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Voorwoord
— Je hebt een mijlpaal in handen, de allereerste brochure 

van IXI Travel.  

Diederik reizen heeft zijn naam gewijzigd maar de service, 

onze mensen en de collectie van onze Nederlandstalig 

begeleide reizen zijn echter dezelfde gebleven!  Het is niet 

zomaar een brochure geworden, het resultaat is origineel, 

uitzonderlijk en exclusief. Je beschikt over een waaier aan 

unieke reisbelevingen, met zorg en liefde samengesteld 

door onze reisspecialisten. We reizen met de nieuwste  

en meest luxueuze autocars en je geniet van al het beste 

wat jouw reisbestemming te bieden heeft. 

Ontdek de “IXI Travel Experience”,  dit is waar IXI Travel voor staat en wat je van ons mag 
verwachten:

7 Jarenlange ervaring & persoonlijk advies
 We hebben reeds meer dan 50 jaar ervaring  in het 

samenstellen van jouw droomreis. Wij hechten 
veel waarde aan persoonlijk contact en bieden je 
professioneel reisadvies.  Via onze boekingsservice 
helpen onze reisspecialisten  je graag met het selecteren 
van jouw reis. 

7 Luxueuze autocars en ervaren chauffeurs
 Ervaar de luxe van onze autocars, met een minimum 

beenruimte van 90 cm. Toilet, airco, bar en 
verstelbare zetels  zijn standaardvoorzieningen op 
elke autocar.  Veiligheid in het verkeer en onze strikte 
onderhoudsplannen zijn criteria  die ons kwaliteitslabel 
vormen. Onze goed opgeleide chauffeurs brengen je 
gemakkelijk en veilig van de ene bestemming naar  
de andere.  

7 Een kwaliteitsvolle reis
 Een reis die resulteert in onvergetelijke herinneringen.  

Momenten die je koestert en achteraf deelt met jouw 
familie en vrienden. 

7 Reizen met gelijkgestemden in kleinere groep
 Of je nu alleen of met een partner reist, je zal merken  

dat het prettig is om in groep te reizen.  We horen vaak 
van klanten dat ze dit al veel eerder hadden moeten  
doen en er vriendschappen ontstaan voor het leven!   
We werken met groepen van maximum 35 personen. 

7 Wij ontzorgen je
 Wij zorgen voor je reis en jij reist zonder zorgen.  

Onze bekwame gidsen staan gedurende de ganse reis 
voor je klaar. Zien en beleven, in alle veiligheid.

Je bent bij ons in vertrouwde handen ! 

Debby Hinssen
                              Manager IXI Travel

Minimum en maximum aantal deelnemers 
bij onze groepsreizen 
— Voor alle groepsreizen in dit programma geldt een mini-
mum aantal deelnemers. Met minder deelnemers kan de reis 
helaas niet worden uitgevoerd. Hiervan ontvang je uiterlijk 20 
dagen voor vertrek bericht bij reizen van meer dan 6 dagen, 
uiterlijk 7 dagen voor vertrek bij reizen minder dan 7 dagen, 
waarbij de aanvangsdatum van de reis als uitgangspunt dient.  
Om de kwaliteit van onze reizen te garanderen reizen wij in 
kleinere groep (ca 30 personen), je vindt bij ons géén groepen 
van 40 personen of meer. 

Reisduur
— De reisduur wordt in dagen vermeld. De dagen van vertrek 
en aankomst worden daarbij meegeteld, ongeacht de vertrek- 
en aankomsttijden.
 

Prijsinformatie
— Prijzen zijn steeds onder voorbehoud. De prijzen van de 
reis, zoals ook vermeld in onze brochure, zijn gebaseerd op de 
gegevens die ons bij het ter perse gaan van deze brochure ter 
beschikking stonden. Vermelde prijzen zijn per persoon. 
Excursies en entreegelden zijn niet bij de prijs inbegrepen 
(tenzij anders aangegeven). Je kan de optionele excursies 
vooraf bij boeking of ter plaatse bij onze gids reserveren. Voor 
elke excursie is een minimum aantal deelnemers vereist. De 
gepubliceerde reissom is exclusief verzekeringen. Tevens zijn 
uitgaven van persoonlijke aard zoals fooien en drankjes niet 
inbegrepen. Mochten zich prijswijzigingen voordoen (bijv. 
wijziging olieprijzen, vluchttoeslagen, koerswijzigingen of wij-
zigingen in het btw-percentage), dan behouden wij ons het 
recht die door te rekenen. 

Kamers voor alleengebruik
— In vele hotels zijn geen of slechts enkele 1-persoonskamers 
beschikbaar. Om tegemoet te komen aan de wensen van 
onze passagiers, stellen wij vaak een aantal 2-persoonskamer 
beschikbaar. Je vindt de toeslag voor alleengebruik van een 
2-persoonskamer bij de desbetreffende reis.

Programma
— Wij behouden ons nadrukkelijk het recht wijzigingen in het 
programma aan te brengen, indien hiertoe naar het oordeel 
van de reisleider, chauffeur, reisorganisatie, landelijke-, regio-
nale- of lokale overheden gegronde redenen toe bestaan.
 

Kan je mee met een begeleide reis als je minder 
goed te been bent? 
— Wij wijzen je erop dat je over een normale basisconditie 
dient te beschikken en een goede mobiliteit noodzakelijk is. 

Je dient gemakkelijk afstanden te kunnen lopen, trappen te 
kunnen nemen en zelfstandig, eventueel met behulp van uw 
medereiziger (binnen dezelfde boeking) in en uit de autocar 
te geraken. De moeilijkheidsgraad staat per reis vermeld op 
onze website. Het kan zijn dat deelname aan sommige pro-
grammaonderdelen omwille van een beperkte mobiliteit niet 
haalbaar is, in welk geval geen terugbetaling op de reissom 
verleend zal worden. Twijfel je of de reis van jouw keuze ge-
schikt is voor je of wil je jouw situatie persoonlijk toelichten, 
neem dan contact op met onze reisspecialisten. Zij helpen je 
graag bij jouw keuze!

Audio Guides
— Bij diverse reizen, vooral onze stedenreizen, zorgen wij voor 
een audiogids. Dit is een prettige manier om alle informatie 
van de gids mee te krijgen door middel van oortjes. Geen last 
meer van omgevingsgeluiden en zo kan je tevens voldoende 
afstand bewaren van je gids en medepassagiers.

Info rondom onze reizen
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N E D E R L A N D
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Ophaalplaatsen voor onze meerdaagse reizen
We bieden de ophaaldienst, vanuit onze meest gevraagde vertrekplaatsen, gratis 
aan. De overige ophaalplaatsen zijn boekbaar, mits betaling van een supplement.  

Gratis
Aalter  Carpoolparking E40

Antwerpen    Hotel Crowne Plaza  G. Legrellelaan

Assenede    Kantoren IXI Travel  Paul Christiaenstraat 8 - nieuw adres!
Brugge    E40 afrit 7 Carpoolparking Loppem

Gentbrugge    P+R parking  Sporthal Driebeekstraat

St Niklaas    Hotel Serwir  Koningin Astridlaan 37

Toeslag van 40 euro per persoon
Erpe-Mere    E40 afrit 18  Carpoolparking

Geel West    E313 afrit 23  Carpoolparking – Ingang Hotel Vivaldi

Kortrijk    E17 afrit 2 Carpoolparking  - President Kennedylaan

Knokke    Station Maurice Lippensplein 25

Leuven    Parking Bodart Koning Boudewijnlaan

Lommel Staf Tours Luikersteenweg 20

Lummen  E314 afrit 26 Carpoolparking

Mechelen    Mc Donalds  Rode Kruisplein

Oostende    Parking autocars  Hotel Melinda - Mercatorlaan 21

Roeselare    rondpunt Zwembad   H. Spilleboutdreef

Vilvoorde E17 afrit 12 Carpoolparking Vilvoorde (Machelen)

Ophaalplaatsen voor onze vliegreizen

Gratis
Zaventem airport België

Eindhoven airport Nederland

Oostende airport België

Rotterdam airport Nederland

Toeslag van 80 euro per persoon

Assenede Paul Christiaenstraat 8 – kantoren – nieuw adres!

Gentbrugge P+ R parking Sporthal Driebeekstraat

Erpe Mere E40 afrit 18 Carpoolparking

— Al onze reizen beginnen en eindigen in Vlaanderen. Je reist 
met de bus vanaf één van onze centraal gelegen vertrekpun-
ten of, in het geval van onze vliegreizen of  'vlieg - en bus’ 
reiscombinaties vanaf de luchthaven van vertrek.

