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Bijzondere voorwaarden 

Wijnrondreizen.com 
 

Door ondertekening van de offerte en deze om te zetten naar een bindend reiscontract, verklaart u akkoord te gaan 

met de bijzondere voorwaarden van Wijnrondreizen.com welke integraal deel uitmaken van de reisovereenkomst en 

ter aanvulling dienen op de algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen België, de Belgische wet van 

21 NOVEMBER 2017 - Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en 

reisdiensten, EU Richtlijn (EU) 2015/2302 en eventuele (algemene) voorwaarden van de leveranciers van andere 

reisdiensten. Conform deze richtlijnen heeft u recht op pre-contractuele informatie met betrekking tot het afsluiten 

van een pakketreis. 

De combinatie van reisdiensten die u wordt aangeboden, is een pakketreis in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302, 

omgezet door de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde 

reisarrangementen en reisdiensten. Bijgevolg kunt u aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen 

gelden. Meer informatie over de basisrechten krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302 vindt u via deze link. 

1. Definities 
1. Pakketreis : de samenvoeging van verschillende reisdiensten, waaronder ten minste de overnachtingen. 

2. Offerteaanvraag : een vrijblijvend voorstel ter aankoop van de beoogde reisdiensten 

3. Reisdient : overnachting, vlucht, activiteit, autohuur of enig ander element dat deel uitmaakt van de offerte 

en het reiscontract. 

4. Verkoopdossier / Reiscontract / bestelbon / (pakket)reisovereenkomst etc : dit is het document dat 

officieel als bewijs dient voor de aankoop van uw pakketreis of losse reisdienst. Bij ondertekening ontvangt 

de reiziger een bijkomende factuur. 

5. Touroperator / reisorganisator / de Professioneel / partij één (1) : Wijnrondreizen.com, gevestigd 

Volksplein 29, 8500 te Kortrijk, België 

6. Reiziger(s) / partij twee (2) : de natuurlijke persoon of rechtspersoon welke een offerte aanvraagt en 

reiscontract wenst af te sluiten via Wijnrondreizen.com en diens mede-deelnemers gebonden aan het 

reiscontract. 

7. Reissom : het totale bedrag onderaan de offerte/ factuur / reiscontract dat tegoed is vanaf de 

ondertekening van de reisovereenkomst. 

8. Restbedrag : het totale bedrag van de reisovereenkomst minus de aanbetalingen die reeds officieel werden 

ontvangen en waarvoor een geldig betalingsbewijs of nota bestaat. 

9. Meer informatie over deze en andere begrippen vindt u terug in de wet van 21 november 2017 

betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten te lezen via deze 

link, hoofdstuk 1, artikel 2. 

2. Toepassing 
Deze bijzondere voorwaarden zijn van toepassing bij de marketing en communicatie van de reis- en andere gelinkte 

diensten die verband houden met de verkoop van de wijnreis aan de reiziger, de offerte, voor, tijdens en na de 

ondertekening van de reisovereenkomst. 

3. Offertes 
1. De reiziger accepteert naar volle kennis en weet dat alle (pre-contractuele) informatie die hem wordt 

verstrekt gewijzigd kan worden voor de definitieve omzetting van de offerte in een bindende 

reisovereenkomst. De offertes, tenzij uitdrukkelijke en schriftelijk anders overeengekomen, zijn steeds 

onder voorbehoud van beschikbaarheid. De offerte geldt pas als definitieve en bindende reisovereenkomst 

wanneer de gevraagde aanbetaling of het totaal bedrag vermeld op de offerte en reisovereenkomst op 

onze rekening is ontvangen (artikel 7) en de beschikbaarheden zijn bevestigd. 

2. Opgestelde offertes zijn steeds 14 dagen geldig en steeds onder voorbehoud van beschikbaarheid van elke 

reisdienst op het moment van boeken. Na 14 dagen vervalt de offerte. 
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3. Onopzettelijke fouten in de offerte, prijzen en andere pre-contractuele informatie voorafgaand aan de 

ondertekening van de zijn niet bindend en worden rechtgezet zolang de beoogde reisovereenkomst nog 

niet definitief is ondertekend. De reiziger mag altijd afstand doen van de offerte wanneer hij het er niet 

mee eens is. Er kan geen aanspraak in dit geval gemaakt wordenop compensatie door enige partij. 

4. Alle offertes worden geheel op maat en vrijblijvend samengesteld tot de opdracht voor de definitieve 

reisovereenkomst. 

4. Totstandkoming reiscontract 
1. De reisovereenkomst komt tot stand na ondertekening van het reiscontract (de bestelbon / offerte) en de 

gevraagde betaling zoals beschreven in artikel 7.4 en 7.5. over onze betalingsvoorwaarden. 

2. De reserveringsprocedure wordt gestart voor alle reisdiensten vermeld in de reisovereenomst wanneer 

wordt voldaan aan de gevraagde betaling zoals beschreven in artikel 7.4 en 7.5. over onze 

betalingsvoorwaarden, tenzij uitdrukkelijk vooraf en op schriftelijke wijze (e-mail, post, of ander 

geschreven support) anders wordt overeengekomen.  

3. Wanneer een (1) of meerdere reisdiensten vermeld in de offerte niet meer beschikbaar zouden zijn op het 

moment van boeking na ontvangst van de aanbetaling of het totale offerte bedrag op onze rekening zoals 

bedoeld in artikels in 7.4. en 7.5., dan zullen de best mogelijke alternatieven en prijswijzigingen worden 

onderworpen aan goedkeuring van de klant. Bij goedkeuring van de klant en indien het prijsverschil niet 

hoger is dan 30 euro voor alle deelnemers gezamenlijk, zal Wijnrondreizen.com de boeking omzetten naar 

een definitieve boeking. Wijnrondreizen.com neemt deze 30 euro voor haar rekening. 

