoku
21 dagen € 4.185 € 4.605 € 4.775 € 5.895
aanrader autohuur dag  5 t/m 18 (Tokushima tot Okayama) extra kosten ca. 321 321 914 914

De 21 dagen-reis is v.a. dag 5 niet mogelijk  zoals nu in brochure: 1 overn. Tokushima of Bando naast tempel 1, 1 overn. in tempel 6 en 1 overn. na tempel 12 zijn noodzakelijk.

Daarom hebben we de reis herzien en op onze website aangepast. U vindt daar de hele nieuwe route, ook met extra suggesties (andere mooie tempels, rustdag aan strand etc.)

Themareis G, de "nieuwe" 88 Tempeltocht van Shikoku, 26 dagen € 4.955 € 5.525 € 5.705 € 6.340

26 dagen, de "nieuwe" reis

aanrader autohuur vanaf  dag 10 - 22 (2e keer Tokushima - Takamatsu) 264 264 845 845

liever alleen autohuur op dag 19 - 22 (Iya Vallei) 101 101 272 272

Themareis H, Noord en Midden Alpenroute, 24 dagen

Cat A Cat B

€ 5.775 € 7.405

Cat.A. * toeslag Kamikochi 2 pers.kamer (2 nachten) 173
Cat.B.  toeslag prachtige ryokan 1 nacht Kawaguchiko en 1 nacht top-ryokan Takayama 280 655

Themareis K, Avontuurlijke wandeltocht (Groepsreis) 

Nu alleen op individuele basis mogelijk, zie meteen hieronder

Themareis K, Avontuurlijke wandeltocht (Individueel), 18 dagen comf 1e klas comf 1e klas
18 dagen, want u overnacht na aankomst eerst 1 nacht In Osaka (inclusief)
op basis van openbaar vervoer € 3.710 € 4.225 € 4.380 € 5.310
Vertrek dagelijks mogelijk
aanrader: autohuur van dag 2 t/m 11 (Osaka-Nara), extra kosten ca. 237 237 428 428

N.B. Anders dan in de brochure: Na aankomst Japan overnacht u 1 nacht in Osaka, 2 ntn Mt Koya, 2 ntn Yunomine.
I.p.v. in  Koguchi overnacht u 2 nachten in Nachi en i.p.v. in Asuka en Tenri overnacht u 2 nachten in Nara.
(N.B. Tempelverblijf Nachi is gesloten, nu overn. eenvoudige ryokan nabij de tempel)

Basis reis A,  15 dagen comf 1e klas comf 1e klas

met Rail Pass van 14dagen: KLM, non-stop € 2.905 € 3.710 € 3.405 € 4.510
Finnair N kl € 2.575 € 3.380 € 3.080 € 4.180

Basis reis B,  21 dagen comf 1e klas comf 1e klas
met Railpass van 21 dagen KLM, non-stop € 3.700 € 4.651 € 4.346 € 6.146

Finnair N kl € 3.370 € 4.322 € 4.017 € 5.817

Basis reis C,  26 dagen comf 1e klas comf 1e klas

met Railpass van 21 dagen KLM, non-stop € 4.355 € 5.306 € 5.316 € 7.116
Finnair N kl € 4.025 € 4.977 € 4.985 € 6.787

Terugvliegen uit Fukuoka? Dat kan dagelijks met overstap in Seoul of Osaka, tickettoeslag ca Eur 95

De TSE A- en -B reizen worden niet meer uitgevoerd

Alle excursies zijn momenteel onder voorbehoud van bevestiging. Alle Tours kunnen ook zonder excursies 
aangevraagd worden.

Cat A: mix van budget en comf.accommodatie, met verblijf in leuk *slaapzaaltje (naar sekse gescheiden) in 
Kamikochi

Cat B: mix van comfort en 1e klas met uitschieter naar luxe en naar eenvoud (vanwege de sfeer)

N.B. Dag 5: anders dan in brochure: Comf categorie overn. in eenvoudige ryokan; alleen 1e klas/deluxe 
in Kanaya hotel



VERLENGINGEN
1e klas de luxe 1e klas de luxe

Mount Koya verlenging
2 dagen/ 1 overn. incl. gereserveerde treinen Kyoto-Mt Koya-Osaka individueel € 240 € 300 € 275 € 355
3 dagen /2 overn. incl. gereserveerde treinen Kyoto-Mt Koya-Osaka individueel € 415 € 535 € 485 € 650

Liever met gids?  2 dagen begeleide tour naar Mt Koya met 
Tempelovernachting, volpension, alleen vanaf Osaka ma/don in klein groepje € 399 € 439

