




Prijsbijlage aan de brochure Kanaaleilanden + St. Malo (Frankrijk)
Geldig vanaf 01.01.2015

Deze prijsbijlage, Algemene en Bijzondere Voorwaarden en Algemene Voorwaarden van de vzw Geschillencommissie Reizen, maken één onaf-
scheidelijk geheel uit met de algemene brochure Kanaaleilanden 2015 van BelcoTravel & Tours (Lic. 5745).

8.  HOTEL CHRISTINA **** (St. Aubin’s Bay) 

Standaard Kamers & Zeezicht 
Periode 

 
Dubbel/Twin 

Standaard 
Landzicht 

Dubbel/Twin 
Standaard 
Zeezicht 

Dubbel/Twin 
Zeezicht & Balkon 

 
18 april – 24 april / 26 sept. – 16 oktober € 64 € 76 € 91 
25 april – 22 mei / 12 sept. – 25 september € 72 € 84 € 99 
23 mei – 11 september  € 88 € 100 € 115 
Kinderen: tot 2 jaar gratis. Kinderen van 2 t.e.m. 11 jaar: 50% korting. 
Kinderen 12 t.e.m. 16 jaar: 25% korting. Kinderen steeds op kamer met 2 volwassenen! 
Tarief single is idem aan tarief standaard dubbel. Kamer steeds Op Aanvraag! 
Bovenstaande prijzen zijn pper persoon, per nacht in dubbel of twin kamer, steeds volledig Engels Ontbijt inbegrepen. 
Supplement Half Pension: € 30/nacht.       
Promo: 3n=2n betalen voor verblijf tussen 18.04 en 24.04 en tussen 26.09 en 16.10.15 
Promo: 4n=2n betalen voor verblijf tussen 25.04 en 22.05 en tussen 12.09 en 25.09.15 
Promo: 5n=4n betalen voor verblijf tussen 22.08 en 11.09.15 
Vroege boeking: 7n=6n betalen voor verblijf tussen 18.04 en 16.10.15. Boeking vóór 30.04.15  

Standaard Kamers, Superior & Zeezicht 
Periode 

 
Dubbel/Twin 

Standaard 
Landzicht 

Dubbel/Twin 
Standaard 
Zeezicht & 

Balkon 

Dubbel/Twin  
Superior 

Zeezicht & 
Balkon 

per persoon

Promo
Promo
Promo
Vroege boeking

ANNULERING DOOR DE REIZIGER.

(zie ook art. 4 van de Algemene Voorwaarden).
De reiziger kan ten allen tijde zijn reis annuleren. Hieraan zijn wel vaste kosten verbonden.
Deze worden bepaald door het tijdstip waarop de (schriftelijke) annulering de reisorganisator
bereikt.
Deze kosten zijn als volgt:
Vanaf reservering tot 2 maand voor afreis: � 80/persoon
Vanaf 2 maand voor afreis tot 1 maand voor afreis: 25% van de reissom
Vanaf 30 dagen voor afreis tot 15 dagen voor afreis: 75% van de reissom
Vanaf 14 dagen voor afreis t.e.m. afreisdatum: 100% van de reissom
No show: 100% van de reissom.
Kosten annulering tickets en uitgeschreven transportdocumenten: zie art. 4 van de Algemene
Voorwaarden.



AANRADERS - TIPS
- Huur op Jersey of Guernsey geen té grote auto. De wegen zijn er smal en er zijn heel wat korte bochten.

Het is er dan ook beter te rijden met een huurwagen met het stuur rechts (betere zichtbaarheid), dan met eigen wagen.
- Het noordelijke gedeelte van Jersey leent zich uitstekend voor wandelingen en mountainbiketochten.

Er zijn heel wat grillige paadjes waar er met een auto moeilijk doorkomen is.
- Met stevige stapschoenen aan, is Devil's Hole een aangeraden wandeling. Uw kan uw auto parkeren op de parking van de

taverne aan Devil's Hole.
- Danny's Restaurant vindt u aan de haven van St. Aubin. Het klein, gezellig restaurant biedt een uitstekende lokale keuken.