4. De reeds bevestigde reisdiensten kunnen op dat moment geen onderwerp van betwisting meer vormen of 

zijn. 

5. Tenzij vooraf, op duidelijke en schriftelijke wijze werd aangegeven dat een van de niet-beschikbare 

reisdiensten een boekingsvoorwaarden zou zijn voor de gehele boeking, zijn artikel 9 - Wijziging, 

overdracht of beëindiging van het reiscontract door de reiziger – en artikel 12 – opzegvergoedingen – uit 

deze bijzondere voorwaarden van toepassing. 

6. Bevestigingen en vouchers worden niet per post verzonden, een kopie van de documenten is op 

eenvoudige aanvraag beschikbaar. 

7. Wanneer de reiziger bij een reiskantoor, reisagent, personal travel agent of andere vorm van reiswinkel 

(dienstverlener) boekte, treedt Wijnrondreizen.com op als tussenpersoon. Het contract wordt rechtstreeks 

gevormd met deze dienstverlener wanneer de reservering wordt bevestigd. 

8. Voor de levering van de bevestiging van reis- of reisdiensten en de levering van reisdocumenten, kiest de 

reiziger domicilie bij de contracterende dienstverlenner. De reiziger accepteert uitdrukkelijk dat alle 

documenten (bestelbon, reisdetails, algemene en speciale voorwaarden, bevestigingen, enz.) bewaard 

worden in zijn dossier bij de desbetreffende dienstverlener. 

9. Diegene, reiziger of dienstverlener, die de overeenkomst aangaat met Wijnrondreizen.com verbind zich 

ertoe om Wijnrondreizen.com te informeren over de volledige identiteit van alle reizigers namens wie hij 

optreedt. De reiziger en/ of de doorverkoper die de reis verkoopt aan de reiziger dient de reisorganisator 

steeds zo spoedig mogelijk te verwittigen van elke relevante wijziging, informatie of andere gegevens te 

verstrekken die noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoering van het reiscontract en die de 

reisovereenkomst zou kunnen beïnvloeden of het verloop van de reis van de reiziger. 

5. Verantwoordelijkheid reisorganisator 
1. Wijnrondreizen.com is ten volle verantwoordelijk en aansprakelijk voor de goede uitvoering van alle 

reisdiensten die in de reisovereenkomst zijn opgenomen en samen een pakketreis vormen. 

2. Wijnrondreizen.com is nooit verantwoordelijk voor reisdiensten die de reiziger, al dan niet ter plaatsen op 

bestemming, aanschafte bij een ander reiskantoor, reisagent of reisorganisator welke niet via 

Wijnrondreizen.com zelf op enige wijze werden vastgelegd in een officieel reisdocument van 

Wijnrondreizen.com zelf . 

3. De reiziger krijgt een noodtelefoonnummer of gegevens inzake een contactpunt via welk hij contact kan 

opnemen met de organisator of de reisagent. Wanneer u in nood verkeerd van het moment van vertrek bij 

gebruik van het eerste onderdeel van de pakketreis, tijdens de uitvoering van de reis, tot de afronding van 

het laatste onderdeel van de pakketreis, kunt u altijd contact opnemen, 24/7, op +32 474 011 666. 
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6. Pre-contractuele informatie 
1. Wanneer u de verkregen offerte ondertekend, verklaart alle (pre-)contractuele informatie krachtends 

Richtlijn (EU) 2015/2302 te hebben ontvangen. Ook verklaart u uw persoonlijke reisovereenkomst te 

hebben ontvangen met daarop vermeld alle overeengekomen diensten zoals voorafgaand besproken in de 

offerte. 

2. De reiziger verklaart ermee akkoord te zijn dat hij zichzelf op de hoogte moet stellen van de benodigde 

reisdocumenten (geldig paspoort of ID-kaart afhankelijk van bestemming), visa, ESTA, veiligheid situatie ter 

plaatsen, en andere formaliteiten van welke aard dan ook zoals vaccinaties etc. bij de aangewezen 

instanties zoals ambassades of medische instanties etc en het op tijd verkrijgen ervan. Wijnrondreizen.com 

kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige nalatigheid die het onmogelijk zou maken voor de reiziger 

om de bevestigde reisdiensten te kunnen gebruiken. In dit geval gelden de opzegvergoedingen van artikel 

12. 

3. De reiziger krijgt een noodtelefoonnummer of gegevens inzake een contactpunt via welk hij contact kan 

opnemen met de organisator of de reisagent. Wanneer u in nood verkeerd van het moment van vertrek bij 

gebruik van het eerste onderdeel van de pakketreis, tijdens de uitvoering van de reis, tot de afronding van 

het laatste onderdeel van de pakketreis, kunt u altijd contact opnemen, 24/7, op +32 474 011 666. 

4. De reiziger verklaart medisch, fysiek en psychisch bekwaam te zijn voor de voorgenomen reis inclusief elk 

geboekte reisdienst. 

5. De reiziger die een medische, fysieke, geestelijke, psychische, een mobiliteitsbeperking heeft of aan een 

ziekte lijdt die een behandeling vergt of die zwanger is, is verplicht Wijnrondreizen.com hiervan op de 

hoogte stellen, desgewenst via de persoon die de reis voor de reiziger boekt. Wijnrondreizen.com behoudt 

zicht het recht voor om een reiziger voor een reis te weigeren indien, om objectieve en niet-discriminatoire 

redenen, blijkt dat hij niet in staat is om deel te nemen. 

