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MANAGEMENT GAME HUNT 
 

Jachttype    Plains Game Walk & Stalk  
 
Regio  Oostkaap Zuid Afrika, nabij Janssenville 

U bereikt Zuid-Afrika  via Johannesburg International Airport en een korte aansluitende  
binnenlandse vlucht brengt u naar uw eindbestemming Port-Elizabeth. Uw Professional Hunter 
staat u op te wachten op de luchthaven van Port-Elizabeth en brengt u naar de lodge, een 
comfortabele rit van ongeveer 2 uur. Op de dag van aankomst kan u uitrusten in de lodge en 
alles in gereedheid brengen voor de eerstvolgende jachtdag. 

 
Verblijf   Luxe Safari Lodge Type Karoo 
  Dubbele kamer met on-suite badkamer, airco en toilet.  

(tot 8 jagers of koppels beschikt elk over zijn eigen kamer) 
 

Service Full board 
Alle maaltijden tijdens uw verblijf 
Alle dranken alcoholisch en non alcoholisch 
Transfer van en naar de luchthaven van Port Elisabeth 
Dagelijkse wasservice en reiniging van de kamer 

 

The hunt Complete begeleiding door een Professional Hunter (PH) 
Spoorzoekers en villers gedurende de jachtdagen inbegrepen 
Afschottaksen voor alle Trofee - en/of Culling dieren zoals vermeld in de pakketten 
Alle transport op het terrein 
Field preparation van de trofeeën ( villen en inzouten van de vellen ) 
Gebruik van een jachtvoertuig tijdens uw volledige verblijf 

  

Periode 1 Juli 2023 tot 30 september 2023 
 
Legende  2:1 betekent 1 Professional Hunter begeleidt 2 jagers  

Ideaal voor 2 vrienden die graag samen jagen, een vader/zoon (moeder/dochter) beleving of alle 
andere combinaties ertussenin. Iedere jager strekt dus zijn aantal stuks en soorten vermeld in het 
pakket. 2 jagers delen dus 1 Professional Hunter 

   
  Cull hunt (niet trofee dieren)  

Is de jacht op jonge mannelijke dieren en/of vrouwelijke dieren of jonge dieren en dit volgens de 
beslissing van de Professional Hunter. 
 

 

WORLDCLASS SPORTING AGENCY is commercieel agent voor P&S EVENTS bv met  BTW nr : BE0455 652 352 en Erkenning Nr. 
9675. Alle boekingen, betalingen en overeenkomsten gebeuren rechtstreeks op/voor rekening van P&S EVENTS bv. De begeleiding 
ter plaatste word verzorgt door P&S EVENTS bv. 
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PAKKETPRIJS:  1.500,- Euro per jager 
 
 
5 jachtdagen met 2:1 jachtbegeleiding  
6 dagen verblijf op basis van volpension, alle dranken inbegrepen  
Huur van het jachtwapen of munitie zijn inbegrepen  
14 stuks wild voor 2 jagers delend 

6x  Springbokken 
4x  Wrattenzwijnen 
4x  Impalla 
2x  nachtjacht met inbegrip van  
 2x Stekelvarken  
 Alle Jakhalzen volgens de mogelijkheden die zich bieden. 
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ALGEMENE VOORWAARDEN : 
 

Volgende zaken zijn niet in de prijs inbegrepen, behoudens andersluidend vermeld : 
 

Alle internationale en nationale vluchten 
Fooien (minimaal 50 euro per jachtdag aan uw PH) en persoonlijke uitgaven 
Gebruik van een jachtwapen van de estate is mogelijk aan 30 euro per jachtdag  
Verbruikte munitie wordt aangerekend aan 50 euro per begonnen doos van 20 kogels. 
Eventueel opzetten en verzenden van de jachttrofeeën 
Extra afschottaksen bovenop het geboekte pakket volgens culling ( kalveren, vrouwelijke dieren en 
jonge mannelijke dieren) - en trofee ( volwassen mannelijke dieren) prijslijst in bijlage 
Gecombineerde excursie Addo Elephant Parc en Cheetah Breeding Camp aan 300 euro/pp 
Diepzee vissen aan 300euro/pp, Valley of Desolation aan 180euro/pp 
Een tourgids met voertuig (indien anders dan uw PH) voor het uitvoeren van excursies wordt aangerekend 
aan 250 euro per dag 
Verblijf niet-jagende begeleider: 130 euro per nacht, volpension verblijf en alle dranken 
 