Waar rekening mee houden ?
> Reserveer de opstapplaats bij boeking. 

> Het definitieve uur van ophaal en de bevestiging van de  
opstapplaats wordt vermeld op de reisdocumenten

> Wees steeds tijdig aanwezig op de ophaalplaats. 

> Je ophaalplaats is dezelfde als die bij thuiskomst. 

> Wij pikken je op met een personenwagen, minibus  
of autocar. 

> Je krijgt bij de reisdocumenten een noodnummer van 
onze firma. Gebruik dit nummer enkel in noodgevallen  
op de dag van je vertrek of als de ophaaldienst niet tijdig 
ter plaatse is.

> Ophaaldiensten kunnen door omstandigheden, zoals 
files, wat vertraging oplopen.

Centrale vertrekplaats

  
Assenede 

Paul Christiaenstraat 8

NIEUW ADRES !

Parking en vertrekplaatsen

nieuw adres
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Welke reis is voor jou geschikt?
— Soms boeken deelnemers een reis, die eigenlijk niet bij 
hen past. De reis voldoet dan niet aan de verwachtingen en is 
misschien ook wel lichamelijk te intensief. Lees daarom altijd 
goed de informatie door, en laat je als je vragen hebt, goed 
informeren door onze specialisten. We benadrukken dat alle 
deelnemers zelfstandig aan de reis moeten kunnen deelne-
men. Heb je persoonlijke hulp of begeleiding nodig, dan moet 
je hiervoor zelf een reisgenoot meenemen. Jouw mederei-
zigers zijn zelf ook op vakantie en wij willen geen aanspraak 
maken op hun diensten. Ook onze reisleiders zijn voor deze 
individuele begeleiding niet aangesteld. 
Je mag van IXI Travel met een gerust hart veel verwachten. 
Wij besteden veel aandacht aan het geven van de juiste  
adviezen en informatie op zowel onze website alsook in  
de reisdocumentatie. Het is de verantwoordelijkheid van de 
klant om na te gaan of het gepresenteerde programma en de 
reisperiode inclusief het bijbehorende klimaat bij jou, jouw 
wensen en voorkeuren, jouw conditie en jouw leeftijd passen. 

Bij boeking
Reserveringen
— Alle reserveringen worden op volgorde van binnenkomst 
behandeld. Deelnemers die vroeg boeken, krijgen een plaats 
meer vooraan in de autocar dan deelnemers die later reserve-
ren. Geschiedt de aanmelding (mede) ten behoeve van andere 
deelnemers, dan is de aanmelder (mede) en wel voor het ge-
heel aansprakelijk voor de nakoming van hun verplichtingen 
van alle door hem / haar aangemelde deelnemers. Minderja-
rige deelnemers dienen de reservering te laten ondertekenen 
door één van de ouders of voogden.
 
Op aanvraag boeken
— Als je bij ons een reis 'op aanvraag' boekt, dan wordt dit 
beschouwd als definitieve boeking. Als de aanvraag akkoord 
komt, kan deze niet meer kosteloos worden geannuleerd. 

Wensen bij boeking 
— Aarzel niet ons te contacteren, wij doen ons uiterste best 
om aan jouw wensen tegemoet te komen. Jouw wensen die 
bij boeking kenbaar zijn gemaakt, worden door onze orga-
nisatie doorgegeven aan de betreffende relatie. Wij kunnen 
deze echter niet garanderen. Ook het feit dat je via internet bij 
boeking preferenties kunt opgeven, betekent geen garantie. 
In veel gevallen zijn wij afhankelijk van de uiteindelijke dienst-
verlener. De eventuele meerkosten voor het realiseren van je 
voorkeur dien je vaak ter plaatse af te rekenen.
 
Voedingspatroon
— Als je een bepaald voedingspatroon gebruikt, laat ons dat 
dan bij boeking weten en vermeld duidelijk om wat het gaat. 
Het verzorgen van een bepaald dieet geldt slechts voor de ge-
reserveerde maaltijden in het programma. Eventuele meer-

kosten voor een dieet dienen ter plaatse te worden afgere-
kend en zijn derhalve niet inbegrepen.

Bestelbon en betalingen
— Bij jouw reservatie ontvang je een bestelbon. Iedere in-
schrijving gaat gepaard met de betaling van een voorschot. 
De uiterste datum en het te betalen bedrag staat vermeld op 
jouw bestelbon. Jouw voorschotbetaling geldt als bevestiging 
van jouw reservatie en als akkoord van de verstrekte wettelijk 
voorgeschreven standaardinformatie. Het saldo dient betaald 
te zijn 30 dagen voor afreis.

Reisdocumenten en formaliteiten
Reisdocumenten
— Je zal in de toekomst al jouw documenten via e-mail ont-
vangen. Jouw mailadres niet doorgegeven? Bezorg het ons 
dan snel! Geen nood: indien je geen e-mailadres hebt, ont-
vang je jouw documenten per post 10 dagen voor afreis.  

Paspoort of identiteitskaart
— Voor alle reizigers geldt de wettelijke identificatieplicht: een 
geldig paspoort of een identiteitskaart moet kunnen worden 
getoond. Je bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken 
over de juiste reisdocumenten. Wanneer je vanwege onjuiste 
reisdocumenten de reis aan boord niet kunt aanvangen of 
voortzetten, is dit uw eigen risico, zonder recht op terugbeta-
ling.  Check minimaal vier weken voor vertrek zelf aan welke 
vereisten jouw reisdocument dient te voldoen. Deze infor-
matie kunnen wij niet opnemen vanwege de wijzigingen die 
hierin mogelijk kunnen optreden.

Gezondheidsformaliteiten
— Je bent zelf verantwoordelijk voor eventuele verplichte ge-
zondheidsbepalingen / vaccinaties. Wij adviseren je om mi-
nimaal drie maanden voor vertrek na te gaan bij je huisarts, 
welke vaccinaties en beschermende maatregelen verplicht 
zijn of worden geadviseerd.  

Landeninformatie
— Vind hier alle informatie die je nodig hebt per bestemming 
om het land binnen te komen.  Alle visumvereisten kan je te-
vens terugvinden op jouw reisbevestiging.
Sinds de uitbraak van COVID-19 zijn de reisregels aangescherpt 
en variëren ze van land tot land. Bovendien veranderen deze 
gegevens snel. Hier vind je altijd de actuele regels voor jouw 
reis: diplomatie.belgium.be  Indien een test vereist is, een PLF 
formulier moet worden ingevuld, bewijs van vaccinatie moet 
worden verstrekt of andere voorschriften moeten worden na-
geleefd voor vertrek, zullen wij je ook één week voor vertrek 
schriftelijk informeren.

Bagage
— Voor autocarreizen geldt, vanwege veiligheidsvoorschriften 
en de beperkt beschikbare ruimte, dat je één koffer van maxi-
maal 25 kg per persoon plus handbagage mag meenemen. 
Een inklapbare rolstoel of buggy kan worden meegenomen, 
maar gelieve dit steeds te melden bij boeking. 
Bij vliegreizen zit ruimbagage niet altijd standaard inbegre-
pen. Wij vermelden bij boeking steeds de toegelaten bagage. 
Er kan altijd bagage worden bijgeboekt met een meerprijs. 

Bagage aan boord
— Aan boord van de autocar is iedereen verantwoordelijk 
voor de eigen bagage. Laat dus nooit waardevolle voorwer-
pen achter in de autocar.  In de bagageruimte staat jouw ba-
gage veilig opgeborgen tijdens de rit. 

(Hand)bagage
— Als reiziger ben je verplicht jouw naam, woonplaats en va-
kantieadres zowel aan de binnenkant als op de buitenkant 
van de bagage te vermelden. Als jouw bagage niet is aange-
komen of beschadigd is geraakt, maak je hier dan direct mel-
ding van. Kostbare artikelen en medicijnen (in hoeveelheden 
acceptabel voor de duur van de reis), moet je als handbagage 
vervoeren in verband met mogelijk verlies of een verlate aan-
komst van uw koffer en de geldende handbagagerestricties.

Medicijngebruik
— Als je medicijnen gebruikt, neem dan voldoende voorraad 
mee. Voor alle zekerheid is het verstandig een recept in het 
Latijn of Engels bij je te hebben en een attest van de dokter 
dat u die medicatie dient te nemen.

Reisinfo Reisinfo
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Algemene reisvoorwaarden van de geschillencommissie reizen voor pakketreisovereenkomsten
Artikel 1:  Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing 
op pakketreisovereenkomsten die vanaf 1 juli 2018 
worden geboekt en worden geregeld door de Wet 
betreffende de verkoop van pakketreizen, gekop-
pelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 
november 2017.