6. Al onze advertenties, sociale media posts, webpagina's of aanbiedingen (mediasupporten) zijn te goeder 

trouw ontwikkeld. Wanneer u een fout vermoed, enige twijfel heeft over de goede trouw ervan of u heeft 

een mediasupport op internet gezien dat de reputatie aantast, dan kunt u dit ons laten weten. Bij enige 

twijfel zal de bedoelde mediasupport worden verwijderd of verwijderd laten worden. Wijnrondreizen.com 

wilt nooit en zal nooit enige informatie promoten die haar reputatie of goede trouw zou aantasten. De 

reiziger zal worden beloont met een waardecheque van 50 euro voor zijn volgende vakantie via 

Wijnrondreizen.com wanneer hij een twijfelachtig mediasupport aantreft. Van ieder misbruik wordt 

aangifte gedaan bij de politie. 

7. Alle bij punt 6 van dit artikel beoogde mediasupporten bevatten informatie over onze reisdienten die naar 

beste wil, weet, trouw en kennis is verkregen steeds op basis van de meest actuele beschikbare gegevens 

voorafgaand aan het afsluiten van het reiscontract en kunnen steeds onderworpen zijn aan wijzigigen tot 

het moment van definitieve boeking van de reis door de reiziger. 

8. Alle beeldmaterialen (foto’s, illustraties, kaarten, en overige promotionele beeldvorming) worden ter 

informatie en illustratie aangeboden. Deze zijn nooit contractueel bindend. 

9. Tenzij anders vermeld, zijn al onze programma’s, aanbiedingen, of gelijkwaardig altijd op basis van 

beschikbaarheid, dan wel "op aanvraag", dan wel onder voorbehoud van schriftelijke bevestiging. De 

reiziger machtigt Wijnrondreizen.com om correcties aan te brengen aan eventuele ontopzettelijke 

materiële fouten in de informatie die hem werd gecommuniceerd. 

6.1 Vluchten 

1. Het voorgestelde, dan wel in de reisovereenkomst vastgestelde vluchtschema met vertrek / aankomsturen, 

vertrek/ aankomst bestemming, uitvoerende luchtvaartmaatschappij, vluchtcode etc is steeds 

voorbehouden aan wijzigingen welke opgelegd kunnen worden buiten de wil van Wijnrondreizen.com. Elk 

wijziging in het voorgestelde of vastgelegde wordt u zo spoedig mogelijk medegedeelt via het email adres 

van de reiziger zoals bij ons bekend. 

2. De seating of stoelreseververing aan boord van uw vlucht is een service die we u graag willen aanbieden, 

toch is deze niet standaard inbegrepen, ten schriftelijk anders overeengekomen. Waar de seating gratis kan 

gedaan worden, wordt u standaard en wanneer beschikbaar, steeds een plaatsing naast het raam gegeven 

tenzij de reiziger uw voorkeursplaatsing van te voren schriftelijk per email duidelijk maakte. Wanneer deze 

seating enkel tegen betaling verzorgt kan worden, dient u deze zelf te regelen vooraf of tijdens uw online 

check-in. 
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3. Wijnrondreizen.com kan niet voor de reiziger de online check-in doen. Hier is de reiziger zelf voor 

verantwoordelijk, tenzij schriftelijk anders overeengekomen waar artikel 4 punt 9 steeds van toepassing is. 

Wel is het mogelijk om de reiziger telefonisch te assisteren wanneer gewenst. 

4. Het definiteve vluchtschema met vertrek / aankomsturen, vertrek/ aankomst bestemming, uitvoerende 

luchtvaartmaatschappij, vluchtcode etc wordt u medegedeelt op de reisvouchers 

5. Een luchtvaartmaatschappij kan steeds om technische dan wel operationele redenen haar vluchtschema 

wijzigen. Wanneer de meest actuele vluchttijden voorafgaand aan de reis aan grote wijzigingen onderhevig 

zijn (5+ uur afwijking), dan moet de gecontracteerde luchtvaartmaatschappij een alternatieve oplossing  

bieden. Bent u het niet eens met de aangeboden oplossing, dan gaan we voor u op zoek naar een 

gelijkwaardig alternatief. Wanneer het prijsverschil te groot zou zijn, heeft de reiziger het recht het 

reiscontract te beeindigen volgens de opzegvergoedingen bepaald in artikel 12. 

6. De reiziger is verplicht om de gangbare, door de lokale autoriteiten en luchtvaartmaatschappij opgelegde 

incheck- en boardingsprocedures in en om de luchthaven op te volgen.  Wijnrondreizen.com kan nooit 

aansprakelijk worden gesteld voor fouten begaan door de reiziger, diens nalatigheid of opzettelijke 

ondermijning van het reisproces, welke zou kunnen lijden tot instapweigering of ander nadelig voorval voor 

de reiziger. 

7. Wanneer de reiziger medische apparatuur die hij nodig heeft in verband met zijn gezondheid mee aan 

boord wilt nemen, dan dient de reiziger dit voor het terugsturen van de ondertekende offerte aan ons te 

melden en gelden de regels van de luchtvaartmaatschappij waarnee de reiziger gaat vliegen. De kosten 

voor het wijzigen of herboeken van de reeds geboekte vluchten voortvloeiend uit het niet tijdig melden 

hiervan door de reiziger, om welke reden dan ook, zijn voor rekening van de reiziger. 

8. Wanneer de bagage van de reiziger is verloren, gestolen of beschadigd tussen het moment van check-in 

voor de vlucht en nog voor het afhalen van zijn bagage aan de bagageband, dient hij onmiddellijk na 

aankomst contact op te nemen bij de lost and found in de aankomsthal voor de Douane met de 

luchtvaartmaatschappij die zijn vlucht uitvoerde om een verklaring af te leggen van verlies/ diefstal / 

beschadiging. De reiziger dient het document altijd tot zijn beschikking te hebben voor eventuele vragen 

etc en waar nodig doet hij aangifte bij de lokale autoriteiten. 

