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Artikel 1. Algemeen 

1.1. Als reiziger heb je het recht om binnen 24 uur na de totstandkoming van de reisovereenkomst 

deze zonder opgave van redenen kosteloos te annuleren, tenzij de organisator dit recht in de 

aanbieding en de bevestiging heeft uitgesloten door het gebruik van de term: definitieve boeking. 

Onder reiziger wordt in dit verband uitsluitend de hoofdboeker/aanmelder verstaan. Je hebt geen 

herroepingsrecht als je de pakketreisovereenkomst binnen 8 weken voor vertrek sluit. 

1.2 Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Telefonische reserveringen 

gelden hiervoor niet, tenzij anders aangegeven. Je bent volledig van deelname verzekerd als jouw 

aanbetaling binnen is, tenzij anders afgesproken (schriftelijk, via het inschrijfformulier) 

1.3 Na totstandkoming van de overeenkomst dient binnen 7 dagen de aanbetaling te zijn voldaan, 

tenzij anders overeengekomen. 

 

Artikel 2 Informatie van de organisator 

2.1. De organisator heeft je voorafgaand aan het sluiten van deze overeenkomst de wettelijk 

voorgeschreven, op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie over de benodigde 

reisdocumenten (paspoorten, visa, etc.) en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied en de 

overige wettelijk verplichte informatie, alsmede de voornaamste kenmerken van de reisdiensten 

verstrekt.  De reisorganisator zal vóór het sluiten van de reisovereenkomst bekend maken wanneer 

de reissom (volledig) betaald moet zijn. De reisorganisator kan een aanbetaling verlangen, de hoogte 

daarvan maakt hij vóór het sluiten van de overeenkomst bekend. Indien de aangeboden reis is 

opgenomen in een (internet) publicatie van de reisorganisator maken de hierin vermelde gegevens 

deel uit van de overeenkomst tenzij anders aangegeven. 

2.2. De organisator verstrekt vòòr de totstandkoming van de overeenkomst informatie over de 

mogelijkheid om een annuleringsverzekering en een reisverzekering af te sluiten. De organisator kan 

een dergelijke verzekering verplichten mits de reiziger hier voor totstandkoming van de 

overeenkomst schriftelijk van op de hoogte is gesteld. 

2.3. De organisator draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, 

advertenties, websites en andere informatiedragers, als die door derden zijn opgesteld of 

uitgegeven. 

2.4. Staat het aanbod van de organisator online, dan maken de hierin vermelde gegevens deel uit van 

de overeenkomst, tenzij anders in het aanbod is vermeld.  



2.5.  Reisdocumenten. Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal de reisorganisator de 

wettelijk voorgeschreven informatie verstrekken.  

Je dient gedurende de gehele reis te beschikken over de voor de reis noodzakelijke reisdocumenten, 

zoals een paspoort, visa, vaccinatiebewijzen, etc. Gelet op het grote belang hiervan, dien  je de door 

de organisator verstrekte algemene informatie hierover, bij de betreffende instanties en instellingen 

op toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit te controleren. Je dient vóór de boeking van de reis te 

verifiëren of er voldoende tijd is om de benodigde reisdocumenten te verkrijgen in verband met de 

mogelijk lange doorlooptijd van een aanvraag van reisdocumenten en in het bijzonder een eventueel 

benodigd visum. Indien de Reiziger de Reis niet of niet geheel kan maken wegens het ontbreken van 

geldige, volledige en juiste reisdocumenten, komen de daaruit voortvloeiende kosten geheel voor 

rekening van de Reiziger. 

2.6.  Tijdig voor aanvang van de Reis en uiterlijk bij het verstrekken van de reisbescheiden ontvangt 

de Reiziger uitgebreide informatie over de geboekte reis waaronder informatie over de geplande 

vertrektijden, de uiterste tijd om in te checken, de geplande tussenstops en aankomst en in 

voorkomend geval de naam van de luchtvaartmaatschappij die het luchtvervoer uitvoert. De 

definitieve vertrek- en aankomsttijden van vervoersonderdelen van de reis worden vermeld in de 

reisbescheiden. 