Artikel 2: Informatie van de organisator en 
doorverkoper voor de sluiting van de pak-
ketreisovereenkomst
2.1
De organisator en ook de doorverkoper verstrekken 
aan de reiziger, voordat deze is gebonden door een 
pakketreisovereenkomst de wettelijk voorgeschre-
ven standaardinformatie, alsook, voor zover deze 
van toepassing is op de pakketreis:
• de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:
• de reisbestemming(en), de route en de verblijfspe-

rioden, met de data en het aantal nachten;
• de vervoermiddelen, hun kenmerken en cate-

gorieën, de plaatsen en data en tijdstippen van 
vertrek en terugkeer, de duur en plaats van tus-
senstops en de aansluitingen; indien het exacte 
tijdstip nog niet vaststaat, wordt dit bij benade-
ring meegedeeld

• de ligging, de voornaamste kenmerken en de cate-
gorie van de accommodatie volgens de regels van 
het land bestemming;

• de verstrekte maaltijden;
• de bezoeken, de excursies of de andere diensten 

die zijn begrepen in de voor de pakketreis over-
eengekomen totaalprijs;

• ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reis-
diensten worden verleend aan de reiziger als lid 
van een groep;

• de taal waarin andere toeristische diensten des-
gevallend worden verricht;

• of de reis in het algemeen geschikt is voor perso-
nen met beperkte mobiliteit;

• de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toe-
passelijk, opgave van de soort bijkomende kosten 
die voor rekening van de reiziger kunnen zijn;

• de betalingsmodaliteiten;
• het minimumaantal personen dat nodig is voor de 

uitvoering van de pakketreis en de uiterste datum 
voor de eventuele opzegging van de overeen-
komst wanneer dit aantal niet wordt behaald;

• algemene informatie over de vereisten in het land 
van bestemming inzake paspoort- en visumver-
plichtingen, met inbegrip van de bij benadering 
benodigde termijn voor het verkrijgen van een 
visum en informatie over formaliteiten op gezond-
heidsgebied;

• de vermelding dat de reiziger de overeenkomst 
kan opzeggen tegen betaling van een opzegver-
goeding;

• inlichtingen over de annulerings- en/of bijstands-
verzekeringen.

2.2 
De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste 
standaardinformatieformulier wordt verstrekt aan 
de reiziger. 
2.3
De precontractuele informatie die aan de reiziger 
wordt verstrekt, vormt een integraal onderdeel van 
de pakketreisovereenkomst. Zij kan niet worden ge-
wijzigd, tenzij wederzijds akkoord van de partijen.

Artikel 3: informatie door de reiziger
3.1
De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, 
moet aan de organisator en de doorverkoper alle 
nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf 
en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn 
voor het sluiten of de uitvoering van de overeen-
komst.
3.2
Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen ver-
strekt en dit tot extra kosten leidt voor de orga-
nisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in 
rekening worden gebracht.

Artikel 4: de pakketreisovereenkomst
4.1
Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of 
binnen redelijke termijn verstrekt de organisator 
of indien er een doorverkoper bij betrokken is deze 
laatste de reiziger een bevestiging van de overeen-
komst op een duurzame gegevensdrager, zoals 
bv. een mail, een papieren document of een pdf. 
Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktij-
dige fysieke aanwezigheid van de partijen wordt 
gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren 
kopie te vragen.
4.2 
De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan 
bevat de volledige inhoud van de overeenkomst, 
met inbegrip van alle informatie zoals vermeld in 
artikel 2 en de volgende informatie:
• de bijzondere wensen van de reiziger waarop de 

organisator is ingegaan;
• dat de organisator aansprakelijk is voor de goede 

uitvoering van de pakketreis, en een bijstandsver-
plichting heeft;

• de naam en de contactgegevens van de entiteit die 
instaat voor de bescherming bij insolventie;

• de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van 
de lokale vertegenwoordiger van de organisator of 
van een andere dienst voor het geval de reiziger 
in moeilijkheden verkeert of zijn beklag wenst te 
doen over de mogelijke non-conformiteit;

• de verplichting van de reiziger om de non-confor-
miteit tijdens de reis te melden;

• informatie op basis waarvan rechtstreeks contact 
kan worden opgenomen met een niet vergezelde 
minderjarige of met de persoon die op zijn verblijf-
plaats voor hem verantwoordelijk is;

• informatie over de interne klachtenbehandeling;
• informatie over de Geschillencommissie Reizen en 

het platform van de E.U. voor online geschillenbe-
slechting; 

• informatie over het recht van de reiziger om zijn 
overeenkomst over te dragen.

4.3
Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de 
organisator de reiziger:
• de nodige ontvangstbewijzen 
• de vouchers en vervoerbewijzen
• informatie over de geplande vertrektijden en, 

indien van toepassing, over de uiterste tijd om in 
te checken, de geplande tijden van tussenstops, 
aansluitingen en aankomst.

Artikel 5: De prijs
5.1
Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kun-
nen de prijzen alleen worden verhoogd indien de 
overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet. In dat 
geval wordt in de pakketreisovereenkomst aange-
geven hoe de prijsherziening wordt berekend. Prijs-
verhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks 
gevolg van veranderingen in:
• de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrij-

ven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of 
van andere energiebronnen, of

• de hoogte van belastingen of vergoedingen over 
de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die 
worden geheven door niet direct bij de uitvoering 
van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip 
van toeristenbelastingen en vertrek- of aankomst-
belasting in havens en op vliegvelden, of

• de wisselkoersen die voor de pakketreis van be-
lang zijn. 

Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de 
reiziger recht op een prijsvermindering bij een da-
ling van de hierboven opgesomde kosten. 
5.2
Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven 
gaat, kan de reiziger de overeenkomst opzeggen 
zonder opzeggingsvergoeding.
5.3
Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de 
organisator de reiziger uiterlijk twintig dagen voor 
het begin van de pakketreis via een duurzame 
gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren 
document of een pdf, hiervan in kennis stelt, met 
opgave van een motivering voor die prijsverhoging 
en een berekening.
5.4
In geval van een prijsvermindering heeft de organi-
sator het recht de administratieve kosten af te trek-
ken van de aan de reiziger verschuldigde terugbe-
taling. Indien de reiziger hierom verzoekt staaft de 
organisator die kosten.

Artikel 6: Betaling van de reissom
6.1
Behalve anders overeengekomen, betaalt de rei-
ziger, bij het afsluiten van de pakketreisovereen-
komst als voorschot een gedeelte van de totale reis-
som zoals in de bijzondere voorwaarden bepaald.
6.2
Behalve indien in de pakketreisovereenkomst an-
ders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger 
het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand voor de 
vertrekdatum.
6.3
Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd 
gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te beta-
len die van hem wordt geëist, zal de organisator en/
of doorverkoper het recht hebben de overeenkomst 
met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met 
de kosten ten laste van de reiziger.

Artikel 7: Overdraagbaarheid van de pakket-
reisovereenkomst
7.1
De reiziger kan de pakketreisovereenkomst over-
dragen aan een persoon die voldoet aan alle 
voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op 
voorwaarde dat hij:
1° de organisator en eventueel de doorverkoper zo 

snel mogelijk en uiterlijk 7 dagen voor het begin 
van de pakketreis via een duurzame gegevens-
drager, zoals bv. een mail, een papieren docu-
ment of een pdf,  op de hoogte stelt, en

2° de eventuele bijkomende kosten draagt die 
voortvloeien uit de overdracht. 

7.2
Degene die de pakketreis overdraagt en degene die 
de overeenkomst overneemt, zijn hoofdelijk aan-
sprakelijk voor de betaling van het nog verschul-
digde bedrag en voor eventuele bijkomende ver-
goedingen die voortvloeien uit de overdracht. De 
organisator stelt degene die de overeenkomst over-
draagt in kennis van de kosten van de overdracht. 

Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag 
de organisator en/of de doorverkoper die daarop 
kan ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor 
worden veroorzaakt.

Artikel 9: Wijziging door de organisator voor 
de afreis
9.1
De organisator kan de bepalingen van de pakket-
reisovereenkomst, met uitzondering van prijswijzi-
gingen vóór het begin van de pakketreis niet eenzij-
dig veranderen, tenzij: 
1° de organisator zich dit recht in de overeenkomst 

heeft voorbehouden, en 
2° het om een onbeduidende verandering gaat, en 
3° de organisator de reiziger daarvan via een duur-

zame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een pa-
pieren document of een pdf in kennis stelt. 