Reserveren is aangewezen!
- The Oyster Box is een modern restaurant aan het strand van St. Brelade's Bay.  Men serveert er dagverse kreeft, oesters, krab

en een selectie van vissen. In weekends en hoogseizoen is het aan te raden een tafeltje te reserveren!
- Greve de Lecq, in het noorden, heeft een klein maar mooi zandstrand. Daarentegen bevindt zich de oude pub Moulin De Lecq,

waar u een lokale pint kan proeven in een uniek kaders.
- Verder vindt u in het noorden nog tal van andere pittoreske zichten in de baaien van Bonne Nuit, Boulay Bay en Piemont Bay.

Standaard Kamers & Zeezicht 
Periode 

 
Dubbel/Twin 

Standaard 
Landzicht 

Dubbel/Twin 
Standaard 
Zeezicht 

Dubbel/Twin 
Zeezicht & Balkon 

 

per persoon

Promo
Promo
Promo
Vroege boeking

9.  GOLDEN SANDS HOTEL **** (St. Brelade) 

Standaard Kamers, Superior & Zeezicht 
Periode 

 
Dubbel/Twin 

Standaard 
Landzicht 

Dubbel/Twin 
Standaard 
Zeezicht & 

Balkon 

Dubbel/Twin  
Superior 

Zeezicht & 
Balkon 

11 april – 24 april / 26 sept. – 16 oktober € 64 € 91 € 100 
25 april – 8 mei / 12 sept. – 25 september € 76 € 103 € 112 
9 mei – 22 mei € 82 € 109 € 118 
23 mei – 3 juli € 94 € 121 € 131 
4 juli – 11 september € 97 € 125 € 134 
Kinderen: tot 2 jaar gratis. Kinderen van 2 t.e.m. 11jaar: 50% korting. 
Kinderen van 12 t.e.m. 16 jaar: 25% korting. Kinderen steeds op kamer met 2 volwassenen! 
Bovenstaande prijzen zijn pper persoon, per nacht in dubbel of twin kamer, steeds volledig Engels Ontbijt inbegrepen. 
Supplement Half Pension: € 30/nacht.        
Tarief single is idem aan tarief standaard dubbel. Kamer steeds op aanvraag! 
Dubbele standaard kamer voor alleengebruik is mogelijk. Tarief op aanvraag. 
Promo: 3n=2n betalen voor verblijf tussen 11.04 en 24.04 en tussen 26.09 en 16.10.15 
Promo: 4n=2n betalen voor verblijf tussen 25.04 en 22.05 en tussen 12.09 en 25.09.15 
Promo: 5n=4n betalen voor verblijf tussen 22.08 en 11.09.15 
Vroege boeking: 7n=6n betalen voor verblijf tussen 11.04 en 16.10.15. Boeking vóór 30.04.15 
Promoties en korting vroege boeking nooit van toepassing op Superior kamertype! 



1. INSCHRIJVING
De inschrijving voor een reis kan enkel gebeuren door het ondertekenen van een inschrijvings-
document en het betalen van het voorschot voorzien in artikel 3.1 in handen van een bemiddeld reis-
bureau. Dit reisbureau moet houder zijn van een vergunning, verleend door Toerisme Vlaanderen.
BelcoTravel & Tours neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor informatie en /of boeking
verricht door zogenaamde "reisconsulenten" of anderen die zich als reisagent voordoen, zonder
daartoe gemachtigd te zijn. Wij raden onze reizigers aan zich te vergewissen of zij wel degelijk met
een erkende reisagent te maken hebben. Door deze inschrijving aanvaardt de reiziger de onderhavige
algemene voorwaarden en erkent hij dat hij er kennis heeft van genomen.

2. PRIJS VAN DE REIS
De prijs dekt alleen de diensten die voorzien zijn in het reisdocument. Behoudens andersluidende
bepaling gelden de prijzen per persoon. Eventuele toeslagen voor bad of douche, voor een éénper-
soonskamer, dranken, enz. zijn  niet in de prijs inbegrepen. Onze prijzen worden ter goeder trouw
berekend op de basis van de tarieven, bijdragen, taksen, brandstofprijzen en wisselkoersen zoals die
bekend waren op 28.10.2014. Elke stijging van één van deze elementen kan BelcoTravel & Tours
verplichten zijn prijzen aan te passen. Indien de verhoging van de totale prijs meer dan 10%
bedraagt, kan de reiziger zijn contract opzeggen zonder kosten. In dit geval heeft hij recht op de
terugbetaling van alle bedragen die aan BelcoTravel & Tours werden betaald, op voorwaarde dat de
opzegging schriftelijk is gebeurd binnen de 10 dagen na de mededeling van de prijsverhoging.  Na
het verstrijken van deze termijn, wordt artikel 4 betreffende de annulering door de reiziger van
toepassing.