2.7 Reisbescheiden 

De reisbescheiden (vervoertickets, vouchers, etc.) worden tijdig en uiterlijk 7 dagen voor vertrek aan 

de reiziger toegezonden tenzij de factuur nog niet volledig is voldaan. Indien je de reisbescheiden 

niet 5 dagen voor vertrek hebt ontvangen dien je de organisator onverwijld op de hoogte te stellen. 

Definitieve vertrektijden en aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden. 

 

Artikel 3 Door jou te verstrekken informatie 

3.1. Je verstrekt tijdig voor het sluiten van de overeenkomst alle gegevens over jezelf en de door jou 

aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de 

overeenkomst. Daaronder vallen in ieder geval je mobiele telefoonnummer(s) en je e-mailadres(sen). 

3.2. Je vermeldt de bijzonderheden over je eigen lichamelijke en geestelijke toestand, en die over de 

door jou aangemelde reizigers, die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis. 

Reizigers met verminderde mobiliteit en hun begeleiders en reizigers met een ziekte, die mogelijk 

effect heeft op de reis, dienen dit bij het aangaan van de overeenkomst of in ieder geval zo spoedig 

mogelijk nadat de reiziger hiermee bekend is, te melden bij de organisator, in verband met eventuele 

gevolgen voor de reis en in het bijzonder het luchtvervoer. Deze reizigers dienen zelf bij de 

vervoerder te verifiëren of er een medische verklaring nodig is om te mogen reizen. 

 

3.3. Als je in je informatieplicht tekortschiet kan dit tot gevolg hebben dat de organisator of iemand 

namens hem jou en je eventuele medereiziger(s) van (verdere) deelname aan de reis uitsluit. In dat 

geval brengt de organisator alle hiermee gemoeide kosten aan jou in rekening. 

Artikel 4 Bevestiging/Herroeping door de organisator 

4.1. De organisator kan de reisovereenkomst binnen de in de aanbieding vermelde termijn opzeggen 

als het aantal aanmeldingen kleiner is dan het voorafgaand aan de boeking kenbaar gemaakte 

vereiste minimumaantal deelnemers. De organisator stelt je hiervan uiterlijk in kennis: 

• 20 dagen voor vertrek bij reizen van meer dan zes (6) dagen; 



• 7 dagen voor vertrek bij reizen van twee (2) tot zes (6) dagen; 

Heb je al (aan-)betalingen gedaan, dan betaalt de organisator terug binnen de termijn van art. 4.2. 

4.2. In alle gevallen dat je recht hebt op terugbetaling van reeds door jou verrichte betalingen, doet 

de organisator dat onverwijld, maar in ieder geval binnen 14 dagen nadat het recht op terugbetaling 

is ontstaan. 

4.3. Kennelijke fouten en/of vergissingen binden de reisorganisator niet. Dit soort fouten en 

vergissingen zijn – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als 

zodanig kenbaar of zouden dat moeten zijn. 

Artikel 5 Wijzigingen door de organisator 

5.1. De organisator heeft het recht om de reisovereenkomst te wijzigen als het gaat om 

onbeduidende wijzigingen en als hij jou op een duidelijke, begrijpelijke en in het oog springende 

manier tijdig hiervan in kennis heeft gesteld. Je kunt deze wijziging niet afwijzen. 

5.2. Als de organisator zich genoodzaakt ziet om voor aanvang van de reis deze op een ingrijpend 

punt te wijzigen, stelt hij je daarvan op een duidelijke en begrijpelijke wijze in kennis en vraagt je of 

je de voorgestelde wijzigingen wilt aanvaarden of de reisovereenkomst kosteloos wilt annuleren. 