9.2
1. Indien, vóór het begin van de 

reis, de organisator zich genoodzaakt ziet een van 
de voornaamste kenmerken van de reisdiensten 
ingrijpend te wijzigen of niet aan de bevestigde 
bijzondere wensen van de reiziger tegemoet kan 
komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met 
meer dan 8 % te verhogen, dient de organisator de 
reiziger hiervan in te lichten en hem op de hoogte 
te brengen:
1° van de voorgestelde wijzigingen en het effect 

ervan op de prijs van de pakketreis;
2° van de mogelijkheid om de overeenkomst op 

te zeggen zonder kosten, tenzij hij de voorge-
stelde wijzigingen aanvaardt;

3° van de termijn waarbinnen hij de organisator in 
kennis moet stellen van zijn besluit; 

4° van het feit dat indien hij de voorgestelde wijzi-
ging binnen de opgegeven termijn niet uitdruk-
kelijk aanvaardt, de overeenkomst automa-
tisch beëindigd wordt, en 

5° in voorkomend geval, van de voorgestelde ver-
vangende pakketreis en de prijs ervan. 

9.3
Wanneer de wijzigingen van de pakketreisover-
eenkomst of de vervangende pakketreis tot gevolg 
hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pak-
ketreis verminderen, heeft de reiziger recht op een 
passende prijsvermindering. 
9.4
Indien de pakketreisovereenkomst op grond van 
artikel 9.2 wordt opgezegd en de reiziger geen 
vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de or-
ganisator alle betaalde bedragen uiterlijk veertien 
dagen nadat de overeenkomst is opgezegd, aan de 
reiziger terug.  

Artikel 10: Opzegging door de organisator 
voor afreis
10.1
De organisator kan de pakketreisovereenkomst 
opzeggen: 
1° indien het aantal personen dat zich voor de pak-

ketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan het in 
de overeenkomst vermelde minimumaantal en 
de reiziger door de organisator van de opzegging 
van de overeenkomst in kennis wordt gesteld 
binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, 
maar uiterlijk: 
a) twintig dagen vóór het begin van de pakketreis 

bij reizen van meer dan zes dagen; 
b) zeven dagen vóór het begin van de pakketreis 

bij reizen van twee à zes dagen; 
c) 48 uur voor het begin van de pakketreis bij 

reizen die minder dan twee dagen duren, of 
2° indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren 

als gevolg van onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden en hij de reiziger er vóór het 
begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de 
overeenkomst wordt opgezegd. 

10.2
In deze gevallen betaalt de organisator aan de rei-
ziger alle bedragen die hij voor de pakketreis heeft 
ontvangen, terug zonder een bijkomende schade-
vergoeding verschuldigd te zijn. 

Artikel 11: Opzegging door de reiziger
11.1
De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereen-
komst opzeggen vóór het begin van de pakketreis. 
Bij opzegging kan de reiziger worden verplicht tot 
betaling van een opzegvergoeding aan de orga-
nisator. 
In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandar-
diseerde opzegvergoedingen worden bepaald op 
basis van het tijdstip van de opzegging vóór het 
begin van de pakketreis en de verwachte kostenbe-
sparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van 
de reisdiensten. 
Indien er geen gestandardiseerde opzegvergoe-
dingen zijn vastgesteld, stemt het bedrag van de 
opzegvergoeding overeen met de prijs van de 
pakketreis verminderd met de kostenbesparingen 
en inkomsten uit alternatief gebruik van de reis-
diensten. 
11.2
De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats 
van bestemming onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevol-
gen hebben voor de uitvoering van de pakketreis 
of die aanzienlijke gevolgen hebben voor het pas-
sagiersvervoer van de reizigers naar de plaats van 
bestemming, het recht de pakketreisovereenkomst 
zonder betaling van een opzegvergoeding op te 
zeggen. In geval van opzegging van de pakketreis-
overeenkomst op grond van dit artikel heeft de 
reiziger recht op een volledige terugbetaling van 
alle voor de pakketreis betaalde bedragen, maar 
kan hij geen aanspraak maken op een bijkomende 
schadevergoeding. 
11.3
De organisator betaalt uiterlijk binnen veertien 
dagen alle bedragen terug die door of namens de 
reiziger zijn betaald, verminderd met de opzegver-
goeding. 

Artikel 12: Non–conformiteit tijdens de reis
12.1
De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in 
kennis van een eventuele non-conformiteit die hij 
tijdens de uitvoering van een in de pakketreisover-
eenkomst opgenomen reisdienst heeft vastgesteld. 
12.2
Indien een van de reisdiensten niet conform de pak-
ketreisovereenkomst wordt uitgevoerd, verhelpt de 
organisator aan die non-conformiteit, tenzij dat: 
1° onmogelijk is, of 
2° onevenredig hoge kosten met zich brengt, reke-

ning houdend met de mate van non-conformiteit 
en de waarde van de desbetreffende reisdien-
sten. 

Indien de organisator de non-conformiteit niet 
verhelpt, heeft de reiziger recht op een prijsvermin-
dering of een schadevergoeding overeenkomstig 
artikel 15. 
12.3
Indien de organisator de non-conformiteit niet bin-
nen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn 
verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf te 
doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven 
te verzoeken. Het is niet nodig dat de reiziger een 
termijn bepaalt indien de organisator weigert de 
non- conformiteit te verhelpen, of indien een onmid-
dellijke oplossing is vereist. 
12.4

Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet 
kan worden verricht, biedt de organisator, zonder 
bijkomende kosten voor de reiziger, andere arran-
gementen aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige 
of hogere kwaliteit. 
Indien de andere voorgestelde arrangementen 
leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit, kent 
de organisator aan de reiziger een passende prijs-
vermindering toe. 
De reiziger kan de andere voorgestelde arrange-
menten slechts afwijzen indien zij niet vergelijkbaar 
zijn met hetgeen in de pakketreisovereenkomst is 
afgesproken, of indien de toegekende prijsvermin-
dering ontoereikend is. 
12.5
Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen 
heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de 
organisator deze niet binnen een door de reiziger 
bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, kan de 
reiziger de pakketreisovereenkomst zonder beta-
ling van een opzegvergoeding opzeggen en, in voor-
komend geval, om een prijsvermindering en/of een 
schadevergoeding verzoeken. Indien de pakketreis 
passagiersvervoer omvat voorziet de organisator 
ook in repatriëring van de reiziger.
Indien er geen andere arrangementen kunnen 
worden voorgesteld of de reiziger de andere voor-
gestelde arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, 
in voorkomend geval, ook zonder opzegging van de 
pakketreisovereenkomst, recht op prijsverminde-
ring en/ of schadevergoeding. 
12.6
Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buiten-
gewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd 
voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken 
in de pakketreisovereenkomst, draagt de organisa-
tor de kosten van de nodige accommodatie, voor 
ten hoogste drie overnachtingen per reiziger. 
12.7 
De beperking van de kosten zoals bedoeld in 12.6 is 
niet van toepassing op personen met beperkte mo-
biliteit, op personen die hen begeleiden, op zwan-
gere vrouwen, op alleenreizende minderjarigen en 
op personen die specifieke medische bijstand be-
hoeven, mits de organisator ten minste 48 uur voor 
het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van 
hun bijzondere behoeften. 
12.8
De organisator mag zich niet beroepen op onver-
mijdbare en buitengewone omstandigheden om 
aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken 
vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke 
recht van de Unie niet kan beroepen.
12.9
De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten 
in verband met de uitvoering van de pakketreis 
rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij wie hij 
de pakketreis heeft gekocht. De doorverkoper geeft 
deze berichten, verzoeken of klachten zonder ver-
traging aan de organisator door. 

Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de 
organisator en of doorverkoper, hun aangestelden 
en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, 
of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet 
is nagekomen. 

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisa-
tor en de professioneel
14.1
De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering 
van de reisdiensten die in de pakketreisovereen-
komst zijn begrepen, ongeacht of deze diensten 
door de organisator of door andere reisdienstverle-
ners worden verricht. 
14.2
Ingeval de organisator buiten de Europese Econo-
mische Ruimte is gevestigd gelden voor de door-
verkoper die in een lidstaat is gevestigd de verplich-
tingen voor organisatoren, tenzij de doorverkoper 
bewijst dat de organisator aan de door de wet van 
21 november 2017 voorgeschreven voorwaarden 
voldoet.  

