
 
 
 
 

         

Bijzondere voorwaarden 4Disa Travel 
 

Onze bijzondere voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst en vullen de algemene 
voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen aan, alsook de bepalingen van de wet van 21 november 2017 
betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten (de “Wet”), en 
desgevallend de contractuele voorwaarden van de leveranciers van reisdiensten. 
 
 

B. VERKOOP VAN AFZONDERLIJKE REISDIENSTEN 

 
Wanneer wij een afzonderlijke reisdienst verkopen in de zin van art. 71 van de wet, zijn de volgende bijzondere voorwaarden 
van toepassing :  
 
1. OFFERTES 
Al onze brochures, promoties, webpagina’s of offertes worden te goeder trouw opgesteld in functie van de op dat moment 
beschikbare informatie. Kaarten, foto’s of illustraties zijn louter informatief en niet contractueel. 
 
De reiziger aanvaardt uitdrukkelijk dat de precontractuele informatie die hem wordt overgemaakt kan gewijzigd worden voor 
de afsluiting van de pakketreisovereenkomst en dat onze offertes, tenzij anders overeengekomen, steeds “in aanvraag” of 
“onder voorbehoud van bevestiging” zijn.  
 
Kennelijke materiële fouten in de precontractuele informatie binden ons niet en mogen we rechtzetten. 
 
2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 
Wij handelen als bemiddelaars. De overeenkomst komt tot stand rechtstreeks tussen de reiziger en de leverancier van de 
reisdienst. 
 
3. AANSPRAKELIJKHEID 
Wij zijn nooit aansprakelijk voor de goede uitvoering van de reisdienst.  
 
4. PRIJS EN BETALINGSMODALITEITEN 
4.1 De prijs omvat de verkochte reisdienst alsook alle belastingen en, indien van toepassing, alle bijkomende vergoedingen, 
toeslagen en andere kosten. De reiziger zal desgevallend  vergoedingen, toeslagen en andere kosten moeten betalen die wij 
redelijkerwijs niet konden berekenen of kennen op het ogenblik van de sluiting van de overeenkomst, zoals toeristentaxen, 
toegangstaxen, enz. 
 
Kennelijke materiële fouten in de prijs binden ons niet en mogen we rechtzetten. 
 
4.2 Tenzij anders overeengekomen, wordt de prijs van de reisdienst volledig betaald bij de bevestiging van de reservatie. 
 

4.3 Elke niet betaalde factuur op vervaldatum zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding geven 
tot het betalen van een intrest aan 12% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van 100 
EUR.  
 
Wij behouden ons het recht voor om reisdocumenten niet vrij te geven zolang niet al onze facturen zijn betaald. 
 
5. OPZEGGING, WIJZIGING EN OVERDRACHT VAN DE OVEREENKOMST 
De reisdienst is alleen opzegbaar, wijzigbaar of overdraagbaar indien de leverancier dat aanvaardt en aan zijn voorwaarden. 
 
Elke opzegging, vraag tot wijziging of overdracht door de reiziger moet ons toekomen per mail of aangetekend schrijven het 
adres opgegeven in art. A.16. Opzeggingen of vragen tot wijziging of overdracht die ons toekomen buiten onze openingsuren 
worden geacht ontvangen te zijn op de volgende werkdag 
 
6. FINANCIEEL ONVERMOGEN 



Zoals de wet het voorziet, is ons financieel onvermogen beschermd door Amlin Insurance SE – Koning Albert II-laan37 – 1030 
Brussel als zekerheid voor de repatriëring van de reizigers en de terugbetaling van alle betaalde sommen.  
 
7. VLUCHTEN 
Art A14 is van toepassing 
 
8. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (GDPR) 
Art A15 is van toepassing 
 
9. KENNISGEVINGEN 
Art A16 is van toepassing 

 

10. GESCHILLEN 
 Alle geschillen die zouden ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst en die niet onderworpen zijn aan de 
bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen krachtens de algemene voorwaarden van de Geschillen commissie Reizen, 
vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Gent.  
 

 

 
 