Kyoto Speciale tuinen en Paleizen bezoek
Katsura Villa, Shugakuin, *Oude Keizerlijke paleis per object p.p. € 54
Mostempel (excl. Yen 3000 pp donatie, ter plekke contant betalen) € 54
(N.B. *Oude Keizerlijke Paleis zit op weekdagen standaard incl. in Kyoto ochtendtour) Los daarvan is bezoek kostenloos  en mogelijkzonder reservering

Okinawa 5 dagen/4 nachten laagseizoen! 1e kl luxe 1e kl luxe

4 overnachtingen incl. ontbijt, excl. vluchten € 625 € 1.495 € 1.205 € 2.160

4 overnachtingen incl. ontbijt, incl. vluchten Okinawa/Naha - Tokyo/Osaka/Fukuoka € 838 € 1.655 € 1.418 € 2.320

Tarieven erg afhankelijk van dag en seizoen; autohuur Okinawa niet meer inclusief; mogelijk op aanvraag (kleine auto: 1e dag Eur 99, vanaf 2e dag Eur 69 per dag)

Facultatief: kosten pp
Noord Okinawa bustour, dagexcursie incl. lunch. dagelijks 55
Bezoek Ryukyu-dorp, Cape Manzamo, Aquarium, Ananasbomenpark.
Zuid Okinawa bustour, ochtend of middag, 6 uur dagelijks 50
Shuri Castle Park World Heritage Tour, Okinawa Peace Memorial Park dagelijks 50

Ishigaki 5 dagen/ 4 nachten comf 1e klas comf 1e klas
inclusief vluchten vasteland Japan naar/van Ishigaki € 1.370 € 2.085
inclusief 4 dagen autohuur, onmisbaar op Ishigaki!

comf comf
Hokkaido 5 dagen/4 nachten
incl. vluchten van vasteland naar Sapporo op airpassbasis of LowCostCarrier € 1.050 € 1.190
ook incl. Hokkaido Rail Pass 5 dagen, bij autohuur ipv trein is toeslag: € 8 € 127

Hokkaido 7 dagen/ 6 nachten

€ 1.410 € 1.630

€ 83 -€ 89
Of liever alle dagen autohuur? (2p. Korting, 1p. Toeslag) -€ 68 € 35

SG 100 Werelderfgoedreis Hokkaido min. 2 pers. pp op verzoek
Nu alleen op indiv. Basis mogelijk, zonder gids; toeslag in Golden week,  juli en augustus van ca 10% .

DE IN  TOZAI's  TOURS GEBRUIKTE HOTELS
Alle kamers zijn met bad*, behalve bij minshuku. Onderstaande tarieven zijn  exclusief weekend/hoogseizoentoeslag

Plaats Naam hotel Verlenging pp per nacht

Tokyo 2 pers.k. pp   Opmerkingen

budget Asia Centre hotel, incl.ontbijt (kamer 13,5 m2) 59 kamer met 1 groot bed

Asia Centre hotel, incl.ontbijt (kamer 20 m2) 66 kamer met 2 aparte bedden

Comfortabel Shiba Park hotel, standaard kamer (20 m2) 99

1e klas Courtyard by Marriott Ginza of Kei Plaza hotel 155 zwembad (juli+aug.)

1e klas+ Keio Plaza Hotel, superior room 112 zwembad, niet gratis

de luxe Prince Park Tower 182 zwembad, niet gratis

de luxe exclusief Park Hyatt hotel, Palace hotel 247 zwembad, niet gratis

Kyoto
budget Tozai westers hotel of leuke ryokan 60 Yuhara inn (k.zonder bad/wc)

Tozai ryokan  86 Matsubaya ryokan (met bad.wc)

Comfortabel Karasuma hotel,  Aranvert hotel 87 dit is het laagste seizoen

ryokan Sakura ryokan 90
1e klas Kyoto hotel Okura, Ana hotel, Kyoto Royal, Westin Miyako 135
1e klas ryokan Hiiragiya bekkan ryokan, alleen kamers met wc* 152,8 incl. ontbijt

Hiiragiya bekkan of Motonago ryokan 191 incl. diner en ontbijt

de luxe Westin Miyako hotel, de luxe kamer of Okura 120 toeslag okt-dec,19mar-11apr

de luxe ryokan Hiiragiya ryokan, Tawaraya ryokan 365 incl. diner en ontbijt

zeer luxe, exclusief  hotel Ritz Carlton, Four Seasons 500-600 pp incl. ontbijt gratis zwembad

Minshuku in Japan vanaf 95-125 pp incl. diner en ontbijt

ryokan vanaf 60-75 pp excl.maaltijden

incl. vluchten van vasteland naar Sapporo op airpassbasis of LowCostCarrier, incl. autohuur 4 dagen en 3 dgn 
Hokkaido Pass

Liever alles per trein? Hokkaido Rail Pass (1 van 3 dagen + 1 van 4 dagen) ipv autohuur? Dan toeslag:



Facultatieve excursies, tarieven van 2020
 In 2022 zijn alle excursies nog onder voorbehoud. Pas medio mei 2022 weten we welke plaats kunnen vinden en hoe duur ze zullen zijn.
Vraagt u ons dan naar de details van de excursie(s) en op welke dagen deze uitgevoerd wordt/worden. 
In het weekend en op Nationale feestdagen vervalt een excursie soms of wordt die iets anders uitgevoerd.  Bij bevestiging van uw reis geven wij u dit door.