Betalingsmodaliteiten : 

 
Er ontstaat een bindend contract tussen de reisorganisator P&S EVENTS  bv en de klant, voor de data in het 
contract opgenomen, na ontvangst van de betaling van een voorschot ten bedrage van 50% van de pakketprijs 
per jager plus volledige verblijfskost eventuele niet-jagende begeleider(s).  
Er is geen bindend contract zolang het voorschot niet gestort is. 
Saldobetaling pakketprijs uit te voeren ten laatste 60 dagen voor aanvang van de trip. 
Extra afschottaksen (bovenop het geboekte pakket) en alle extra’s zijn cash of via bankkaart af te rekenen op 
het einde van de jachtreis. 
Alle betalingen gebeuren via overschrijving op het rekeningnummer van P&S EVENTS  
IBAN:BE 39 0688 9958 6919 BIC: GKCCBEBB 

NOTA: Aangeschoten dieren worden volledig aangerekend ( met aanwijsbaar  bloed) 

Verzekering en aanvaard risico : 
De klant aanvaardt dat er risico’s verbonden zijn aan de deelname aan een jachtsafari en dat deze volledig 
op eigen risico deelneemt aan deze safari. De klant ontslaat de organisator van de jachtsafari P&S EVENTS 
bv, en de verbonden partner(s) dan ook van alle verantwoordelijkheid voor mogelijke ziekte en ongevallen, 
diefstal of schade aan persoonlijke bezittingen welke kunnen ontstaan voor, tijdens of na de safari. De 
organisator en zijn partner(s) kunnen evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor aanpassing of 
vertraging van vluchten door de diverse luchtmaatschappijen. 
De deelnemer staat zelf in voor de nodige reis- en jachtverzekering voor de duur van de safari. 
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TROFEE PRIJSLIJST  

Soort   Soort  
Zwarte Springbok              550 €   Mountain Reedbuck                  700 €  

Witstaartgnoe                 995 €   Nyala                  1.550 €  

Blesbok              380 €   Rood Hartebeest                      990 €  

Blauwe Duiker             2.000 €   Lechwe                  2.200 €  

Blauwe Gnoe             1.000 €   Steenbok                  280 €  

Burchell Zebra                 990 €   Vaal Reebok                  1.550 €  

Bushpig             1.000 €   Wrattenzwijn                  450 €  

Bushbuck              850 €   Waterbok                  1.695 €  

Kaapse Eland             2.200 €   Witte Springbok                  790 €  

Kaapse Grijsbok             1.500 €   Witte Blesbok                  700 €  

Kudu             1.395 €   Mountain Zebra                  2.000 €  

Copper Springbok              800 €   Stekelvarken                    70 €  

Kaapse Springbok              350 €   Vervet Monkey                        20 €  

Caracal             1.000 €   Bontebok                  1.450 €  

Damhert              750 €   Roan Antilope               4.000 €  

Oryx ( Gemsbok)             1.100 €   White flanked Impala                  2.500 €  

Grijze Duiker              220 €   Common Reedbuck                  1.600 €  

Impala 1ste              380 €   Barbary Sheep                  3.000 €  

Buffel          10.500 €   Scimitar Oryx                  2.500 €  

Klipspringer             1.200 €   Black Impala                  1.995 €  

Baviaan              250 €   Golden Oryx                  2.500 €  

Golden Wildebeest             1.995 €   Kings Wildebeest               5.000 €  

Sabel Antilope            3.500 €   Saddleback Impala                  2.500 €  
    Indien  < 40 inch   -500€ 

      

CULLING PRIJSLIJST ( niet-trofee wild, jonge mannelijke dieren, vrouwelijke dieren of kalveren) 

Kudu                 320 €   Blesbok                     195 €  

Impala                 150 €   Blauwe Gnoe                     550 €  

Wrattenzwijn                 150 €   Kaapse Eland                     790 €  

Kaapse Springbok                 150 €   Grijze Duiker                     120 €  

Waterbok                 320 €   Zwarte Springbok                     275 €  
 