Artikel 15: Prijsvermindering en schadever-
goeding
15.1
De reiziger heeft recht op een passende prijsvermin-
dering voor iedere periode waarin er sprake was van 
non-conformiteit van de verleende diensten, tenzij 
de organisator bewijst dat de non-conformiteit aan 
de reiziger te wijten is. 
15.2
De reiziger heeft recht op passende schadevergoe-
ding van de organisator voor alle schade die hij 
oploopt als gevolg van non-conformiteit. De scha-
devergoeding wordt zonder vertraging uitbetaald. 
15.3
De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, 
indien de organisator aantoont dat de non-confor-
miteit te wijten is aan: 
1°  de reiziger; 
2° een derde die niet bij de uitvoering van de in de 

pakketreisovereenkomst begrepen reisdiensten 
is betrokken, en de non-conformiteit niet kon 
worden voorzien of voorkomen, of 

3° onvermijdbare en buitengewone omstandighe-
den.  

Artikel 16: Verplichting tot bijstand
16.1
De organisator biedt zonder vertraging passende 
bijstand aan de reiziger die in moeilijkheden ver-
keert, in het bijzonder door: 
1° nuttige informatie te verstrekken over medische 

diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire 
bijstand; 

2° de reiziger te helpen bij het gebruik van commu-
nicatie op afstand en bij het vinden van andere 
reisarrangementen. 

16.2
Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of 
nalatigheid van de reiziger, kan de organisator voor 
deze bijstand een vergoeding vragen. Die vergoe-

ding bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke 
kosten gedragen door de organisator.  

Artikel 17: Klachtenregeling
17.1
Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis 
moet hij deze zo snel mogelijk op een bewijs-
krachtige manier melden bij de organisator of de 
doorverkoper.
17.2
Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreis-
overeenkomst moet de reiziger zo spoedig mogelijk 
ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige ma-
nier, melden aan de organisator of doorverkoper, 
zodat naar een oplossing kan worden gezocht. 
17.3
Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend op-
gelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een 
klacht formuleren, dan moet hij na het einde van de 
reisovereenkomst zonder vertraging bij de organi-
sator of de doorverkoper een klacht indienen op 
een bewijskrachtige manier.   

Artikel 18: Verzoeningsprocedure
18.1
Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst on-
derling een minnelijke regeling nastreven. 
18.2
Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan 
elk van de betrokken partijen aan de vzw Geschil-
lencommissie Reizen vragen om een verzoenings-
procedure op te starten. Alle partijen dienen ermee 
in te stemmen. 
18.3
Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een 
verzoeningsreglement en een "overeenkomst tot 
verzoening" bezorgen. 
18.4
Overeenkomstig de in het reglement beschreven 
procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna 
contact opnemen met de partijen teneinde een bil-
lijke verzoening tussen de partijen na te streven. 
18.5
Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende 
schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.  

Artikel 19: Arbitrage of rechtbank
19.1
Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of 
mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst 
een arbitrageprocedure instellen voor de Geschil-
lencommissie Reizen of een procedure aanhangig 
maken voor de rechtbank. 
19.2
De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegd-
heid van de Geschillencommissie Reizen te aan-
vaarden, noch als eisende noch als verwerende 
partij. 
19.3
De organisator of doorverkoper die verwerende 
partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien 
het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 
1.250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een 
termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de 
aangetekende brief of e-mail met ontvangstbewijs 
waarin wordt aangegeven dat een dossier met een 
vordering vanaf 1.251 euro werd geopend bij de Ge-
schillencommissie Reizen 
19.4
Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een 
geschillenreglement, en kan slechts worden opge-
start na het indienen van een klacht bij de onderne-
ming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet 
minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden 
zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis 
(of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf 
tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke let-
sels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht 
worden. 
19.5
Het paritair samengesteld arbitraal college doet, 
overeenkomstig het geschillenreglement, op een 
bindende en definitieve wijze uitspraak over het 
reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk. 

Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u) 
fax: 02 277 91 00
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be

TOEPASSINGSGEBIED
• Deze bijzondere voorwaarden zijn van toepassing 

op pakketreisovereenkomsten die vanaf 1 oktober 
2022 bij IXI TRAVEL worden geboekt. Onze bijzondere 
voorwaarden maken onlosmakelijk  deel uit van de 
overeenkomst en vullen de algemene voorwaarden 
van de Geschillencommissie Reizen aan, alsook de be-
palingen van de wet van 21 november 2017 betreffende 
de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrange-
menten en reisdiensten (de “Wet”), en desgevallend 
de contractuele voorwaarden van de leveranciers van 
reisdiensten. 

• Alle gegevens in onze brochure en op folders en an-
dere informatiekanalen werden ter goeder trouw opge-
maakt o.b.v. de beschikbare gegevens op dat moment 
en zijn niet bindend. Geafficheerde prijzen zijn steeds 
onder voorbehoud van beschikbaarheid van vluchten, 
kamertypes, … IXI TRAVEL behoudt zich het recht 
voor om materiële vergissingen te verbeteren die in 
de precontractuele informatie en / of op het contract 
staan vermeld. In sommige gevallen kan de organisator 
genoodzaakt zijn een bepaald aanbod te schrappen of 
te wijzigen. In dat geval wordt de klant een evenwaar-
dig alternatief aangeboden. De bevestiging van de 
reis met uurroosters, programma’s, hotels,... wordt bij 
boeking meegegeven. Eventuele wijzigingen na boe-
king worden steeds aan de doorverkoper (reisagent) 
meegedeeld die op zijn beurt de reiziger verwittigt. De 
klant aanvaardt dat de reisorganisator wijzigingen kan 
doorvoeren aan de pakketreisovereenkomst.

OFFERTES
1.1  Al onze offertes, publicaties  of webpagina’s worden 
te goeder trouw opgesteld in functie van de op dat mo-
ment beschikbare informatie. Kaarten, foto’s of illustra-
ties zijn louter informatief en niet contractueel.
De reiziger aanvaardt uitdrukkelijk dat de precontractu-
ele informatie die hem wordt overgemaakt te allen tijde 
kan gewijzigd worden voor de afsluiting van de pakket-
reisovereenkomst en dat onze offertes, tenzij anders 
overeengekomen, steeds “in aanvraag” of “onder voor-
behoud van bevestiging” zijn.
Kennelijke materiële fouten in de precontractuele infor-
matie binden ons niet en mogen we rechtzetten.

PRIJZEN
3.1.  Bij reizen op maat, is de grootte van de groep 
bepalend voor de prijs van de reis. Deze grootte is ge-
lijk aan het aantal deelnemers dat vermeld staat op de 
bestelbon. Wijzigingen in het aantal deelnemers kunnen 
aanleiding geven tot prijsherzieningen.

De prijzen van gepubliceerde reizen omvatten:
• de diensten zoals beschreven in het reisprogramma en 

deze prijzen gelden per persoon.
• de btw, volgens het tarief van toepassing op 1/10/2021.
• de vergoeding voor de reisleid(st)er en chauffeur.
• logies in twee- of meerpersoonskamers. Reizigers die 

een eenpersoonskamer wensen, betalen een toeslag.
• De prijzen omvatten niet:
• de dranken en persoonlijke kosten
• de facultatieve uitstappen
• de maaltijden en de toeristische activiteiten met ver-

melding ‘ gelegenheid tot’,
• de kosten voor en de fooien aan de plaatselijke gidsen.
• de kosten van visa, inentingen en andere formaliteiten
• de annulatie- reis en bijstandsverzekering.
• de gegevens, vermeld onder de rubriek niet inbegre-

pen.

• Prijzen die telefonisch door ons worden gegeven zijn 
steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbe-
vestigingen zijn geldig.

• De promoties worden toegepast zoals vermeld onder 
de prijstabellen. Laattijdige reductie- en promotieaan-
vragen kunnen geweigerd worden. Bij wijzigingen aan 
uw dossier kunnen toegestane kortingen vervallen, 
u heeft ook geen recht op nieuwe kortingen. U wordt 
hiervan geïnformeerd bij de wijzigingsaanvraag.

• Dossier op aanvraag. Aan een boeking op aanvraag 
zijn in regel geen kosten verbonden. Er worden echter 
wel kosten aangerekend indien het dossier gean-
nuleerd wordt door de reiziger vooraleer antwoord 
ontvangen is van de bestemming en dit binnen de 7 
dagen na boeking. In dit geval bedragen de kosten  
€ 100 per dossier. Dit bedrag kan eventueel verhoogd 
worden indien er vliegtuigplaatsen geblokkeerd wor-
den bij een boeking minder dan 4 weken voor afreis. 
Zodra de boeking bevestigd wordt, valt deze onder de 
normale wijzigings- en annuleringsvoorwaarden.

