
NELISSEN GRADE ADVOCATENASSOCIATIE  

REIZEN TIJDENS COVID-19, CODE ROOD EN DE GEVOLGEN VOOR DE 

PAKKETREISOVEREENKOMST 

1. DE INFORMATIE- EN ADVIESVERPLICHTING: ENKELE DO’S EN DON’TS VOOR DE ORGANISATOR  

DO’S 

- De reiziger voorafgaand aan de boeking informeren: 

o omtrent het reisadvies voor de reisbestemming, inclusief de geldende reisbeperkingen op het 

ogenblik van boeking; 

o dat reizen naar een rode of oranje zone wordt afgeraden en dat de reiziger dit risico aanvaardt; 

o omtrent de eigen verantwoordelijkheid van de reiziger om voor afreis de ter plaatse geldende 

(corona-)maatregelen opnieuw  na te kijken (deze kunnen immers gewijzigd zijn); 

o omtrent de eigen verantwoordelijkheid van de reiziger om aan de desbetreffende 

reisvoorwaarden en reisbeperkingen te voldoen (bijvoorbeeld een negatieve coronatest 

kunnen voorleggen die max. 48 uur eerder werd afgenomen).  

- Wees altijd volledig en nauwkeurig in de te verstrekken informatie aan de reiziger. 

- Deze informatie moet aan de reiziger worden meegedeeld op een duidelijke, begrijpelijk en in het oog 

springende manier, op de bestelbon of via een aparte informatiefiche. 

o Opgelet: zorg ervoor dat de reiziger uitdrukkelijk bevestigt dat hij deze informatie heeft 

ontvangen middels (digitale) ondertekening, desgevallend onder de (digitale of 

handgeschreven) woorden “voor gelezen en goedgekeurd”.  

o Bij een digitale boeking is het belangrijk dat de boeking niet kan gefinaliseerd worden voordat 

de reiziger heeft bevestigd dat hij deze informatie heeft ontvangen en hij instemt met de 

inhoud ervan. 

DON ’TS 

- Maak géén gebruik van een standaardclausule in de bijzondere voorwaarden. 

- Formuleer géén algemene uitsluiting van aansprakelijkheid in hoofde van de organisator. 

- De organisator mag nooit op algemene wijze en vooraf de rechten die de reiziger geniet krachtens de 

Reiswet inperken. De volgende rechten blijven onverkort gelden: 

o Kosteloos annuleren in geval van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden; 

o De reiziger heeft recht op prijsvermindering als een deel van de reis niet kan doorgaan. 

2. WANNEER DE REIZIGER KOSTELOOS WIL ANNULEREN  

- Check of er voldaan is aan de cumulatieve voorwaarden van artikel 30 Reiswet. 

1. Zijn er onvermijdbare en buitengewone omstandigheden? 

a. Wat was de situatie op het ogenblik van boeking (+ bewijs)? 

b. Is de situatie verslechterd?  

c. Hoeveel tijd is er tussen het ogenblik van annulering en datum van afreis? 

2. Doen de omstandigheden zich voor op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke 

omgeving daarvan? (Bijvoorbeeld: een lokale hotspot in een ander deel van het land van 

bestemming komt niet in aanmerking) 

3. Hebben de omstandigheden aanzienlijke gevolgen voor de uitvoering van de pakketreis of voor 

het passagiersvervoer naar de plaats van bestemming? 

4. Persoonsgebonden redenen (eigen ziekte, angst om te reizen) komen niet in aanmerking voor 

een kosteloze annulatie. In dit geval is artikel 29 Reiswet van toepassing en zijn annulatiekosten 

verschuldigd. 