9. Wijnrondreizen.com biedt u de garantie dat u nooit met een luchtvaartmaatschappij zal vliegen welke op 

de EU zwartelijst staat vermeld dan wel enige maatschappij wiens veiligheid in twijfel wordt genomen. De 

zwartelijst van deze maatschappijen welke door de EU werd opgesteld, kunt u vinden via deze link. 

6.2 Autohuur 

1. Wanneer de reiziger een auto huurt als onderdeel van zijn pakketreis, dient hij deze af te halen op het 

afgesproken afhaalpunt. 

2. Niet op tijd de huurauto afhalen kan betekenen dat de reservering wordt geannuleerd door de 

verhuurmaatschappij, gelijkwaardig aan een “no-show”. 

3. Het voorgeschreven autotype is steeds “gelijk aan of gelijkwaardig aan” het model en merk auto dat op de 

offerte van de reiziger is vermeld. Het autotype wordt ter plaatsen aan de reiziger bevestigd. Wanneer het 

bedoelde autotype “gelijk aan of gelijkwaardig aan” niet beschikbaar is, dient de reiziger een redelijk 

aanbod te verkrijgen van de verhuurmaatschappij ter plaatsen dat gelijkwaardig is in klasse of hoger 

wanneer de gelijkwaardige categorie / klasse niet beschikbaar is en het aanbod / de oplossing te 

accepteren. 

4. De huurauto is altijd inclusief all-in verzekering. 

5. Andere diensten zoals GPS, babysit, tanken, boetes etc zijn nooit inbegrepen tenzij schriftelijk anders 

overeengekomen. 

6. De reiziger dient steeds de huurauto in originele staat terug te brengen aan de autoverhuurder (volle tank, 

zonder beschadigingen, etc). Alle extra kosten die voortvloeien uit nalatigheid van de reiziger dienen door 

de reiziger zelf te worden betaald. 

6.3 Activiteiten 

1. Wanneer voor bepaalde activiteiten restricties gelden of een bepaalde moeilijkheidsgraad wordt voorzien, 

dan wordt de reiziger dit duidelijk op schriftelijke wijze in de offerte vermeld. 

2. De reiziger dient steeds voor het definitief maken van het reiscontract te melden wanneer hij fysieke, 

mentale, psychische beperkingen heeft en is steeds zelf verantwoordelijk voor het nemen van beslissingen 

of hij wel dan niet in staat is mee te doen aan de voorgenomen activiteit, al dan niet met medische 

consultatie voorafgaand aan de reis bij een huisarts of andere officiële medische instantie. 
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3. Bij bepaalde activteiten kan een doktersattest nodig zijn. Bij het niet op aanvraag kunnen vertonen van dit 

attest zal een weigering tot deelneming het gevolg zijn. Artikel 12 punt 4 is dan van toepassing. 

4. Houd er rekening mee dat de moeilijkheidsgraad steeds erg subjectief en persoonsgebonden. Het is de 

verantwoordelijkheid van de reiziger de beslissing te nemen al dan niet de beoogte activiteiten via zijn 

offerte en zijn reisovereenkomst aan te kopen en aan de activiteit al dan niet deel te nemen, al dan niet 

met medische consultatie voorafgaand aan de reis bij een huisarts of andere officiële medische instantie. 

Wijnrondreizen.com kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van nalatigheid of verkeerde 

inschatingen en beslissingen door de reiziger. In deze gevallen gelden de opzegvergoeding zoals 

beschreven in artikel 12. 

6.4 Hotels 

1. Voor sommige hotels geldt een leeftijdsrestrictie wegens lokale regelgeving tenzij de reiziger behorend tot 

deze leeftijdsrestrictie wordt begeleid door een of meerdere volwassenen die voldoen aan de regels van 

het hotel (creditcard borg, internationaal paspoort etc.) 

2. De kamerindeling en beddensamenstelling zijn steeds onderworpen aan beschikbaarheid tot het moment 

van inchecken en kan nooit worden gegarandeerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen en 

vastgelegd. 

6.5 Restaurants 

1. De tafelkeuze en andere voorkeuren van de reiziger zijn steeds onderworpen aan beschikbaarheid tot het 

moment van aan tafel gaan en kunnen nooit worden gegarandeerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk 

overeengekomen en vastgelegd. 

7. Prijzen 
1. De totaalprijs van de offerte en de reisovereenkomst moeten aan elkaar gelijk zijn en dekken alle 

reisdiensten welke werden overeengekomen tussen de reiziger en de reisorganisator inclusief alle 

belastingen, toeslagen, en eventuele extra kosten, tenzij expliciet vermeld. Dit geldt niet voor de 

plaatselijke belastingen zoals de toeristenbelasting die de reiziger ter plaatsen bij zijn accommodatie dient 

te betalen. 

2. De reiziger, tenzij schriftelijk anders overeenkomen, draagt de kosten van toeslagen, belastingen, en 

andere uitgaven die Wijnrondreizen.com redelijkerwijs, en met inachtneming van de grootste zorg, niet 

had kunnen weten ofwel door lastminute plaatselijke bepalingen door de autoriteiten op de bestemming. 

De reiziger machtigd de reisorganisator de voor de handliggende prijsfouten en lastminute plaatselijke 

bepalingen door aan hem te berekenen. 

3. De prijs van de pakketreis kan alleen worden verhoogd indien specifieke kosten toenemen (bijvoorbeeld 

brandstofprijzen, wisselkoersen, landingsrechten en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op 

vliegvelden etc. ). Voor voorafgaand punt 2 en deze punt 3 geldt, indien zulks uitdrukkelijk in de 

overeenkomst is opgenomen, en in elk geval niet later dan twintig dagen vóór het begin van de pakketreis. 