TOKYO kosten kosten

BUS1JT00H2MMS Tokyo ochtendexcursie 54 460
BUS1JT01H2MMS Tokyo middagexcursie 57 0
BUS1JT04H2MMS Panoramic Tokyo Tour, incl. lunch 102 215

A080, A210, A220, A250, A320, A500, A560, A160 zijn helaas vervallen 118
BUS1JT05H2MMS  Dynamic Tokyo, incl. lunch 121 137

174

Sumo Tour Tokyo Tournament (bus vanaf Hamamatsucho) 99

GDT1J00711MMS Sumo Tour met Chanko nabe-diner 135

CRS1J00513MMA Tokyo Dinner Cruise in baai Tokyo 85 146

GDT1J01901MMS middagexcursie naar het Ghibli Museum 132
CUL120, CUL300,TYO-O-A590 zijn helaas vervallen vervallen

ACT1J06201MMS theeceremonie 71 1222

GDT1J00411MMS Sushi maken en bezoek Tsukiji vismarkt 125 1347

GDT1J006V1MMS Wandelexcursie door Kabukicho; Tokyo's entertainment district 58 alleen op individuele basis

1060

Excursies in KYOTO
BUS1NN1701NNS Kyoto ochtendexcursie 67 147

73

BUS1NN2801NNS Kyoto middagexcursie 58 187

N210, N220, N700, N800 zijn helaas vervallen

NGT1NN2601NNS Kyoto Night Tour 121 184
NGT1NN4201NNS  Maiko Night Excursie 151 1105

GDT1NN2401NNS  Wandelen In Sagano, Arashiyama (West-Kyoto) zonder lunch 84 362

GDT1NN2501NNS Wandelen in Sagano, Arashiyama met lunch 131 779

HOZU: Torokko Romantic trein en Boottocht Hozu River 65 436

T101  Fushimi Inari Schrijn met z'n 1000 rode poorten; daarna sakemuseum + sake 
proeven, ochtendexcursie 90 614

min. 2 personen

NGT1NN4101NNS Diner met Maiko (geisha) op overdekt terras aan rivier in Noord-
Kyoto (Takao) incl. vervoer 187

1 overn. 216 240

4 exclusieve bezoeken Kyoto** pp 2 overn. 282 324

Kyo- Tuin 1   Katsura Villa, Kyoto 54 1 overn. 254 277

Kyo- Tuin 2  Shugakuin Imperial Villa 54 2 overn. 357 404

Kyo- Tuin 3  Mostempel Saihoji (+ ter plekke een verplichte donatie van 3000 
yen p.p. in contanten betalen) 54

Kyo-  4  Oude Keizerlijke Paleis (Kyoto-Gossho) is sinds zonder 
toestemming te bezoeken. Bezoek aan dit paleis is standaard inclusief in de 
Kyoto Morning Tour zelf

82

141

93

Sumo Tour Tokyo Tournament (bus vanaf Hamamatsucho) 99

GDT1J01301MMS Sumo Tour Tokyo Tournament, met chanko diner 135 150
NG560 Nagoya Sumo tour (14-19u), A klas plaatsen 95

L 400 Kyoto - Japanse Alpen - Kyoto , 3 

Sumo: De grote toernooien vinden elk jaar plaats in oneven maanden in:

S1  Dagexcursie Hiroshima en Miyajima, 
incl. shinkansen tickets

S-2K 2 daagse tour Hiroshima & 
Kurashiki incl. begeleid bezoek, vervoer 
en hotel (in Hiroshima) 

138
GDT1NN5001NNS Gion Kimono middagtour, Gekleed en gekapt worden als een 
Maiko (leerling geisha) en dan wandelen in Gion-district!