Houdende wijzigingen in dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis vermindert dan doet de 

organisator gelijktijdig een passend voorstel tot verlaging van de reissom. Onder ingrijpende 

wijzigingen worden verstaan wijzigingen in de voornaamste kenmerken van de reisdiensten als 

bedoeld in artikel 2.1. 

5.3. Bij reizen die 14 dagen of later beginnen na kennisgeving van de wijziging als in het vorige lid 

bedoeld, deel je de organisator niet later dan na 48 uur na ontvangst van de kennisgeving mee wat je 

hebt besloten. Voor reizen die beginnen binnen 14 dagen na kennisgeving geldt dat je de organisator 

onverwijld en in ieder geval binnen 24 uur jouw besluit mee deelt. Als je niet binnen de gestelde 

termijn jouw besluit meedeelt, geldt dat je de wijzigingen hebt geaccepteerd. 

5.4. De organisator heeft tot 20 dagen voor vertrek het recht om de prijs van de reis te verhogen met 

maximaal 8%, maar alleen als die is toe te schrijven aan: 

• verhoging van de kostprijs van brandstof of; 

• verhoging van de kostprijs van andere energiebronnen of; 

• verhoging van belastingen of; 

• verhoging van vergoedingen over de in de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, geheven 

door niet direct bij de uitvoering betrokken derden met inbegrip van toeristenbelastingen, 

landingsrechten en vertrek-of aankomstbelasting in havens en/of op vliegvelden. De organisator kan 

in zijn aanvullende voorwaarden opnemen dat hij zich dit recht op prijsverhoging ook voorbehoudt 

bij verhoging van wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn. 

Je hebt recht op prijsverlaging onder aftrek van de werkelijk gemaakte administratiekosten als om 

dezelfde redenen de kosten zoals in dit artikel omschreven dalen. 

 

Artikel 6.  Als je wilt opzeggen 



6.1. Je kunt de reisovereenkomst voor het begin van de pakketreis opzeggen. Doe je dit, dan ben je 

verplicht om aan de organisator de schade te vergoeden die hij ten gevolge van de opzegging lijdt. 

Deze schade bedraagt maximaal eenmaal de reissom. 

6.2 Annuleringskosten  

Tenzij de organisator afwijkende bepalingen met jou overeenkomt, gelden de hieronder afgesproken 

percentages (gefixeerde schade) die gebaseerd zijn op het tijdstip van opzegging, de eventueel te 

verwachten kostenbesparingen en inkomsten die de organisator verkrijgt uit het alsnog verkopen van 

de door jou geannuleerde reis, naast de eventueel verschuldigde reserveringskosten: 

Indien er een vlucht bij de reis is inbegrepen dan zijn bij opzegging door de reiziger de volgende 

bedragen verschuldigd: 

a. tot en met 56 dagen vóór de dag van vertrek: de (annulerings)kosten van de vlucht + 20% van het 

overige deel van de reissom; 

b. vanaf 55 dagen tot en met 35 dagen vóór de dag van vertrek: de (annulerings)kosten van de vlucht 

+ 40% van het overige deel van de reissom; 

c. vanaf 34 dagen tot en met 14 dagen vóór de dag van vertrek: de kosten van de vlucht + 50% van 

het overige deel van de reissom; 

d. vanaf 13 dagen tot en met 7 dagen voor vertrek: de kosten van de vlucht + 75% van de reissom. 

e. vanaf 6 dagen voor vertrek 100 % van de reissom 

Indien geen vlucht is inbegrepen is de reiziger de volgende bedragen verschuldigd: 

a. tot en met 56 dagen vóór de dag van vertrek: 20% van de reissom; 

b. vanaf 55 dagen tot en met 35 dagen vóór de dag van vertrek: 40% van de reissom; 

c. vanaf 34 dagen tot en met 14 dagen vóór de dag van vertrek: 50% van de reissom; 

d. vanaf 13 dagen tot en met 7 dagen vóór de dag van vertrek: 50% van de reissom; 

d. vanaf 16 dagen voor vertrek: 100% van de reissom. 