Indien de prijsverhoging hoger is dan 8 % van de prijs van de pakketreis kan de reiziger de overeenkomst 

opzeggen. De reiziger dient zijn beslissing binnen 5 dagen kenbaar te maken. Indien de organisator zich het 

recht op een prijsverhoging voorbehoudt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering wanneer de 

relevante kosten zouden afnemen. 

4. Bij bevestiging van de offerte, stuurt de reiziger deze ondertekend terug en maakt de reiziger binnen 

maximaal 3 dagen het gevraagde factuurbedrag over (bij een pakketreis inclusief vliegtickets) of maximaal 

7 dagen in andere gevallen. 

5. Wijnrondreizen.com zal de boeking defintief bevestigen bij wijze van goede wil wanneer tussen het 

moment van betalen door de reiziger en het moment van ontvangen van de betaling, het totale totale 

bedrag van de reisdiensten met niet meer dan 30 euro is gestegen. Gaat de prijs naar beneden, dan krijgt 

de reiziger het prijsverschil afgetrokken van zijn eindfactuur. 

6. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient bij ondertekening van het reiscontract, indien meer dan 

35 dagen voor geplande vertrekdatum, door de reiziger een aanbetaling overgemaakt te worden naar onze 

rekening gelijk aan dertig procent (30%) van de totale reissom plus (+) het totaal bedrag van de niet-

terugbetaalbare reisdiensten. Wanneer de reservering plaatsvindt op 34 of minder dagen voor aanvang van 

de pakketreis, dient het volledige totale bedrag van de pakketreis in een keer te worden betaald. 

7. Betalingen worden enkel geaccepteerd via elektronische betaalwijze. Wijnrondreizen.com gebruikt 

hiervoor een beleidigde dienst die u in staat stelt met uiteenlopende gangbare betaaldmethoden uw 
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betaling te verrichten. Om de betaling te bespoedigen en met name de vluchtprijzen te garanderen, wordt 

de reiziger geadviseerd met Bancontact of IDEAL te betalen. 

8. Zolang de aanbetaling of het totale factuurbedrag (afhankelijk van het aantal dagen voor vertrek) niet is 

ontvangen, worden de gereserveerde diensten uit de reisovereenkomst niet uitgevoerd. 

9. Elke rechtsgeldige factuur welke niet op de vervalgdag is betaald, is van rechtswege en zonder 

voorafgaande kennisgeving onderhevig een wettelijke interest van 12% per maand en een forfaitaire 

vergoeding van minimaal 10% van de totale reissom van de pakketreis met een minimum bedrag van 50 

euro. 

10. De bezorging van de reisdocumenten, vouchers en andere documenten welke noodzakelijk zijn voor de 

uitvoering van uw pakketreis, wordt opgeschort tot het verschuldigde bedrag is voldaan. Wanneer de 

betaling op minder dan tien dagen (10) voor bedoelde vertrekdatum in orde wordt gemaakt, kunnen de 

documenten u enkel nog per email doorgestuurd worden. 

11. Wanneer de reiziger de facturen niet binnen de gestelde termijnen betaalt, heeft Wijnrondreizen.com het 

recht met voorafgaande kennisgeving en met onmiddelijke ingang, uw reisovereenkomst te ontbinden. Dit 

geldt onverminderd het recht voor Wijnrondreizen.com om de reiziger een schadevergoeding te kunnen 

eisen voor deze contractbeëindiging met een minimaal gelijkwaardig bedrag als beschreven aan het 

voorschot van 30% plus (+) de niet terugbetaalbare gemaakte kosten. Alle bedragen die reeds door u 

werden betaald, worden gebruikt voor de schadeloosstelling van de gemaakte kosten. 

12. Aangerekende kosten bij verhogingen van belastingen en andere specifieke kosten zoals bedoeld bij punt 3 

van dit artikel worden enkel toegelicht op uitdrukkelijk verzoek van de reiziger. 

8. Aanbiedingen 

8.1 Kortingscodes 

1. Wanneer de reiziger een kortingscode heeft verkregen waarmee hij een korting op zijn voorgenomen reis 

kan doen gelden, dan dient hij deze vooraf bij de offerteaanvraag, in het daarvoor bestemde veld van de 

offerteaanvraag of zijn email bedoelt als offerteaanvraag, duidelijk mee te geven. Eenmaal de 

reisovereenkomst ondertekend, kan er geen aanspraak meer worden gedaan voor de reeds geboekte reis 

op deze kortingscode. Wel kan de reiziger deze binnen de geldigheidsperiode van de kortingscode 

gebruiken voor een andere reis welke wordt geboekt vooraf wanneer ingegeven tijdens de 

offerteaanvraag. 

2. Een verkeerd gespelde code, maximaal 1 karakter, zal worden toegelaten om aan te kunnen tonen welke 

kortingscode de reiziger had bedoeld te willen gebruiken. Een verkeerd geplaatste of gespelde 

kortingscode kan nooit recht geven op een hoger kortingsbedrag dan wel meer voordeel dan vastgelegd in 

de oorspronkelijke gecommuniceerd marketingactie. 

9. Wijziging, overdracht of beëindiging van het reiscontract door de reiziger 
1. De reiziger kan ten alle tijden zijn reiscontract wijzigen, overdragen of beëindigen voor zover hij de 

voorwaarden opgesteld door de VZW Geschillencommissie Reizen België respecteerd. Deze voldoen aan de 

Richtlijn (EU) 2015/2302. De reiziger kan de pakketreis, met inachtneming van een redelijke termijn en 

eventueel tegen de betaling van extra kosten, aan een andere persoon overdragen. 

2.  Wijzigingen in de reisovereenkomst zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de aan te passen 

reisdiensten. Er kan mogelijk een afwijkende verhoogde dagprijs gelden en eventuele extra kosten 

aangerekend worden hiervoor zoals vaak het geval is bij bijvoorbeeld luchtvaartmaatschappijen. 

