
Informatie vooraf mee te delen aan de (potentiële) reiziger. 

 

 

Ga na of je alle informatie wel bezorgd hebt aan de potentiële reiziger. Niet alles zal 
echter van toepassing zijn op jouw reis. Hier een checklist:  

➢ De voornaamste kenmerken van de verschillende reisdiensten die je aanbiedt 
a. De bestemming(en) en concrete locatie (+ eventueel wat extra informatie 

over de locatie) 
b. De reisweg 
c. De correcte data en indien overnachting is inbegrepen, het aantal nachten 
d. Welke vervoermiddelen 
e. De plaatsen, data en tijdstippen van vertrek en terugkeer en indien van 

toepassing alle informatie over tussenstops (eventueel bij benadering) 
f. Indien van toepassing, de verstrekte maaltijden 
g. Extra geplande activiteiten tijdens de reis + eventueel taalvereisten 
h. Bij groepsreizen bij benadering de omvang van de groep 
i. Uitsluitsel of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte 

mobiliteit en, op verzoek van de reiziger, nauwkeurige informatie over de 
vraag of de reis of vakantie gelet op de behoeften van de reiziger geschikt is 
 

➢ De handelsnaam en het adres van de organisator en, indien van toepassing, van de 
doorverkoper, alsmede hun telefoonnummer en e-mailadres. 
 

➢ De totaalprijs van de pakketreis, inclusief de belastingen en, indien van toepassing, 
alle bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten, of, Indien je deze 
kosten op voorhand niet kan inschatten, een opgave van de soort bijkomende 
kosten die alsnog voor rekening van de reiziger kunnen zijn. 
 

➢ De betalingsregelingen, met inbegrip van het bedrag of het percentage van de prijs 
dat als voorschot is te betalen, en het tijdstip voor de betaling van het saldo, of de 
financiële garanties die de reiziger moet betalen of leveren. 
 

➢ Het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakketreis en 
de uiterste datum voor de eventuele opzegging van de overeenkomst, wanneer dit 
aantal niet wordt behaald. 
 

➢ Algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inzake paspoort- 
en visumverplichtingen, met inbegrip van de bij benadering benodigde termijn voor 
het verkrijgen van een visum, alsook informatie over geldende formaliteiten op 
gezondheidsgebied. 
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➢ De vermelding dat de reiziger de overeenkomst te allen tijde vóór het begin van de 
pakketreis kan opzeggen tegen betaling van een passende opzegvergoeding. 
 

➢ Inlichtingen over de facultatieve of verplichte verzekeringen die de kosten bij 
opzegging van de overeenkomst door de reiziger of de kosten van bijstand, met 
inbegrip van repatriëring bij ongeval, ziekte of overlijden dekken.  
 

➢ De contactgegevens van de verzekeringsmaatschappij die instaat voor de 
insolventiebescherming 

 


