
BIJZONDERE VOORWAARDEN S-PLUS Reizen 
Reisbemiddelaar/Doorverkoper 
 
 
Artikel 1: Bevoegdheden 
 
Door de bestelbon te ondertekenen verleent de reiziger aan de reisbemiddelaar/doorverkoper de 
uitdrukkelijke bevoegdheid hem te vertegenwoordigen in alle betrekkingen met de 
dienstverleners en organisator. 
 
Artikel 2: Prijs 
 
1. Prijzen die mondeling door de reisbemiddelaar/doorverkoper worden doorgegeven zijn steeds 
onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig. 
 
2. De dossiers kunnen onderworpen worden aan dossierkosten. 
 
 
Artikel 3: Betalingen 
 
1. Voorschotten en facturen zijn betaalbaar op de zetel van de reisbemiddelaar/doorverkoper, 
netto en zonder korting.  
 
2. Voorschotten en facturen, die niet op hun vervaldag betaald zijn, zullen van rechtswege en 
zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % evenals 
met de wettelijke intresten vanaf de datum van de vervaldag.  
 
Artikel 4: Formaliteiten 
 
1. De reiziger dient kennis te nemen van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die 
hem in de brochure of door de reisbemiddelaar/doorverkoper worden medegedeeld. 
 
2. Kinderen dienen over een identiteitskaart met foto te beschikken.  Kinderen die niet door hun 
ouders vergezeld worden, dienen een document voor te leggen, waarop de ouders hun 
toestemming verlenen om alleen te reizen 
 en waarbij de datum van aankomst en van vertrek uit het betrokken land vermeld is, evenals 
het adres waar ze hun vakantie doorbrengen en hun adres in België. 
 
Artikel 5: Uurregelingen 
 
De vermelde uurregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening 
mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.  
 
Artikel 6: Annulering en wijzigingen door de reiziger 
 
1. Behoudens de door de organisator bepaalde annuleringskosten, heeft de 
reisbemiddelaar/doorverkoper het recht zijn kosten aan te rekenen tot een maximum van 15 
% van de reissom. 
 



2. Voor annulatie van meerdaagse buitenlandse reizen gelden de voorwaarden van de 
annulerings- en bijstandsverzekering van de touroperator. 
 
 
 
Artikel 7: Klachtenregeling 
 
Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen worden, is alleen 
de rechtbank van Brussel bevoegd.  
 
 
 
 

 