3. BETALING VAN DE REISSOM
- Voorschot: bij het ondertekenen van het inschrijvingsdocument, dient de reiziger een voorschot

van 1/3 van de totale reissom te betalen in handen van het bemiddelend reisbureau met een min-
imum van 80 euro.

- Saldo van de reissom: De reissom moet, na aftrek van het voorschot, betaald worden ten laat-
ste 1 maand voor vertrekdatum.

- Boekt de reiziger minder dan een maand voor vertrekdatum, dan moet hij de totale reissom
onmiddellijk betalen.

4. ANNULATIE DOOR REIZIGER
De reiziger kan ten allen tijde zijn inschrijving geheel of gedeeltelijk annuleren. De annulering moet
zo vlug mogelijk schriftelijk aan het reisbureau worden meegedeeld. De datum waarop de vraag tot
annulering de reisorganisator bereikt, is bepalend voor het berekenen van de annuleringskosten.
Deze zijn steeds integraal verschuldigd. Deze kosten werden gedetailleerd weergegeven onder
rubrieken prijsberekeningen.
Indien de kosten van BelcoTravel & Tours hoger zijn dan vermelde, zullen deze kosten aan de klant
aangerekend worden.
Na uitschrijven van vliegtuigtickets of tickets bootvervoer, bedragen de annuleringskosten hiervoor
100%.

5. WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER
Waar enigszins mogelijk, worden wijzigingen aan een inschrijving aanvaard, mits betaling van vol-
gende administratiekosten: �15 per persoon of zo hoger, de werkelijke kost.

6. ANNULATIE VAN DE REIS OF WIJZIGINGEN AAN DE REIS DOOR BELCOTRAVEL
Belcotravel & Tours behoudt zich het recht voor het contract, geheel of gedeeltelijk op te zeggen
of de reis te wijzigen. En dit zonder enige vergoeding wanneer zich, voor of tijdens de uitvoering
ervan uitzonderlijke omstandigheden voordoen die Belcotravel niet kon kennen bij het afsluiten van
de overeenkomst en die, indien hij ze op dat ogenblik had gekend, voor hem gegronde redenen waren
om die overeenkomst niet te sluiten. (oorlog, natuurramp, epidemie, slechte weersomstandigheden,
contractbreuk vanwege de hoteluitbater, plotse of wilde staking, …). Het gestorte voorschot zal
geheel of gedeeltelijk kunnen weerhouden worden ten titel van schadeloosstelling voor het werk en
de gemaakte kosten. BelcoTravel & Tours behoudt zich ook nog het recht voor tot opzegging zon-
der vergoeding, wanneer een reis niet kan doorgaan bij gebrek aan voldoende deelnemers. In dit
geval moet de deelnemer, via het bemiddelde reisbureau, minstens veertien dagen voor de voorziene
vertrekdatum worden verwittigd en tevens zal Belcotravel & Tours onmiddellijk terugbetaling doen
van alle ontvangen voorschotten.  

7. ERRATA EN RECHTZETTINGEN
BelcoTravel & Tours behoudt zich het recht voor op haar facturen en documenten elke fout te ver-
beteren die zij mocht opmerken na de uitgave van de brochure en dit tot 2 weken voor de vertrek-
datum.

8. KLACHTEN
Mocht niettegenstaande alle bezorgdheid en inspanningen van BelcoTravel & Tours een reiziger
toch een klacht in te dienen hebben, dan moet deze klacht tijdens de reis ingediend worden bij de
reisleid(st)er of de host(ess) zo deze laatste de reis niet meemaakt; wordt de klacht ingediend bij de
bestuurder of bij de plaatselijke vertegenwoordiger die zich dan zal inspannen om een oplossing voor
het probleem te vinden. De reiziger is ertoe gehouden aan te tonen dat hij ter plaatse alle mogelijke
stappen ondernomen heeft om een oplossing voor het probleem te vinden. Mocht de gevonden
oplossing de reiziger niet bevredigen, dan moet hij zijn klacht schriftelijk indienen bij het bemidde-
lend reisbureau, samen met alle nodige bewijsstukken en dit binnen de dertig dagen na terugkeer in
België. Elke andere klacht wordt als onbestaand en nietig beschouwd.