Tokyo: jan, mei, sep //  Nagoya :juli // Osaka: maart en Fukuoka: nov. // wij regelen geen losse 
tickets, maar wel een boeiende excursie in kleine groep (incl. bezoek sumomuseum in Tokyo), kosten 
incl. goede, gegarandeerde plaatsen:

*NIEUW*  Kyoto/Osaka - MIYAJIMA 
Package : 
incl. Shinkansen retourticket + 1 of 2 ntn 
ryokan,  stop in Hiroshima heen en terug 
mogeijk zonder extra kosten !  Kosten op basis 
verblijf in Miya rikyu ryokan incl. avondeten en 
ontbijt 

F850:Fuji excursie+ begeleid  bezoek 
bos/ grotten van Mt Fuji

L 400 Kyoto - Japanse Alpen, 3 dgn voor 
2 pers. Tarief is pp 
(Hotels in 3*, met toeslag verblijf in luxe 
hotels mogelijk! 

L700 one way: 1, 2-of 3-daagse 
Tateyama- Kurobe Alpen route (bijv. 
vanaf Matsumoto of Toyama).

FPK1 = F310 Nikko en Ninja (in Edo 
Wonderland themapark) dagtour

L100 OW: Tokyo-Kyoto, 4 dagen 
begeleide reis door de Japanse Alpen 
voor 1p

L100 OW: Tokyo-Kyoto, 4 dagen 
begeleide reis door de Japanse Alpen 
voor 2p. Tarief is per persoon

NG130 is helaas vervallen

S0 Vanuit Hiroshima: dagexcursie Miyajima en Hiroshima

Kyoto/Osaka- Hiroshima Package: Shinkansen retourticket +1 of 2 
ntn  hotel 

**N.B. Helaas kunnen wij niet garanderen dat er toestemming verleend wordt voor het bezoek. De 
aanvraagkosten worden helaas niet geretourneerd.

ACT1J03804MMA Tokyo kimonotour, u wordt gekleed in kimono en heeft de 
gelegenheid om in Asakusa rond te wandelen 49

K100 nu K610 Himeji kasteel & Akashi 
Kaikyo Bridge wandelexcursie  

N500, M300, N600 zijn helaas vervallen

K130 privé excursie Miho museum , 
incl.entreekaartjes. Min. 2 personen 
deelname vereist, bij meer deelnemers 
wordt het tarief goedkoper. 

F 900 nu F990 Kamakura/Enoshima 
excursie per bus, incl. lunch



          Reisvoorwaarden Tozai Travel Japan Tours
Tozai Travel hanteert eigen annuleringsvoorwaarden die afwijken van die van de ANVR. U vindt ze hieronder. 
Als reisorganisatie / touroperator hebben wij het recht om afwijkende voorwaarden te hanteren, zie  ANVR reisvoorwaarden
Meer informatie over ANVR voorwaarden kunt u vinden op: https://www.anvr.nl/reizigersvoorwaarden.pdf .Tozai hanteert verder deze voorwaarden.
Tozai Travel oftewel Japan Centrum B.V. (KvK nr. 33205748) is aangesloten bij de SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl
Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling (https://www.sgr.nl/reisorganisaties/garantieregeling/)  
vallen deze in brochure gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR.
Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij 
door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. 
Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.
Tozai Travel hecht veel waarde aan uw vertrouwen in onze organisatie. Voor meer informatie kunt u onze privacy beleid lezen op onze website: 
https://www.tozai.nl/over-tozai-travel-privacy-policy

Inbegrepen is: Niet inbegrepen is:
Retourticket Japan in de  toeristenklasse per KLM lijndienst. Transfers en excursies, tenzij vermeld
Overnachtingen als omschreven in de Tours. Enkele bustickets die niet vantevoren kunnen worden verzorgd.
Alle vervoer, behalve lokaal vervoer. Reis- en/of annuleringsverzekering
Excursies, genoemd in de Tours, met engels-sprekende gids Maaltijden en lokaal vervoer, tenzij vermeld
Lunches voor zover genoemd in de Tours Visumkosten, tenzij vermeld
Bij de Japanse stijl accommodaties ontbijt en avondeten
Luchthavenbelastingen en brandstoftoeslagen

Betaling Voorbehoud
Gelijktijdig met de boeking een aanbetaling van 30% van de reissom (met een Tozai Travel behoudt zich het recht voor om vanwege internationale
min. van €1000 pp) en de premie van de annuleringsverzekering (indien afgesloten). tariefswijzigingen (vlieg-, hotel- en tour-tariefsverhogingen) 
De aanbetaling kan per pin op kantoor voldaan worden. en vanwege internationale valutawijzigingen, de reissom te wijzigen 
Ook kunt u de aanbetaling overmaken, t.n.v. Tozai Travel, IBAN nrs: Indien een reis door onvoorziene oorzaken 

ING NL22INGB0003731020 (ter beoordeling van de organisatie) niet kan doorgaan, is de organisator 

ABN/AMRO NL39ABNA0541510894 niet gehouden tot meer dan kennisgeving daarvan aan de deelnemers

BIC codes (bij betaling van buitenlandse rekening): ABNANL2A en INGBNL2A en tot restitutie van het betaalde bedrag.
Wij verzoeken u vriendelijk het restant uiterlijk 2 maanden Aan vergoeding van de schade aan de betrokken personen ontstaan
voor vertrek te voldoen. door het niet doorgaan van de reis is de reisorganisator niet gehouden.