3. Wanneer de reisdienst op het moment van het ingaan op de nieuwe datum niet beschikbaar zou zijn of het 

prijsverschil te groot zou zijn geworden, dan kan de reiziger afzien van zijn reisovereenkomst middels een 

opzegvergoeding zoals beschreven in artikel 12 “Opzegvergoedingen”. 

4. Alle kosten die verband houden met de wijziging- en overdracht van het reisdossier naar een andere 

persoon, zijn voor rekening van de reiziger. 

5. De reiziger kan de overeenkomst in uitzonderlijke omstandigheden zonder betaling van een 

opzegvergoeding vóór het begin van de pakketreis opzeggen, bijvoorbeeld wanneer er op de plaats van 

bestemming ernstige veiligheidsproblemen zijn die waarschijnlijk gevolgen zullen hebben voor de 

pakketreis. 
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6. Voor elk wijziging, overdracht of beëindiging geldt in alle gevallen dat wanneer deze niet is doorgegeven 

tussen 9u00 s’ ochtends en 17u00 op werkdagen, zij pas de volgende dag in behandeling worden genomen 

en ontvankelijk verklaard. 

7. Wanneer u uw geval van wijziging, overdragen, of beëindiging per gewone of aangetekende post (al dan 

niet met ontvangstbevestiging) wilt aan ons doorgeven, dan geldt de ontvangstdatum van uw schrijven per 

post op ons kantoor als annulerings-, wijziging- of overdrachtsdatum.  

8. Enkel de terugbetaalbare onderdelen van de pakketreis worden terugbetaald aan de reiziger of 

overgedragen naar het nieuwe reiscontract wanneer de reiziger een vervangende reiziger kan voorstellen 

(voor zover deze het nieuwe reiscontract heeft ondertekend en bekwaam is te reizen) minus de kosten van 

toepassing bij dit artikel punt 1 dan wel punt 2. 

10. Kosten bij wijziging, overdracht of beëindiging 
Voor alle pakketreizen en reisdiensten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden de volgende kosten : 

1. Bij wijziging, overdracht of beëindiging 35 dagen of meer voor vertrekdatum : de som van alle niet-

terugbetaalbare reisdiensten, eventuele prijsverschillen (bij wijziging), met een bijkomende forfaitaire 

administratieve toeslag van 100 euro bij overdracht of beëindiging. De bijkomende forfaitaire 

administratieve toeslag voor de eerste wijziging is gratis, daarna geldt 50 euro per wijziging per reisdienst. 

2. Bij wijziging, overdracht of beëindiging 34 dagen of minder voor vertrekdatum : de som van alle niet-

terugbetaalbare reisdiensten, eventuele prijsverschillen (bij wijziging), met een bijkomende forfaitaire 

administratieve toeslag van 100 euro bij overdracht of beëindiging. De bijkomende forfaitaire 

administratieve toeslag is dan 50 euro per wijziging per reisdienst (eerste wijziging niet gratis). 

3. Bij een wijziging kan het zijn dat een geboekte reisdienst niet beschikbaar is, dan dient de reiziger deze 

opnieuw te boeken. De kosten zijn voor zijn rekening. 

10.1 Autovakanties 

Voor alle pakketreizen en reisdiensten, behalve autovakanties welke als pakketreis (ten minste eigen auto dan wel 

huurauto, overnachtingen en wijnproeverijen) werden geboekt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden 

de volgende annuleringskosten : 

- Van dag van reservering tot 15 dagen van vertrek gratis annulering mogelijk 

- 15 tot 5 dagen voor vertrek 50% niet terug betaalbaar 

- Van 5 dagen voor tot de dag van vertrek 100% niet terug betaalbaar 

11. Wijziging of beëindiging van uw pakketreis door de reisorganisator 

11.1 Voorafgaand aan de vetrekdatum vastgelegd in de reisovereenkomst 

1. Ingeval een van de essentiële elementen van de reisovereenkomst, met uitzondering van de prijs, 

aanzienlijk wordt gewijzigd, kan de reiziger de overeenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding 

opzeggen en krijgt hij een volledige terugbetaling. Indien de reisorganisator die voor de reisovereenkomst 

verantwoordelijk is, de reisovereenkomst vóór de vastgelegde vertrekdatum annuleert, heeft de reiziger 

recht op terugbetaling en, indien passend, op een schadevergoeding. 

2. Wijnrondreizen.com behoud zich het recht voor om voor het vertrek van de reiziger kleine wijzigingen aan 

te brengen aan de reisovereenkomst. De reiziger wordt hiervan schriftelijk via email of post op de hoogte 

van gesteld. 

11.2 Tijdens de uitvoering van de pakketreis 

1. Indien na het begin van de reisovereenkomst reisdiensten of andere elementen van de reisovereenkomst 

niet zoals afgesproken kunnen worden geleverd, moet een geschikt alternatief arrangement aan de reiziger 

worden aangeboden, zonder extra kosten. Indien de diensten niet worden uitgevoerd volgens de 

overeenkomst en dit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator dit 

probleem niet heeft verholpen, kan de reiziger de reisovereenkomst zonder betaling van een 

opzegvergoeding opzeggen. 

2. In geval van reisdiensten die niet uitgevoerd zijn of niet goed uitgevoerd zijn heeft de reiziger ook recht op 

een prijsvermindering en/of schadevergoeding. 
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12. Opzegvergoedingen 
1. Ongeacht het aantal dagen voor vertrek voorafgaand aan de beoogde vertrekdatum of in geval van “no-

show” bij aanvang van de pakketreis, worden alle niet-terugbetaalbare kosten in de uiteindelijke 

opzegvergoeding aan de reiziger doorberekend. 