TOTSTANDKOMING CONTRACT EN PRIJS
4.1. Volgens de wet van 21 november 2017 betreffende de 
verkoop van pakketreizen en reisdienstovereenkomsten 
verbindt de reisorganisator zich ertoe de geïnteresseer-
de reiziger een standaardformulier met precontractuele 
informatie te bezorgen via de doorverkoper (of recht-
streeks indien de reis niet via een doorverkoper maar 
rechtstreeks wordt besproken met de reisorganisator).
4.2  De reisorganisator verbindt er zich bovendien toe om 
samen met het reisvoorstel (de reis-offerte) aan de reizi-
ger de noodzakelijke informatie te bezorgen met betrek-
king tot de geplande reisbestemming.
4.3 In het kader van de reizen ‘op maat’ komt het contract 
tot stand op het moment van opdracht tot reservatie 
(telefoon, email, fax, brief). Indien één of meerdere 
diensten vermeld in de opdracht tot reservatie niet meer 
beschikbaar mochten zijn, zullen de beste mogelijke 
alternatieven en de mogelijke prijswijziging voorgesteld 
worden, ter aanvaarding door de reiziger. De reeds 
bevestigde diensten kunnen dan geen voorwerp van 
niet-aanvaarding meer uitmaken tenzij de niet beschik-
bare diensten voorafgaandelijk en op de schriftelijke 
opdracht als zijnde een ‘essentiële dienst tot vorming 
van het totale contract’ vermeld werden. Zo niet worden 
de voorwaarden voor wijziging en of annulering door de 
reiziger toegepast.
4.4  De reisorganisator behoudt zich steeds het recht om 
prijzen te wijzigen. Zo kunnen bijvoorbeeld onderstaan-
de voorbeelden leiden tot een prijsaanpassing:
• kosten voortvloeiend uit vertragingen in het transport 

ten gevolge van weersomstandigheden, defecten, 
stakingen, wijzigingen van dienstregeling, of transport-
middel. Prijs van passagiersvervoer dat is toe te schrij-
ven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van 
andere energiebronnen,…

• in het geval van prijsstijgingen opgelegd door de rege-
ringen en overheidsinstanties zoals toegangsgel- den, 
BTW en / of andere taksen, … na datum van de reis-
dienstovereenkomst.

• wanneer de reisorganisator een duidelijk aantoon-
bare fout heeft gemaakt in de prijsberekening, behoudt 
deze zich het recht voor om de prijs alsnog te kunnen 
wijzigen en corrigeren na datum van de reisdienstover-
eenkomst. De reisbevestiging vermeldt duidelijk wat 
inbegrepen en wat niet inbegrepen is in de prijs

• de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn
• de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in 

de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden 
geheven door niet direct bij de uitvoering van de pak-
ketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristen-
belastingen, landingsrechten en vertrek- of aankomst-
belasting in havens en op vliegvelden

• elke prijsverhoging zal aan de reiziger worden mee-
gedeeld uiterlijk twintig dagen vóór het begin van de 
pakketreis via een duurzame gegevensdrager, met 
opgave van een motivering voor die prijsverhoging en 
een berekening.  Kosten die voortvloeien uit maatrege-
len genomen door de overheid na contractdatum die 
impact hebben op de reis. 

 
DIENSTREGELINGEN EN OPHAALDIENSTEN
Indien de reiziger vluchten via IXI TRAVEL heeft geboekt:
 De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger 

dient in alle omstandigheden er rekening mee te hou-
den dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd 
kunnen worden. Bij vertraging of overboeking of annu-
lering van een vlucht gelden de bepalingen van de Eu-
ropese Verordening over vergoedingsstelsels opgelegd 
aan de luchtvaarmaatschappijen, die de conventie van 
Montreal hebben goedgekeurd en indien het vervoer 
gebeurt tussen landen die het verdrag van Montreal 
hebben onderschreven. Voor het andere vervoer blij-
ven de limieten van aansprakelijkheid van de Conventie 
van Warschau en het aanvullende protocol van Den 
Haag gelden.
• Ook kan een bustransfer naar een Europese lucht-

haven, vanwaar de vlucht vertrekt en/of aankomt, 
worden ingelegd en dit zonder dat enige financiële 
schadevergoeding kan worden geëist. In een dergelijk 
geval verbindt de reisorganisator zich ertoe om de 
eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel 
mogelijk te beperken.

Indien de reiziger een autocarreis via IXI TRAVEL heeft 
geboekt:
 Ophaaldiensten kunnen door omstandigheden, file of 

vertraging van een andere autocar, tijdrovend zijn. De 
reiziger moet zich, met zijn bagage aan de opstapplaats 
aanbieden op het uur en de plaats aangeduid op het 
reisdocument. De reiziger wordt aansprakelijk gesteld 
voor alle eventuele schade en kosten die voortspruiten 
uit het niet naleven van deze regel. De reisorganisator 
kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld 
indien, wegens omstandigheden buiten zijn wil om, het 
uur en de plaats van het opstappen, zoals vermeld op 
het reisdocument, niet kan gerespecteerd worden.

BAGAGE BUSREIZEN IXI TRAVEL 
6.1 Per persoon is een reiskoffer toegelaten met een 
maximum gewicht van 20 kg per persoon. Onder geen 
enkele voorwaarde of voorwendsel kan IXI TRAVEL ver-
antwoordelijk worden gesteld bij beschadigingen aan 
of verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen en de 
bagage van de reiziger.
Het is de plicht van de reiziger om de bagage die in het 
laadruim ligt bij stilstand van de bus zelf in bewaring te 
nemen. IXI TRAVEL  kan hiervoor niet verantwoordelijk 
gesteld worden.

BETALINGSMODALITEITEN
• Tenzij anders overeengekomen, wordt er bij het afslui-

ten van de overeenkomst een voorschot aangerekend 
van 30% van de totaalprijs. Een eventuele prijsaanpas-
sing van de reissom kan geen aanleiding geven tot her-
ziening van het betaalde voorschot. 

•  De reiziger betaalt het saldo uiterlijk 45 dagen voor 
vertrek. In geval van een boeking 30 dagen voor afreis, 
wordt meteen het saldo betaald.

• Sommige categorieën van vliegtuigtickets vereisen een 
onmiddellijke en volledige betaling om van de reis- en 
prijsvoorwaarden te kunnen genieten.  Deze sommen 
dienen meteen 100 % te worden overgemaakt. Pas na 
registratie of bewijs van betaling op onze bankreke-
ning, zullen de tickets uitgegeven worden. Bij laattij-
dige betaling kunnen de voorwaarden en prijzen ge-
wijzigd worden volgens de nieuwe voorwaarden van de 
luchtvaartmaatschappij/ accommodatie.  Dit kan niet 
als reden ingeroepen worden om de bijhorende reser-
vaties voor andere diensten als nietig te beschouwen.

• Laattijdige of niet betaling van een factuur op de ver-
valdag zal van rechtswege en zonder voorafgaande 
ingebrekestelling aanleiding geven tot het betalen van 
een intrest aan 12% per jaar en een forfaitaire schade-
vergoeding van 10%  van het onbetaalde bedrag met 
een minimum van 50 EUR.

• Als alternatief behouden we ons het recht voor om in 
geval van niet-betaling van facturen binnen de verval-
datum de overeenkomst te beëindigen mits ingebreke-
stelling met onmiddellijke uitwerking, en vergoeding te 
vorderen van onze schade met als minimum de opzeg-
gingsvergoeding van art. 8.2. Door de contractant be-
taalde voorschotten zullen met de schadevergoeding 
worden verrekend.

• Cash betalingen worden slechts aanvaard tot maximaal 
3.000 EUR. Indien de totaalprijs 3.000 EUR of meer be-
draagt, wordt een betaling in cash aanvaard ter hoogte 
van 10% van de totaalprijs met een maximum van 3.000 
EUR.

• Wij behouden ons het recht voor om reisdocumenten 
niet vrij te geven zolang onze facturen niet volledig zijn 
betaald.

VOLLEDIGE OPZEGGING VAN HET REISCONTRACT
8.1 Elke opzegging door de contractant moet ons toe-
komen per mail op het adres opgegeven in art. 19. Op-
zeggingen die ons toekomen buiten onze openingsuren 
worden uitsluitend bepaald door de datum waarop de 
reisorganisator de schriftelijke melding van annulering 
heeft bevestigd.
8.2. In geval van opzegging, zullen wij de volgende opzeg-
vergoedingen aanrekenen exclusief de administratiekost 
en de premie voor de annulerings- en bijstandsverze-
kering:
• tot en met 180 dagen voor de afreis: 30% van de reissom
• van 179 tot en met 90 dagen voor de afreis: 75% van de 

reissom
• van minder dan 90 dagen voor de afreis: 100% van de 

reissom 
8.3. Vluchten zijn niet annuleerbaar en geven aanleiding 
tot een opzegvergoeding.  Opmerking: Voor vervoer, 
accommodaties en bepaalde andere diensten kunnen 
de opzeggingsvergoedingen 100% bedragen, ongeacht 
het moment waarop u annuleert. Ook de bedragen voor 
toegangsgelden van bezienswaardigheden, shows, mu-
sicals, theaters, openbaar vervoer, citypasses en derge-
lijke blijven aldus integraal verschuldigd. 