Annuleringskosten* Aansprakelijkheid
Tot 2 maanden voor vertrek de aanbetaling Tozai Travel en/of haar agenten kunnen in geen enkel opzicht
van 2 maanden - 1 maand voor vertrek: 50 % van de reissom aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade, kwetsing of ongeval
van 1 maand - 14 dagen voor vertrek 75 % van de reissom veroorzaakt aan/door personen of goederen,aan/door vervoermiddelen.
Binnen 14 dagen voor vertrek 100% van de reissom De reiziger dient zich uit dien hoofde direct tot de vervoerder  

van dat bedrijf te wenden, voor zover verzekering
deze aansprakelijkheid niet dekt.

*N.B. 

Tozai Travel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten 
ontstaan door vertraging van vervoermiddelen.

N.B. Door Tozai reeds betaalde visumkosten en kosten voor speciale 
bezoeken (b.v. in Kyoto) kunnen  in geen geval gerestitueerd worden.

Restituties/Wijzigingen Wijzigingen programma:
Restitutie van niet of gedeeltelijk niet gebruikte diensten is niet mogelijk. Het kan voorkomen dat er wijzigingen plaatsvinden in de inhoud van

Wijziging in bestaande reservering: € 50 p.p. tot 8 weken voor vertrek. excursies of dat die op andere dagen vallen.
Binnen 8 weken voor vertrek is wijzigen niet meer mogelijk. Dit kan vooral op speciale feestdagen voorkomen wegens files.

Verzekeringen Nationale feestdagen Japan: (toeslagen bij accommodaties)
Tozai Travel is agent voor Allianz Assistance verzekeringsmaatschappij. 31-dec/01 jan Oudjaar/Nieuwjaarsdag
Wij raden u aan gelijktijdig met de reservering een 2 en 3 jan. Vrije dagen vanwege Nieuwjaar
reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. 2e ma. in jan. Volwassenwordingsdag
Als u  deze  bij Tozai afsluit hebt u er verder geen omkijken naar 11-feb stichting van Japan herdenkingsdag
en mocht er onverhoopt iets gebeuren, weet Tozai exact waar u bent. 21-mrt Dag van de Lente
De tarieven vindt u op het aanmeldingsformulier achterop dit inlegvel. 29-apr dag van de natuur

3-mei Constitutiedag
Indien u een doorlopende verzekering hebt, checkt u dan meteen het bedrag 5-mei Jongens-feest

dat bij annulering wordt uitgekeerd, meestal is dat slechts Eur 1200 p.p.! 3e ma. in jul. dag van de zee

U kunt het verschil  eventueel bijverzekeren bij Tozai Travel. 3e ma. in sept Respect voor de Ouderen- dag

23-sep Dag van de Herfst

N.B. Bij reserveringen binnen 8 weken voor vertrek 2e ma. in okt nationale sportdag
wordt per persoon € 35 extra in rekening gebracht. 3-nov dag van de Cultuur

23-nov dag van de arbeid

23-dec Verjaardag van keizer  Akihito

Paspoorten en visa Uiterst drukke periode en toeslagen bij hotels/ryokans:
Uw paspoort dient na afloop van de reis nog minimaal 3 maanden geldig te zijn. 25 maart - 16 april Speciale periode o.a. Kersenbloesem

Gaat u ook naar andere landen, bijv. China of Rusland, dan is dat zelfs 27 apr t/m 5 mei "Golden Week" met veel vrije dagen.

6 maanden. 10-16 aug. "O-Bon" voorouderherdenking

VISA: Tozai adviseert uitsluitend over de benodigde visa. geheel aug zomertoeslagen accommodaties

U bent zelf verplicht na te gaan of u (doorreis-) visa nodig hebt voor de landen 1 nov. - 6 dec Herfstkleuren periode

die u bezoekt. Vooral passagiers met een andere nationaliteit dan de 27 dec - 4 jan. Oud en Nieuw, vrijwel alle bedrijven gesloten

Nederlandse dienen alle benodigde documenten te (her)checken. 1-4 jan. Nieuwjaar; vooral op 1 en 2 januari zijn zeer
Visa-bepalingen veranderen namelijk nogal eens.  vele winkels en restaurants gesloten.
Nederlanders hebben voor Japan en Hongkong geen visum Oudejaarsavond In prachtige kimono geklede Japanners
nodig, voor China, Mongolië en Rusland is wel een visum vereist. bezoeken rond middernacht de tempels.