9. VERANTWOORDELIJKHEID
- Verantwoordelijkheid van BelcoTravel & Tours:  BelcoTravel & Tours is aansprakelijk voor alle

schade die de reiziger oploopt wegens gehele of gedeeltelijke niet naleving van zijn verplichtingen
als organisator, zoals deze uit het contract of uit de o.r.c. voortvloeien, tenzij hij bewijst als een
naarstige organisator te hebben gehandeld. De schadevergoeding wordt bepaald overeenkomstig
de bepalingen van o.r.c. alle gegevens in deze gids ter goeder trouw verzameld maar zijn volledig
vrijblijvend. Een klaarblijkelijke materiële vergissing kan BelcoTravel & Tours derhalve niet
binden. Hij kan geen verantwoordelijkheid opnemen voor verwondingen of schade opgelopen door
één of meerdere deelnemers wanneer deze verwonding of schade niet wordt veroorzaakt door een
tekortkoming van zijnentwege. BelcoTravel & Tours kan niet aansprakelijk worden gesteld wor-
den voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, geld inbegrepen. De verantwoordelijkheid
van de vervoeronderneming en van het hotel worden bepaald door internationale overeenkomsten
en de wet.

- Verantwoordelijkheid van de reiziger: Vrijwillige of onvrijwillige schade door de reiziger toege-
bracht aan derden, vervoermiddelen, hotel, etc. valt ten zijnen laste. De reiziger zal ervoor zorgen
dat zijn persoon, zijn persoonlijke documenten en zijn reisgoed voldoen aan de door binnen- en
buitenlandse reglementen opgelegde voorwaarden inzake tolgrensfaciliteiten, formaliteiten van
sanitaire en financiële aard, het politiereglement en andere bepalingen en dit voor de gehele duur
van de gecontracteerde reis.  BelcoTravel & Tours neemt geen enkele verantwoordelijkheid op
zich voor de gevolgen die voortvloeien uit het ontbreken van de nodige documenten, of de niet-
naleving  van zijn verplichtingen van de reissom.
Voor bestemmingen Engeland, Jersey, Ierland, Schotland en Wales volstaat het voor Belgen in het
bezit te zijn van een geldige Belgische identiteitskaart. Kinderen moeten in het bezit zijn van een
geldig Belgisch identiteitsbewijs mét pasfoto ! Niet-Belgen, contacteren best betreffende am-
bassade.

10. UITSLUITING
Een reiziger die zich zo gedraagt dat de goede uitvoering van de reis erdoor wordt in het gedrang
gebracht of die de medereizigers ernstig hindert, kan van verdere deelneming aan de reis of het
verblijf worden uitgesloten. Alle daaraan verbonden kosten blijven te zijner laste en hij heeft in geen
geval recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de reissom.

11. ALLERLEI
- Opstapplaats: Een reiziger moet zich, met zijn bagage, op de opstapplaats aanbieden op het uur

en plaats aangeduid op de reisdocumenten. De reiziger wordt aansprakelijk gesteld voor alle
eventuele schade en kosten die voortspruiten uit de niet-naleving van deze regel.

- Programma: De door BelcoTravel & Tours verstrekte inlichtingen werden bij de betrouwbaarste
bronnen ingewonnen en te goeder trouw meegedeeld.  BelcoTravel & Tours is niet aansprake-
lijk voor materiële vergissingen noch voor de omstandigheden die buiten zijn controle vallen.  Hij
wijst alle aansprakelijkheid af voor allerlei inlichtingen die door derden als documentatie worden
verschaft.

12. VERZEKERINGEN
De programma's van Belcotravel in de brochure BelcoTravel & Tours 2015, bevatten geen ver-
zekeringen. We raden de deelnemers aan een degelijke annulerings -en bijstandsverzekering aan te
gaan bij reservering.

13.   Conform artikel 36 van de wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reis-
bemiddeling van 01/04/1997, is de licentiehouder 5745 door De Europese verzekerd om in geval van
financieel onvermogen zijn verplichtingen jegens de reiziger na te komen. De garantiestelling wordt
begeleid door Vlaamse Solidariteit Reisgelden, een afdeling van de Vereniging van Vlaamse
Reisbureaus vzw.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 TOEPASSINGSGEBIED
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling
zoals verstaan onder de Belgische wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorgan-
isatie en reisbemiddeling.