2. Alle terugbetaalbare gemaakte kosten door reisorganisator ten behoeven van de goede uitvoering van de 

pakketreisovereenkomst ondertekend door de reiziger, worden terugbetaald aan de reiziger met aftrek van 

de eventuele opzegkosten van onze lokale leverancier beoogt voor de uitvoering van de gevraagde dienst 

ter plaatsen op bestemming. Tijdens speciale events kunnen er afwijkende voorwaarden gelden. 

3. Wijnrondreizen.com rekent een forfaitaire administratieve kost van 100 euro welke wordt bijgerekend aan 

de opzegvergoeding als compensatie voor reeds uitgevoerde administratieve taken. 

4. Wanneer ter plaatsen tijdens de reis mag blijken, en enkel om medische redenen (attest nodig) dat de 

reiziger de reisdienst niet kon afnemen, geldt punt 2 van dit artikel. 

13. Klachtenregeling 
De reiziger vrij om bij enige betwisting een klacht bij ons in te dienen over onze producten, diensten, 

informatieverschaffing of enig ander punt waar hij het mee oneens zou zijn. De klachtenprocedure die de reiziger 

hiervoor dient te volgen is als volgt : 

1. De reiziger legt het geconstateerde feit waarmee hij het niet eens bent vast als bewijs. Dit kan middels een 

of meerdere foto’s of enig ander support dat het betwiste feit aantoont. Zonder deze feiten wordt zijn 

klacht niet ontvangkelijk verklaart en kan hij geen aanspraak maken op een eventuele schadevergoeding. 

Bij strafbare feiten doet hij aangifte bij de lokale politie en stuurt hij zijn aangifte mee met de overige 

bewijzen zodat we een dossier voor hem kunnen openen.  

2. De reiziger brengt ons of de doorverkoper (reisagent, reisbureau, of ander erkende doorverkoper via welke 

hij met Wijnrondreizen.com de ondertekende reisovereenkomst afsloot) zo snel mogelijk op hoogte van 

het voorgekomen feit zodat plaatselijk aan een oplossing passende oplossing kan worden gewerkt. 

Wanneer pas bij terugkomst de feiten kenbaar worden gemaakt, kan geen directe oplossing meer 

aangeboden worden aan de reiziger. Er wordt er dan vanuit gegaan dat de reiziger de voorgedane situatie 

geaccepteerd heeft en verder geen aanspraak meer kan maken op enige compensatie. Ons 

telefoonnummer is +32 474 011 666 ( bereikbaar 24/7). 

3. We zullen de reiziger naar beste wil en weten bijstaan bij zijn probleem om tot een oplossing te komen 

tijdens het voorval. Wanneer het voorval reeds is afgesloten, gebeurd, en er is een aannemelijke klacht, 

maakt de reiziger zijn geschil kenbaar aan Wijnrondreizen.com via een schriftelijk support (e-mail of brief) 

binnen een termijn van 14 dagen na het overgekomen geval met al uw bewijsstukken en de eventuele 

aangifte. 

4. Wijnrondreizen.com analyseert uw dossier en zoekt voor u naar een gepaste oplossing binnen een 

maximale termijn van 14 dagen waarna u de oplossing per email krijgt aangeboden. 

5. Mocht u het eens zijn met de beslissing, dan worden de vervolgstappen gezet om de klacht af te sluiten en 

worden de overeengekomen punten uitgevoerd. Mocht u niet eens zijn, dan zijn we altijd bereid tot een 

tweede verzoeningspoging met inachtneming van de termijn van 14 dagen. 

6. Wanneer de twee poging mislukt, bent u vrij om uw geschil bij de VZW Geschillencommissie Reizen België 

neer te leggen voor zover uw klacht er ontvankelijk wordt verklaart met inachtneming van de nodige 

termijnen. 

7. Bent u het na de bemiddelingsprocedure van de VZW Geschillencommissie Reizen België nog steeds niet 

eens, dan kunt u naar de bevoegde rechtbank stappen zoals bedoeld in het artikel geschillen. 

14. Recensieverzoek 
1. U staat de reisorganisatie toe, met strikte inachtneming van de GDPR en privacy wetgevingen, om u een 

recensie verzoek te versturen naar afloop van uw pakketreis en deze op onze website te publiceren voor 

marketing en communicatiedoeleinden. Hiervoor wordt uw ervaring gevraagd tijdens de reis en krijgt u een 

email verzoek toegestuurd enkele dagen na de vastgelegde terugreisdatum. Enkel uw eerste voornaam en 

eerst voorletter van uw achternaam worden hiervoor gebruikt. Wanneer u ons dat expliciet toelaat, 

voegen we ook uw foto toe. 
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2. Wanneer u geen verzoek wenst te ontvangen, kunt u dit op enig moment laten weten vooraf aan de 

publicering van uw recensie op onze website. Werd de recensie reeds gepubliceerd en wenst u dat we deze 

van onze website afhalen of aanpassen, dan kunt u dit via de gebruikelijke contactkanalen laten weten. 

3. Wanneer u een recensie op onze facebook page over ons plaatste, gelden de bepalingen en voorwaarden 

van Facebook. 