Indien de vliegtickets op de datum van annulering al zijn
uitgeschreven, worden (afhankelijk van de ticketvoorwaarden)
bovenstaande annuleringskosten verhoogd met de ticketkosten.



 
 
AANMELDINGSFORMULIER JAPAN 4 februari 2022 
Opsturen naar: Tozai Travel, Nieuwezijds Voorburgwal 175, 1012 RK Amsterdam.  
Tel 020 - 6262272  Website: www.tozai.nl Email: info@tozai.nl 
 

   1e deelnemer    2e deelnemer 
 
Achternaam: ........................................................................... . .......................................................................... 
(Exact als in paspoort) 
Voornamen (voluit): ...........................................................................  ........................................................................... 
 
Adres :  ...........................................................................  ........................................................................... 
 
Postcode en plaatsnaam: ..................................................................... ....    ............................................................................ 
 
Mobiele telefoon: ...........................................................................  ........................................................................... 
 
Telefoon (thuis): ...........................................................................  ........................................................................... 
 
Noodtelefoonnummer: ..........................................................................  .......................................................................... 
(Tel nr. EN naam, zodat wij achterblijvers kunnen bereiken) 
 
Geslacht: ...........................................................................  ........................................................................... 
 
Geboortedatum: ...........................................................................  ........................................................................... 
 
Nationaliteit: ...........................................................................  ........................................................................... 
 
bij autohuur; in welk land is uw rijbewijs afgegeven? ................................. 
 
Beroep : ...........................................................................  ........................................................................... 
 
Paspoortnummer: ...........................................................................  ........................................................................... 
 
Geldig tot: ...........................................................................  ........................................................................... 
 
Graag ontvangen wij een kopie van uw paspoort ter controle van de namen en van de geldigheid. Haalt u s.v.p. de gegevens weg op het paspoort kopie 
die niet van toepassing zijn. Uiteraard kunt u dit verzoek negeren, maar geeft u a.u.b de correcte gegevens door. 
 
Flying Blue nummer: .................................................   Emailadres(sen):..........................................................…………………. 
  

 
Hoe kent u Tozai Travel?        …………………………………………Bij meer dan 2 deelnemers,  hun gegevens bijvoegen op extra papier. 
__________________________________________________________________________________________________ 

BOEKINGSGEGEVENS: 
 
Tournaam:......................................................................................................................................................................................... 
 
Vertrekdatum:.............................................. Hotelcategorie:........................................./     .........  pers. kamer 
          
Voorkeur bij 2 persoonskamer, indien mogelijk:  ------ Twin (2 aparte bedden) of  ------Double  (1 groot bed) of  ------- Geen voorkeur 

     
Stoelvoorkeur in vliegtuig/trein:    O  raam    O  gangpad     O  toeristenklasse      O  Economy Comfort O Business Class 
Sinds enkele jaren geleden betaalt u een toeslag voor stoelreserveringen vóór check-in, prijzen kunnen variëren.  
Voor meer informatie kunt u bij het Tozai personeel terecht.  
 
Hebt u zelf uw vliegticket geregeld? Wilt u dan uw vluchtgegevens per email aan ons doorgeven?  
Dan kunnen wij erop letten dat uw reisschema naadloos aansluit op uw vluchtboeking. Check a.u.b. of de vluchtgegevens correct zijn doorgegeven! 
Tozai Travel kan in geen enkel opzicht aansprakelijk gesteld worden, indien er vanwege incorrecte vluchtgegevens annuleringskosten of extra kosten in 
rekening gebracht moeten worden.  
 
Airportbusticket Tokyo-hotel        ja / nee O  enkele reis   € 36        O Retour  € 72  
Airport Shuttlebus hotel Kyoto – Osaka Airport  ja / nee O  enkele reis   € 44     O Retour  € 88 
 
In hotels        O  niet-roken   O  roken kamers    O  geen voorkeur    
Treinklasse rest route:       O  1e klas O  2e klas      O  niet-roken       O  roken     



 

 
 

  

Verlenging  en/of  facultatieve  excursies 
Datum  Plaats        Gewenst verblijf / excursies 
 
................................................................................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................................................................................ 
 
Speciale wensen (bv. dieetwensen en/of allergieën, moeten meteen bij boeking worden doorgegeven om extra kosten te voorkomen) 
 
................................................................................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................................................................................ 