Artikel 2 PROMOTIE
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling
zoals verstaan onder de Belgische wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorgan-
isatie en reisbemiddeling.

1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of de reisbemiddelaar die de brochure hebben
uitgegeven, tenzij: 

• wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het contract ter kennis van
de reiziger zijn gebracht; de brochure moet daar van uitdrukkelijk melding maken;

• er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract.
2. De reisorganisator en/of reisbemiddelaar kan voor bepaalde of onbepaalde duur het geheel of een

gedeelte van zijn reispromotie schrappen.

Artikel 3 INFORMATIE VANWEGE DE REISORGANISATOR EN/OF REISBEMIDDELAAR
De reisorganisator en/of reisbemiddelaar zijn verplicht:

1. Vóór het sluiten van het contract tot de reisorganisatie of tot de reisbemiddeling aan de reizigers
schriftelijk mede te delen:

• de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op gebied van gezondheidszorg
die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten in orde zouden
kunnen brengen.  Reizigers van niet-Belgische nationaliteit moeten bij de betrokken ambassade(s) of
consulaat (aten) informeren welke administratieve formaliteiten zij moeten vervullen;

• informatie over het aangaan en de inhoud van een annulering- en/of bijstandsverzekering;
• de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de contracten.
2. Ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te

verstrekken:
• dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reizigers in te

nemen plaats;
• naam, adres, telefoon-, faxnummer -en/of e-mail adres van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van

de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reizigers bij moeilijkheden
kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of reisorganisator;

• voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks con-
tact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verantwoordelijk is.

De hierboven vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten
contract.

ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE VZW GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN



Artikel 4 INFORMATIE VANWEGE DE REIZIGER
De reiziger met de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die
hem uitdrukkelijk gevraagd worden of de redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op het goede
verloop van de reis.  Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten
leidt voor de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5 TOTSTANDKOMEN VAN HET CONTRACT
1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of -organisator ertoe gehouden een bestelbon

aan de reiziger te overhandigen conform de wet.
2. Het contract tot de reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet via de

namens de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt.

Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet
binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan
dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle
reeds betaalde bedragen.

Artikel 6 DE PRIJS
1. De in het contract overeen prijs kan niet worden herzien, tenzij dit uitdrukkelijk in het contract

is voorzien samen met de precieze berekeningswijze ervan, en voor zover de herziening het
gevolg is van een wijziging in:

• de op de reis toegepaste wisselkoersen van 28.10.2014 en/of
• de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten op 28.10.2014 en/of
• de voor bepaalde diensten verschuldigde heffing en belastingen

Er moet dan wel aan de voorwaarde worden voldaan dat bedoelde wijzigingen ook aanleiding
zullen geven tot een verlaging van de prijs.

2. De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden verhoogd binnen de 20 kalen-
derdagen die de dag van het vertrek voorafgaan.

3. Zo de verhoging van 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder
vergoeding verbreken.  In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al
de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald.

Artikel 7 BETALING VAN DE REISSOM
1. Behalve uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de

bestelbon, als voorschot, een gedeelte van de globale of totale reissom zoals in de bijzonder
reisvoorwaarden bepaald.

2. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom
te betalen die van hem wordt geëist, zal de reisorganisator en/of reisbemiddelaar het recht
hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste
van de reiziger.

3. Behalve indien op de bestelbons anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van
de prijs uiterlijk 1 maand vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of tezelfder-
tijd de schriftelijke reisbevestiging en /of reisdocumenten bezorgd worden.

Artikel 8 OVERDRAAGBAARHEID VAN DE BOEKING
1. De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet

voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot de reisorganisatie.  De overdrager dient tijdig
vóór het vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze over-
dracht op de hoogte te brengen.

2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totale
prijs van de reis en de kosten van de overdracht.

Artikel 9 ANDERE WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de -bemiddelaar alle
kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 10 WIJZIGING DOOR DE REISORGANISATOR VOOR DE AFREIS
1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan

worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór
de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het con-
tract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door reisorganisator voorgestelde wijziging aan-
vaardt.

2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en ik elk geval vóór de afreis, de reisbemiddelaar of reisor-
ganisator van zijn beslissing in kennis te stellen.

3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het con-
tract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs
worden meegedeeld.

4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.