15. Insolventie / financieel onvermogen 
1. Indien de insolventie van de organisator na het begin van de pakketreis intreedt en het vervoer in de 

pakketreis inbegrepen is, wordt er voor repatriëring van de reiziger gezorgd. Wijnrondreizen.com heeft zich 

van bescherming bij insolventie voorzien bij het Garantiefonds België dat instaat voor de bescherming bij 

insolventie / financieël onvermogen. Wanneer diensten door de insolventie van Wijnrondreizen.com niet 

worden verleend, kunnen reizigers contact opnemen met het Garantiefonds Reizen België. De gegevens 

zijn : 

Adres : Metrologielaan 8, B-1130 Brussel, België 

Tel: +32-(0)2/240.68.00 

16. Kennisgevingen 
1. Tenzij anders overeengekomen, en de reiziger dit kan aantonen, moeten alle wijzigingen en andere 

belangrijke feiten en informatie die noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoering van de reisovereenkomst 

per mail of whatsapp worden doorgestuurd. U krijgt een ontvangstbevestiging binnen 24 uur op 

werkdagen, tenzij de volgende dag een zaterdag of zondag of feestdag is. Wanneer u deze niet ontvangt 

bent u aangewezen en verantwoordelijk om uw boodschap te hernieuwen tot de daadwerkelijke 

bevestiging. 

Ons emailadres : info@wijnrondreizen.com  

Ons whatsapp nummer : +32 474 011 666 

2. De combinatie van reisdiensten die u wordt aangeboden, is een pakketreis in de zin van Richtlijn (EU) 

2015/2302, omgezet door de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, 

gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten. Bijgevolg kunt u aanspraak maken op alle EU-rechten die 

voor pakketreizen gelden. Meer informatie over de basisrechten krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302 vindt u 

via deze link. 

3. Op al onze verkopen en marketingdiensten zijn onze GDPR bepalingen van toepassingen. 

Wijnrondreizen.com voert haar reisdiensten uit conform de GDPR en respecteerd / beschermd zo strikt 

mogelijk uw persoonsgegevens. Wij verzamelen enkel uw gegevens die u ons verstrekt en welke 

noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van uw aangekochte reisdiensten en overige marketingdiensten 

van Wijnrondreizen.com waar u van gebruik wenst te maken en expliciet toestemming voor heeft gegeven 

conform de EU Verordening 2016/679 - artikel 6.1.b (GDPR). Voor de goede uitvoering van de 

reisovereenkomst die de reiziger bij ons boekte, worden zijn gegevens gedeeld met de zorgvuldig 

geselecteerde partners welke gevestigd kunnen zijn in landen binnen dan wel buiten Europa. Deze partners 

zijn geselecteerd op basis van hun strikt respect van de GDPR normen en staan hiervoor garant. Met uw 

toestemming kunnen uw gegevens ook worden gebruikt om u promotionele of commerciële aanbiedingen 

te sturen per mail. Bovendien worden uw gegevens eveneens meegedeeld aan de FOD Binnenlandse zaken 

en dienstverleners zoals bedoeld en in uitvoering van de wet van 25 December 2016 betreffende de 

verwerking van passagiersgegevens die de Richtlijn 2016/681 van 27 april 2016 betreffende het gebruik van 

persoonsgegevens van passagiers voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van 

terroristische misdrijven en zware criminaliteit, evenals onderzoeken en vervolgingen in deze materie. Als 

persoon van wie de gegevens worden verzameld, hebt u het recht op toegang, rectificatie en verwijdering 

van uw gegevens, evenals een recht van bezwaar tegen het verzamelen van uw gegevens. Deze rechten 

kunnen worden uitgeoefend via mail met vermelding van uw naam, voornaam, adres en het onderwerp 

van uw schrijven. Uw klachten met betrekking tot het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens 

kunnen worden gericht aan de bevoegde controlerende overheid.  
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17. Geschillen 
1. Elk geschil dat ontstaat tijdens de totstandkoming of uitvoering van het reiscontract en dat niet zou worden 

voorgelegd aan de vzw Geschillencommissie Reizen, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel, België, volgens de 

algemene voorwaarden valt onder de jurisdictie van de rechtbank van het arrondissement van Gent, 

afdeling Kortrijk, West vlaanderen, België. De gegevens van het Secretariaat van de vzw 

Geschillencommissie Reizen zijn : 

Vooruitgangstraat 50  

1210 Brussel  

Tel : 02/277.62.15 – 02/277.61.80  

Fax : 02/277.91.00  

E-mail : reisgeschillen@clv-gr.be 

18. Slotbepalingen 
De algemene voorwaarden zijn conform de Belgische wetgeving welke ten grondslag ligt aan deze Algemene 

voorwaarden. Wanneer om enige reden of voorval de rechtsgeldigheid van een deel van deze voorwaarden zou 

worden betwist, dan gelden de algemene voorwaarden (pakketreisovereenkomsten, gekoopelde reisdiensten, dan 

wel (losse) reisdiensten) van de Geschillendecommissie België en de bepalingen van de Belgische Federale overheid 

zoals beschreven in de wet van 21 NOVEMBER 2017 - Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde 

reisarrangementen en reisdiensten en de Richtlijn (EU) 2015/2302. 

Waar in deze bijzondere voorwaarden expliciet wordt verwezen naar de voorwaarden van een andere instantie, 

gelden diens voorwaarden. Waar in deze voorwaarden wordt verwezen naar een artikel, wordt bedoelt het 

aangegeven artikel in deze bijzondere voorwaarden. 

Wijnrondreizen.com heeft ten alle tijd het recht haar algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving aan 

de reiziger te wijzigen. Wanneer enige wijziging van toepassing zou zijn op een lopend reiscontract waarvan de 

terugreis datum nog niet is voorbijgestreven, zal hij de reiziger, indien van invloed op diens reis, op de hoogte 

stellen. 

Door ondertekening van de offerte, hierna reiscontract, verklaart de reiziger, de ondergetekende, alle 

precontractuele informatie te hebben ontvangen zoals de geldende algemene voorwaarden van de 

Geschillencommissie Reizen, de algemene en bijzondere voorwaarden van Wijnrondreizen.com en accepteerd de 

GDPR voorwaarden zoals vermeld in dit document welke een verkorte versie van de GDPR voorwaarden op onze 

website.  


