
   
   

Annuleringsvoorwaarden 
 
 
Lid 1 
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, zijn voor iedere reiziger naast eventueel verschuldigde 
reserveringskosten annuleringskosten verschuldigd. Reizen, waarvoor een dekkingsbeperking van het 
Calamiteitenfonds Reizen geldt, kunnen vanaf 30 dagen voor vertrek kosteloos geannuleerd worden.  
 
Lid 2 (mits anders vermeld) 
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de 
volgende annuleringskosten verschuldigd:  
a. bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;  
b. bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de  
reissom;  
c. bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;  
d. bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de 
reissom;  
e. bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;  
f. bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;  
g. bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom.  

 
Lid 3 
a. Indien een reis is samengesteld uit verschillenden onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen 
van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen.  
b. Organisatoren van cruises, rondreizen, avontuurlijke reizen en reizen buiten Europa en de Middellandse 
Zeelanden kunnen afwijken van het bepaalde in lid 2. Zij maken dat vooraf aan de reiziger kenbaar.  
c. Indien het vervoer per lijndienst wordt uitgevoerd of bijzondere diensten zoals camperhuur, autohuur, nationale 
parken en culturele of sportevenementen worden aangeboden, kunnen voor dat vervoer c.q. die bijzondere 
diensten afwijkende annuleringsbepalingen gelden. Deze worden vooraf aan de reiziger  
kenbaar gemaakt.  
 
Lid 4 
De reiziger die de reis annuleert is gehouden de annuleringskosten conform het bepaalde in de vorige leden te 
voldoen, tenzij hij gemotiveerd aangeeft waarom de schade van de reisorganisator lager is uitgevallen. In dat 
geval zal de reisorganisator deze lagere schade in rekening brengen. Onder schade wordt verstaan geleden 
verlies en gederfde winst.  
 
Lid 5 
In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor in-de-plaatsstelling kiest, is artikel 8 van toepassing 
(zie algemene voorwaarden).  
 
Lid 6 
a. Het annuleren van een overeenkomst door één of meer reizigers die gezamenlijk voor een verblijf in een 
hotelkamer, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie hebben geboekt, geldt als annulering van alle 
overeenkomsten, zodat door alle reizigers de bedragen, bedoeld in voorgaande leden, moeten worden betaald.  
b. Indien de overblijvende reizigers zulks willen en hun groepsgrootte in de prijstabel voor deze accommodatie 
voorkomt blijven de respectievelijke overeenkomsten in stand. Het bepaalde sub c is dan van toepassing.  
c. De sub b bedoelde reizigers zullen de reissom moeten betalen, zoals deze voor het resterende aantal reizigers 
in de prijstabel vermeld staat.  
d. Indien de overblijvende reizigers een nieuwe overeenkomst voor hetzelfde tijdvak en dezelfde accommodatie 
willen aangaan, worden de voor de overblijvende reiziger(s) ontvangen annuleringsgelden in mindering gebracht 
op de nieuwe reissom(men). Overigens zal het totaalbedrag van annuleringsgeld en verhoogde reissom(men) het 
totaal van de reissommen voor de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan.  
 
Lid 7 
Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag. 
 
 