Artikel 11 VERBREKING DOOR DE REISORGANISATOR VOOR AFREIS
1. Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet

aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:
• ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder

dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van min-
dere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen.

• Ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract
betaalde bedragen.

2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor
het niet-uitvoeren van het contract, tenzij:

• de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract
en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het con-
tract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk
op de hoogte werd gebracht;

• de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen.  Onder
overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van
de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaa-
tregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 12 GEHELE OF GEDEELTELIJKE NIET-UITVOERING VAN DE REIS
1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract

betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maat-

regelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de
voortzetting van de reis.

2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijke verleende diensten, stelt hij
de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil.

3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke
redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter
beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend
geval, de reiziger schadeloos stellen.

Artikel 13 VERBREKING DOOR DE REIZIGER
De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken.  Indien de reiziger het
contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die
de reisorganisator en/of -bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking.  De schadevergoeding
kan forfaitair bepaald worden in de bijzondere voorwaarden of in het reisprogramma, maar mag ten
hoogste éénmaal de prijs van de reis bedragen.

Artikel 14 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REISORGANISATOR
1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig

de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie
redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht
of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hem zelf dan wel door andere verstrekkers van dien-
sten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van
diensten aan te spreken.

2. De reisorganisator is voor deze daden van nalatigheid van zijn aangestelden en vertegenwoordi-
gers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen
daden en nalatigheden.

3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het contract tot reisorganisatie
inbegrepen dienst, wordt de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat ver-
drag uitgesloten of beperkt.

4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt
zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot
samen beperkt tot tweemaal de reissom.

5. Voor het overige zijn de artikelen 18 en 19 van de wet 16 februari 1994 van toepassing.

Artikel 15 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REIZIGER
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hun
aangestelden en/of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele
verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beo-
ordeeld.

Artikel 16  KLACHTENREGELING
1. Vóór de afreis: indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet hij deze zo snel mogelijk

per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar en/of reisor-
ganisator.

2. Tijdens de reis: klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig
mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een  oploss-
ing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich - in deze volgorde -  wenden tot een vertegen-
woordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of recht-
streeks tot de reisbemiddelaar, of ten slotte rechtstreeks tot de reisorganisator.

3. Na de reis: werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk
ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de
reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend
schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.

Artikel 17 VERZOENINGSPROCEDURE
1. Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.
2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een termijn van 1 tot 3 maanden, dan kan elk

van de betrokken partijen aan het secretariaat van de Cel Verzoening van de vzw
Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten.  Alle partijen
dienen ermee in te stemmen.

3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een informatiebrochure, een verzoeningsreglement en
een 'overeenkomst tot verzoening' bezorgen. Zodra de betrokken partijen deze overeenkomst
(gezamenlijk of afzonderlijk) hebben ingevuld en ondertekend, en zodra elke partij een bedrag van
50 euro heeft betaald, zal de verzoeningsprocedure opgestart worden.

4. Overeenkomstig de in het reglement beschreven eenvoudige procedure, zal een onpartijdige ver-
zoener daarna het contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de
partijen na te streven.

5. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd wor-
den.

Artikel 18 ARBITRAGE OF RECHTBANK
1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan heeft de eisende partij in

principe de keuze tussen een procedure voor de gewone rechtbank of een arbitrageprocedure
voor de Geschillencommissie Reizen.

2. Voor geëiste bedragen vanaf 1250 euro, beschikt iedere verwerende partij over een termijn van
10 kalenderdagen om een door de eisende partij aangevraagde arbitrageprocedure per aangetek-
ende brief te weigeren, waarna het geschil voor de gewone rechtbank kan worden aanhangig
gemaakt. Onder de 1250 euro staat de mogelijkheid om de arbitrageprocedure te weigeren enkel
open voor de reiziger.

3. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden
opgestart nadat binnen een periode van 4 maanden volgend op het (voorziene) einde van de reis
(of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil) geen minnelijke regeling kon
worden bereikt. Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door rechtbanken beslecht
worden.

4. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op
een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil.  Hiertegen is geen beroep
mogelijk.

Secretariaat van het arbitraal college, en algemeen secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel, e-mail: clv.gr@skynet.be
Vu. Belcotravel Bvba (Lic. A 5745) - Rik Coppens, A. De Cockstraat 19 - 9470 Denderleeuw.