 
Wij bieden u verzekeringen aan via Allianz Global Assistance.  
Sinds enkele jaren geleden zijn de Europese regels m.b.t. het direct uitschrijven van de verzekeringen door reisagenten veranderd. 
Indien u een annulerings- en/of reisverzekering wilt afsluiten, informeren wij u graag over de mogelijkheden. Op onze website kunt u 
de meest recente voorwaarden van Allianz Global Assistance nalezen: https://www.tozai.nl/over-tozai-travel-verzekeringen.html 
Hieronder kunt u vermelden welke verzekering u wenst: 
 
Verzekeringen:         ja   nee 
 
* Reisverzekering Kortlopend       O   O   dagpremie p.p.  A  € 2,00 / B  € 2,75 / C  € 3,50  ( A, B of C omcirkelen)  
 Reisverzekering Doorlopend (het hele jaar door) O   O         
*    Travel Risk verzekering          O   O  
 (reis en/of annuleringsverzekering voor familie of vrienden die voor hun vakantie naar Nederland) 
* Annuleringsverzekering                 
 Gewoon: 5,6% van de reissom       O   O 

 Dubbelzeker verzekering (6,5%)        O  O   U krijgt bij annulering zelfs na vertrek 100% van de reissom terug, vraagt u naar de  
voorwaarden 

 
 
Bankgegevens Tozai Travel: 
Bank: ABN AMRO IBAN NL39ABNA0541510894 t.n.v. Tozai Travel of  ING IBAN NL22INGB0003731020 eveneens t.n.v. Tozai Travel.  
Bij betalingen uit het buitenland hebt u tevens nodig het   BIC (ABN): ABNANL2A of BIC (ING):INGBNL2A 
Ik ga/wij gaan akkoord met de reisvoorwaarden van ANVR en Tozai Travel en hebben de aanbetaling van 30% van de reissom (min. € 1000 p.p.)  plus 
eventuele premie annuleringsverzekering  overgemaakt.  
Ik ga/wij gaan akkoord met het privacy beleid van Tozai Travel en dat de gegevens die nodig zijn voor de afhandeling van de geoffreerde reis gedeeld worden 
met de leveranciers in Japan (buiten de EU).  
 
 
 
 
Plaats en datum:____________________________________ Handtekening:  ____________________________________________________       
 

____________________________________________________________________________________ 

Tozai Travel doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle 
gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Graag verwijzen we 
u voor meer details naar onze privacy policy op onze website en in ons privacy beleid.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  

PRIVACY POLICY 

Tozai Travel hecht veel waarde aan uw vertrouwen in onze organisatie. In deze Privacy Policy willen wij heldere en 
transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.  
 
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Tozai Travel houdt 
zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 
- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type 
persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.  
- verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden 
waarvoor ze worden verwerkt. 
- vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens 
- passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens 
gewaarborgd is. 
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn 
verstrekt. 
- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.  
 
Als Tozai Travel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons 
privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via: 
Tozai Travel 
Nieuwezijds Voorburgwal 175 
1012 RK Amsterdam 
020-6262272 / info@tozai.nl  
 
Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers 
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Tozai Travel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen: 
- administratieve doeleinde 
- communicatie over de opdracht(en) en/of uitnodiging(en) 
- het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht 
 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 
- de overeengekomen opdracht 
 
Voor de bovenstaande doelstellingen kan Tozai Travel de volgende persoonsgegevens van u vragen: 
- voornaam / tussenvoegsel / achternaam 
- adresgegevens  
- (zakelijk) telefoonnummer 
- (zakelijk) e-mailadres 
- geslacht  
- geboortedatum  
- geldigheid paspoort 
 
Uw persoonsgegevens worden door Tozai Travel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode.  
- gedurende de looptijd van de overeenkomst tot 1 jaar na terugkomst van de reis en daarna alleen in de financiële administratie 
voor maximaal 7 jaar.  
 
Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers 
Persoonsgegevens van medewerkers worden door Tozai Travel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:  
- uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.  
 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 
- de arbeidsovereenkomst. 
 
Voor de bovenstaande doelstellingen kan Tozai Travel de volgende persoonsgegevens van u vragen: 
- voornaam / tussenvoegsel / achternaam 
- telefoonnummer 
- e-mailadres 
- geboortedatum 
- kopie ID 
- BSN-nummer 
- bankgegevens  
 



 

 
 

  

Uw persoonsgegevens worden door Tozai Travel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 
- gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.  
 
Verstrekking aan derden 
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de 
hierboven beschreven doeleinden. 
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 
- het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma.  
- het verzorgen van de financiële administratie. 
- het verzorgen van de overeengekomen opdracht, bijvoorbeeld een individueel verzorgde reis of semi-groepsreis naar Japan. 
Omdat Tozai Travel alleen specifieke reizen naar Japan regelt, zullen uw gegevens verstrekt worden aan leveranciers in Japan 
(en dus buiten de EU).  
 