ANNULERING VAN DE PAKKETOVEREENKOMST 
DOOR EEN REIZIGER
9.1 Elke reiziger heeft het recht om zijn reeds bevestigde 
reisovereenkomst op te zeggen mits betaling van een 
opzegvergoeding/annuleringskost

9.2 De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijd-
stop van annulering; De juiste datum van annulering 
wordt uitsluitend bepaald door de datum waarop de 
reisorganisator de schriftelijke melding heeft ontvangen. 
Opzeggingen die ons toekomen buiten onze openings-
uren worden uitsluitend bepaald door de datum waarop 
de reisorganisator de schriftelijke melding van annule-
ring heeft bevestigd. Een annulering wordt in behande-
ling genomen op werkdagen tijdens de kantooruren ( van 
maandag tot vrijdag: 9u tot 17u30). Annuleringen buiten 
deze tijdsperiode zullen worden verwerkt op de eerstvol-
gende werkdag
9.3 Annuleringskosten zullen worden berekend op de 
reissom exclusief de administratiekost, de premie voor 
de annulatie-en bijstandsverzekering en de vliegtuig-
tickets. Naast de prijs van het vliegtuigticket, worden 
minimaal volgende kosten aangerekend bij annulering 
door de reiziger:
* Tot en met 180 dagen voor vertrek: 30 % per persoon 

vermeerderd met de annuleringskosten voor de vluch-
ten /treinen met een minimum van 25 euro pp

* Van 179 tot en met 31 dagen voor vertrek: 50 % van de 
reissom met een minimum van 125 euro pp en/of door 
de luchtvaartmaatschappij aangerekende annulerings-
kosten voor de vluchten/trein 

* Van 30 dagen tot 16 dagen voor vertrek: 75 % van de 
reissom

* Van 15 dagen tot 0 dagen voor vertrek: 100 % van de 
reissom en/of door de luchtvaartmaatschappij aan-
gerekende annuleringskosten voor de vluchten/trein

BELANGRIJK: deze kosten worden vermeerderd , 
ongeacht de annuleringsdatum, met de aan derden 
verschuldigde sommen. De bedragen voor bv musi-
cals, theaters, gidsen, bepaalde musea die vooraf 
betaald dienen te worden…. Blijven dus integraal 
verschuldigd en komen bovenop de bovengenoem-
de annuleringskosten.

WIJZIGINGEN DOOR DE CONTRACTANT/REIZIGER
10.1  Elke reiziger heeft het recht om wijzigingen aan te 
vragen aan zijn reeds bevestigde reis
10.2  Bij wijzigen van data (heen en of retour), wijziging 
van verblijf, wijziging van naam gelden de voorwaarden 
van artikel 9 Annulering van de reiziger.
10.3  Bij reizen waarvan IXI TRAVEL  optreedt als door-
verkoper gelden de wijzigings-en annulatiekosten zoals 
vermeld in de publicaties van de betrokken reisorgani-
satoren.
10.4 Bij reizen waarvan IXI TRAVEL  zowel doorverkoper 
als reisorganisator is, gelden - indien de reis uit een IXI 
TRAVEL  publicatie wordt gereserveerd- de voorwaarden 
van deze publicatie
10.5 Andere kleine wijzigingen( (taal documenten, ka-
mertype, maaltijden, ...) worden aanvaard. Hiervoor 
worden, naast de normale prijsaanpassing van het 
reisarrangement, de volgende administratieve kosten 
aangerekend:
• Tot 45 dagen voor vertrekdatum: € 15 per persoon
• Van 44 dagen tot 30 dagen voor vertrekdatum: € 30 per 

persoon
• Van 29 dagen tot 20 dagen voor vertrekdatum: € 50 per 

persoon
• Van 19 dagen tot 8 dagen voor vertrekdatum: € 100 per 

persoon
• Van 7 dagen tot vertrekdatum: zie annuleringsvoor-

waarden

ANNULERING DOOR DE REISORGANISATOR
IXI TRAVEL behoudt zich het recht om groepsreizen 
waarbij het minimum aantal deelnemers niet is bereikt, 
ten laatste 25 dagen voor vertrek de annuleren. Het ver-
eiste minimum aantal deelnemers varieert van reis tot 
reis maar wordt steeds duidelijk vermeld op de offerte 
of bestelbon.

WIJZIGINGEN DOOR DE REISORGANISATOR
12.1 IXI TRAVEL  behoudt zicht het recht voor om voor het 
vertrek kleine wijzigingen aan te brengen aan de over-
eenkomst. In dit geval wordt de reiziger verwittigd via 
een duurzame gegevensdrager.(bv email)
12.2 Wij behouden ons ook het recht voor om kennelijke 
materiële fouten in de overeenkomst recht te zetten.
12.3 De lokale omstandigheden onder andere weers-
omstandigheden,…. kunnen met zich meebrengen dat 
tijdens de reis passende en kosteloze alternatieven in het 
reisprogramma moeten worden aangebracht.
12.4 Wanneer er zich tijdens de reis een programmawijzi-
ging opdringt door factoren onafhankelijk van de wil van 
de reisorganisator, zal de reisorganisator de uiteindelijke 
beslissing kunnen nemen om een passend alternatief 
aan te bieden.
12.5 Bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kun-
nen in uitzonderlijke gevallen tot gevolg hebben dat de 
routes, excursies, accommodaties en plaatselijk vervoer 
afwijken van hetgeen in de publicatie is aangegeven. De 
reisorganisator zal de reiziger passende alternatieven 
aanbieden die zoveel mogelijk het karakter van de reis 
in stand laten.
12.6 Wanneer er ingrijpende wijzigingen aan de over-
eenkomst moeten worden gebracht of wanneer de prijs 
dient verhoogd te worden met meer dan 8 %, conform 
art. 20 van de wet, is de contractant verplicht ons bin-
nen de 7 dagen na de aankondiging van de wijziging te 
verwittigen van zijn beslissing om de wijziging al dan niet 
te aanvaarden. Zo niet, wordt de overeenkomst automa-
tisch beëindigd.

OVERDRAAGBAARHEID VAN DE OVEREENKOMST/
RESERVATIE
13.1 Volgens de wet van 21 november 2017 betreffende 
de verkoop van pakketreizen en reisdienstovereen-
komsten heeft elke reiziger het recht om zijn reis over 
te dragen aan een andere persoon. Hierbij aanvaardt de 
reiziger de volgen- de voorwaarden:
• Alle aanwijsbare kosten die alle leveranciers betrokken 

bij de totstandkoming van de reis hiervoor aanrekenen 
worden integraal doorgerekend aan de reiziger.

• De reiziger die zijn reis wenst over te dragen aan een 
andere persoon wordt via deze bijzondere reisvoor-
waarden ingelicht dat de mogelijkheid bestaat dat 
bepaalde diensten niet meer kunnen geleverd worden 
niettegenstaande de door de reisorganisator geleverde 
inspanningen. Zo geven wij als mogelijk voorbeeld 
mee dat de meeste luchtvaartmaatschappijen/trein-
maatschappijen niet toelaten dat een vliegtuigticket 
op een andere naam wordt gezet. Wat in geval van 
volle vluchten kan leiden tot de onmogelijkheid om de 
gemaakte reservatie de facto aan een andere persoon 
over te dragen. De contractant begrijpt dat in sommige 
gevallen de kost van de overdracht kan gelijk zijn met 
de prijs van de aankoop van een nieuwe reisdienst 
(zoals bijvoorbeeld in het geval van niet-wijzigbare of 
-terugbetaalbare vlieg- of treintickets).