Onder reissom wordt in dit kader verstaan de door of namens de organisator gepubliceerde prijs, 

exclusief eventuele  verzekeringspremies. 

6.3. Als je de reisovereenkomst opzegt, moet je deze annuleringskosten voldoen.  

6.4. Als een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een reisovereenkomst voor een 

gezamenlijk (tweepersoonskamer) verblijf in een hotel annuleert, worden de annuleringskosten 

vermeerderd met de 1-persoonstoeslag voor de overgebleven reiziger. Deze andere reiziger hoeft 

deze toeslag dan niet te betalen. 

6.5. Annuleringen verzonden op niet-werkdagen worden op de eerstvolgende werkdag geacht te zijn 

ontvangen door de organisator. Annuleringen buiten kantooruren maar op een werkdag voor 

openingstijd worden op deze werkdag geacht te zijn ontvangen door de organisator. Annuleringen 

buiten kantooruren na sluitingstijd worden geacht te zijn ontvangen door de organisator op de 

eerstvolgende werkdag. 

6.6 De annuleringskosten kunnen lager uitvallen als de reiziger een vervanger heeft. Zie daarvoor 

Artikel 8 

Artikel 7 Betaling 

7.1. Je ontvangt vóór het sluiten van de reisovereenkomst informatie van de organisator wanneer de 

reissom (volledig) betaald moet zijn. De organisator kan een aanbetaling verlangen (zie punt 1.3) . De 

hoogte van de aanbetaling maakt hij vóór of bij het sluiten van de reisovereenkomst bekend. Heb je 



niet op het door de organisator vermelde tijdstip aan jouw financiële verplichtingen voldaan, dan ben 

je van rechtswege in verzuim. 

7.2 Restantbetaling 

Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor de aanvangsdatum van de Reis te zijn 

voldaan. Bij totstandkoming van de Overeenkomst binnen 6 weken voor de aanvangsdatum van de 

Reis, dient de volledige reissom per ommegaande en in ieder geval uiterlijk drie werkdagen voor 

aanvang van de Reis te zijn voldaan. Bij boekingen binnen drie dagen voor aanvang van de reis, dient 

de betaling voor vertrek te zijn voldaan. 

7.3. Als je in verzuim bent, maant de organisator, of iemand namens hem jou aan tot betaling en 

stelt je een termijn van 14 dagen om alsnog aan je verplichtingen te voldoen. Je wordt erop gewezen 

dat als je ook dan niet betaalt de overeenkomst per deze datum geacht wordt te zijn geannuleerd. 

De organisator verrekent reeds betaalde bedragen met de annuleringsgelden. Als de vertrekdatum 

binnen deze 14 dagen ligt, dan moet je de volledige reissom in ieder geval uiterlijk 24 uur voor de 

vertrekdatum voldoen. 

Artikel 8   Indeplaatsstelling 

8.1 Een reiziger kan de reis overdragen aan een andere persoon die voldoet aan alle aan de reis 

verbonden voorwaarden. De reiziger verzoekt de organisator uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de 

reis, althans met in achtneming van een redelijke termijn waarbinnen de nodige handelingen kunnen 

worden verricht, om de persoon in de plaats te stellen. Overdracht is slechts mogelijk voor zover de 

voorwaarden van de betrokken reisdienstverlener dit toelaten. Indien vliegtickets onderdeel zijn van 

de reis is overdracht van de vliegtickets in de regel niet mogelijk. Overdracht van de volledige reis is 

dan in de regel slechts mogelijk indien -op kosten van de reiziger – een nieuw vliegticket wordt 

geboekt. 

8.2 Hoofdelijke aansprakelijkheid en extra kosten 

De reiziger en degene die de reis overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het 

nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten 

die voortvloeien uit de indeplaatsstelling, waaronder wijzigingskosten. 
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