
III Voorwaarden voor het Gekoppeld Reisarrangement 
 
Artikel 1 - Toepasselijkheid en definities 
 
1. Als sprake is van een gekoppeld reisarrangement gelden in aanvulling op hetgeen is opgenomen in 
II (Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten), de volgende afspraken. 
2. Er is sprake van een gekoppeld reisarrangement als de handelaar bemiddelt bij de totstandkoming 
van twee of meer verschillende overeenkomsten betreffende verschillende soorten reisdiensten die je 
voor dezelfde vakantie of dezelfde reis wilt afnemen en die geen pakketreis vormen en: 
I. waarvoor je verschillende overeenkomsten sluit met verschillende reisdienstleveranciers waarbij, 
tijdens één bezoek aan of contactmoment met de handelaar, hij het apart selecteren en het apart 
betalen van de reisdienst heeft gefaciliteerd, of 
II. de handelaar op gerichte wijze de afneming van ten minste één aanvullende reisdienst bij een 
ander faciliteert op voorwaarde dat je de tweede overeenkomst uiterlijk binnen 24 uur na het tot stand 
komen van de eerste overeenkomst met de reisagent sluit. 
3. Als de overeenkomst zich ondanks het vorenstaande wel kwalificeert als reisovereenkomst zijn de 
Reisvoorwaarden voor pakketreizen (I) van toepassing. 
 
Artikel 2 - Garantie bij financieel onvermogen 
 
1. Als de handelaar een gekoppeld reisarrangement heeft gefaciliteerd en hij in dat kader van jou de 
reissom heeft ontvangen maar ten gevolge van financieel onvermogen de reisdienst niet of niet verder 
kan uitvoeren, zorgt hij ervoor dat de reissom die hij ontvangen heeft wordt terugbetaald aan de 
reiziger, of als de reisdienst ten dele is uitgevoerd, een evenredig deel daarvan. Als de handelaar voor 
het personenvervoer verantwoordelijk is voorzien de maatregelen tevens in repatriëring, een en ander 
overeenkomstig de garantievoorwaarden van het desbetreffende garantiefonds. 
2. De handelaar voorziet in deze garantie door zich aan te sluiten bij een garantiefonds of op andere 
afdoende wijze. De handelaar maakt voor het sluiten van de eerste overeenkomst bekend op welke 
manier en onder welke voorwaarden hij zorg heeft gedragen voor deze garantie. 
 
Artikel 3 - Informatieverplichtingen 
 
1. De handelaar die een gekoppeld reisarrangement faciliteert wijst je, voordat je gebonden bent aan 
de overeenkomst die leidt tot de totstandkoming van een gekoppeld reisarrangement, op duidelijke, 
begrijpelijke en in het oog springende manier erop dat: 
a) je geen aanspraak kan maken op de rechten die uitsluitend gelden voor 
pakketreizen uit hoofde van de wet en elke reisdienstverlener uitsluitend 
aansprakelijk voor de goede contractuele uitvoering van zijn eigen diensten; 
b) je aanspraak kan maken op bescherming bij insolventie in overeenstemming hetgeen in artikel 2 is 
omschreven. 
2. De handelaar voorziet jou ook, om aan deze informatieverplichting te voldoen van de 
voorgeschreven standaardinformatie. 
3. Als de handelaar geen of onjuiste informatie verstrekt, geldt dat een aantal wettelijke bepalingen 
van de wet op de pakketreisovereenkomst van toepassing zijn; te weten de bepalingen over in-de-
plaatsstelling, de bepalingen over de uitvoering van de pakketreis en de opzeggingsmogelijkheden, de 
klachtenregeling en de verplichtingen voor het bieden van hulp en bijstand. 
 