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met 
deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te 
waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht 
en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In 
een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen 
wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier met schriftelijke toestemming voor geeft. 
 
Minderjarigen 
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke 
toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.  
 
Bewaartermijn 
Tozai Travel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op 
grond van de wet is vereist.  
 
Beveiliging 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen 
onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: 
- alle personen die namens Tozai Travel van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 
- wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.  
- wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. 
- onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 
 
Rechten omtrent uw gegevens  
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u 
bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. 
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan 
een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.  
 
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht 
deze toestemming in te trekken.  
 
Klachten 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op 
te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in 
te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Bij 
het College Bescherming Persoonsgegevens  (CBP) hebben wij onze verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld en 
geregistreerd onder m1652270. U kunt deze inzien via www.cbpweb.nl 
 
Vragen 
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan: 
Tozai Travel 
Nieuwezijds Voorburgwal 175 
1012 RK Amsterdam 
020-6262272 / info@tozai.nl  
 
Wijzigingen 
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Kom daarom regelmatig terug op deze 
pagina voor het actuele privacy beleid. 
 
Laatst herzien op: 01-02-2022 



 
PRIVACY POLICY 
Tozai Travel hecht veel waarde aan uw vertrouwen in onze organisatie. In deze Privacy Policy willen wij heldere en 
transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.  
 
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Tozai Travel 
houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 
- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type 
persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.  
- verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de 
doeluitenden waarvoor ze worden verwerkt. 
- vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens 
- passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens 
gewaarborgd is. 
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor 
ze zijn verstrekt. 
- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.  
 
Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers 
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Tozai Travel verwerkt ten behoeve van de volgende 
doelstellingen: 
- administratieve doeleinde 
- communicatie over de opdracht(en) en/of uitnodiging(en) 
- het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht 
 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 
- de overeengekomen opdracht 
 
Voor de bovenstaande doelstellingen kan Tozai Travel de volgende persoonsgegevens van u vragen: 
- voornaam / tussenvoegsel / achternaam 
- adresgegevens  
- (zakelijk) telefoonnummer 
- (zakelijk) e-mailadres 
- geslacht  
- geboortedatum  
 
Uw persoonsgegevens worden door Tozai Travel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de 
periode.  
- gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.  
 
Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers 
Persoonsgegevens van medewerkers worden door Tozai Travel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:  
- uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.  
 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 
- de arbeidsovereenkomst. 
 
Voor de bovenstaande doelstellingen kan Tozai Travel de volgende persoonsgegevens van u vragen: 
- voornaam / tussenvoegsel / achternaam 
- telefoonnummer 
- e-mailadres 
- geboortedatum 
- kopie ID 
- BSN-nummer 
- bankgegevens  
 
Uw persoonsgegevens worden door Tozai Travel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de 
periode: 
- gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.  
 



Verstrekking aan derden 
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is vooruitvoering van 
de hierboven beschreven doeleinden. 
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 
- het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma.  
- het verzorgen van de financiële administratie. 
- het verzorgen van de overeengekomen opdracht, bijvoorbeeld een individueel verzorgde reis of semi-groepsreis naar 
Japan. Omdat Tozai Travel alleen specifieke reizen naar Japan regelt, zullen uw gegevens verstrekt worden aan 
leveranciers in Japan (en dus buiten de EU).  
 
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben 
afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw 
persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, 
tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek 
(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook 
verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier met 
schriftelijke toestemming voor geeft. 
 
Minderjarigen 
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor 
schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.  
 
Bewaartermijn 
Tozai Travel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel 
op grond van de wet is vereist.  
 
Beveiliging 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen 
tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: 
- alle personen die namens Tozai Travel van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding 
daarvan. 
- wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.  
- wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. 
- onze medewerkers zijn geinformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 
 
Rechten omtrent uw gegevens  
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens 
kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van 
onze veerwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in 
opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven 
aan voornoemde verzoeken.  
 
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het 
recht deze toestemming in te trekken.  
 
Klachten 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met 
ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht 
een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van 
privacybescherming. Bij het College Bescherming Persoonsgegevens  (CBP) hebben wij onze verwerkingen van 
persoonsgegevens aangemeld en geregistreerd onder m1652270. Je kunt deze inzien via www.cbpweb.nl 
 
Vragen 
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan: 
Tozai Travel 
Nieuwezijds Voorburgwal 175 
1012 RK Amsterdam 
020-6262272 / info@tozai.nl  
 
Wijzigingen 
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Kom daarom regelmatig terug op 
deze pagina voor het actuele privacy beleid. 
 
Laatste wijziging: 01-02-2022 