• De reisorganisator zal een administratieve kost aan-
rekenen ten belope van de aanwijsbare kosten en de 

tijd die hij heeft besteed aan de dossierwijziging ten 
gevolge van de overdracht. De reisorganisator zal deze 
administratieve kosten ook aanrekenen in het geval de 
overdracht niet kan doorgaan o.w.v. redenen hierboven 
aangegeven als voorbeeld, dit ter compensatie van de 
aanwijsbare kosten en de tijd die hij heeft besteed aan 
de dossierwijziging ten gevolge van de aangevraagde 
overdracht.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REISORGANISATOR
14.1 De aansprakelijkheid wordt geregeld door de Wet 
van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pak-
ketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdien-
sten. De aansprakelijkheid van de reisorganisator is niet 
betrokken in geval van overmacht, een gebeurtenis die 
hij zelfs met inachtneming van de grootste zorgvuldig-
heid niet kon voorzien of verhelpen of situaties zoals 
opgesomd in artikel 50 van de Wet van 21 november 2017.
14.2 De in dit document opgenomen informatie werd 
opgemaakt volgens gegevens die ons bekend waren tot 
zes maanden voor de publicatie ervan. Indien zich wijzi-
gingen voordoen in exploitatie, faciliteiten en diensten 
van de aangeboden producten zullen deze onmiddellijk 
na kennisname door de organisatie worden meegedeeld.
14.3 De prestaties van de organisator nemen een aan-
vang en eindigen op de opstapplaats. Voorbehoud voor 
excursies die ter plaatse worden geboekt.
14.4 De aansprakelijkheid van de organisator is beperkt 
tot 3 maal de reissom behalve voor persoonlijk letsel. 
14.5 De reisorganisator kan niet aansprakelijk worden 
gesteld voor schade en of verwondingen veroorzaakt 
door een tekortkoming van de reiziger, verlies, diefstal of 
beschadiging van bagage, inbreuk door de reiziger op de 
plaatselijke wetten en zeden
14.6 Wij zijn nooit aansprakelijk voor de goede uitvoe-
ring van reisdiensten die aangebracht worden door de 
contractant, reisdiensten die niet uitdrukkelijk staan 
vermeld in de pakketreisovereenkomst en/of die de con-
tractant ter plaatse heeft geboekt zonder ons te verwit-
tigen (zoals excursies of bijkomende activiteiten).

REISFORMALITEITEN
15.1 De reiziger moet in het bezit zijn van geldige reisdo-
cumenten om zich in het land van bestemming te bege-
ven. In sommige gevallen volstaat een identiteitskaart, 
in andere gevallen een internationaal paspoort (soms 
geldig tot zes maanden na terugreis) en nog in andere 
gevallen een internationaal paspoort en visa.
15.2 Ook al proberen wij de reiziger zo goed mogelijk 
te informeren over de formaliteiten van het land van   
bestemming, toch komt het aan de reiziger toe om de 
geldigheid en conformiteit van zijn reisdocumenten te 
controleren
15.3 Op de niet-Belgische reiziger rust de plicht om zich 
te informeren bij zijn ambassade of andere diplomatieke 
instanties teneinde de geldende formaliteiten te kennen. 
Wij zijn niet aansprakelijk in geval van nalatigheid van de 
reiziger op dat vlak.
15.4  Degene die de overeenkomst aangaat, verbindt er 
zich toe om ons te informeren van zijn nationaliteit en 
die van alle reizigers namens wie hij optreedt, en ons te 
verwittigen van elke relevante informatie in dit opzicht.

REISDOCUMENTEN, REISDUUR EN PROGRAMMA
16.1 Ongeveer 10 dagen voor vertrek EN na ontvangst van 
het saldo, ontvangt u van ons de reisdocumenten met de 
praktische informatie betreffende uw reis en de nodige 
vouchers voor de te leveren diensten. 
16.2 Deelnemers dienen zich tijdig aan te bieden op de 
vertrekplaats of luchthaven. Eventuele kosten omwille 
van het niet (tijdig) aansluiten bij de reis zijn voor reke-
ning van de reiziger. Niet genoten diensten, ten gevolge 
van de laattijdigheid zijn niet terug betaalbaar.
16.3 De reiziger die tijdens de reis op eigen initiatief van 
de geprogrammeerde reisroute afwijkt of zich aan be-
geleiding onttrekt en daardoor niet op de afgesproken 
tijdstippen aanwezig is, draagt de aansprakelijkheid 
voor alle extra kosten die dit met zich meebrengt, en 
heeft geen recht op terugbetaling voor de niet genoten 
diensten.
16.4 Onder reisduur wordt verstaan het aantal kalender-
dagen. De dag van heen-en terugreis zijn in de vermelde 
reisduur inbegrepen en worden steeds beschouwd als 
reisdagen. Dit alsook voor de verzekering.
16.5 Bij de toelichting van de hotels, resorts en lodges 
wordt de kwalificatie vermeld die geldt in het betreffende 
land. De inhoud van de kwalificaties kunnen nogal sterk 
uiteenlopen naargelang het land of het continent.

GEZONDHEID EN FYSIEKE CONDITIE
17.1. Wij kunnen de gezondheidstoestand van alle reizi-
gers niet kennen. Op de reiziger rust dus de plicht om zelf 
de nodige inlichtingen in te winnen omtrent de gezond-
heidsformaliteiten op de gekozen bestemming en om na 
te gaan of hij/zij fysiek in staat is om aan een bepaalde 
reis deel te nemen.
17.2 De reizigers verklaren dat zij medisch, fysiek en 
psychisch in staat zijn om de gekozen reis te allen tijde 
te ondernemen. De reiziger die een allergie of intole-
rantie, een fysieke of psychische beperking heeft, een 
mobiliteitsbeperking heeft of aan een ziekte lijdt die 
een behandeling vergt of die zwanger is, moet ons daar 
verplicht van op de hoogte stellen, via de contractant. 
Deze gegevens worden in dit geval doorgegeven aan de 
betreffende diensten, IXI TRAVEL  kan niet verantwoor-
delijk gesteld worden voor de verdere opvolging hiervan.   
Uiteraard worden alle medische gegevens strikt vertrou-
welijk behandeld.
17.3 Wij  behouden ons het recht voor om een reiziger 
voor een reis te weigeren of om te weigeren dat hij/zij een 
reis verderzet indien, om strikt objectieve en niet-discri-
minatoire redenen, blijkt dat hij/zij niet in staat is om deel 
te nemen, dit om geen onredelijke risico’s te creëren voor 
de reiziger en voor de medereizigers.
17.4 De reiziger is zelf aansprakelijk voor alle gevolgen 
die te wijten zijn aan het verschaffen van onvolledige of 
incorrecte medische gegevens.
17.5 De reiziger wordt aangeraden om aangepast mate-
riaal en uitrusting te voorzien in functie van de aard van 
de reis, behalve indien dit is inbegrepen in het pakket. Wij 
kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de nala-
tigheid van de reiziger op dat vlak.
17.6 De reiziger wordt ook aangeraden om inzake ge-
zondheids- en veiligheidsvoorwaarden de website van 
de FOD Buitenlandse Zaken te raadplegen.

VERZEKERINGEN
Sommige landen kunnen reizigers verplichten om een 
adequate bijstandsverzekering af te sluiten en daar het 
bewijs van te leveren alvorens hun boeking te aanvaar-
den. Een facultatieve bijstands- of annuleringsverzeke-
ring aangeboden door IXI TRAVEL  maakt geen deel uit 
van de pakketreisovereenkomst.

FINANCIEEL ONVERMOGEN
Zoals wettelijk voorzien is IXI TRAVEL voor financieel 

onvermogen beschermd door MS Amlin Insurance SE 
-Bijhuis België Koning albertlaan 37 1030 Brussel, www.
amlin.be (NBB nr 2943 BTW BE 0644 921 425) tel: 0032 2 
8947000 email: insolvency.claims.be@msamlin.com . Dit 
in geval van insolvantie, zijn verplichtingen naar de rei-
ziger kan nakomen. De garantiestelling wordt begeleid 
door Vlaamse solidariteit Reisgelden, een afdeling van de 
Vereniging van Vlaamse Reisorganisatoren.

VLUCHTEN
• De vluchturen in onze offertes en op onze bestelbon-

nen worden steeds onder voorbehoud meegedeeld. 
Elke wijziging zal onverwijld worden meegedeeld aan 
de reiziger.

• De identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschap-
pij zal aan de reiziger bekendgemaakt worden uiter-
lijk op de reisdocumenten conform Verordening EU 
2011/2005.

• De reiziger is verplicht om zich tijdig aan te bieden voor 
de inscheping, met alle nodige reisdocumenten. Wij 
kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor inci-
denten, zoals een vluchtweigering, veroorzaakt door 
opzet of de nalatigheid van de reiziger.

• De reiziger is verplicht om verlies of diefstal van, of 
schade aan bagage aan te geven aan de uitvoerende 
luchtvaartmaatschappij.

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (GDPR) – 
PRIVACY VERKLARING
Wij verzamelen uw gegevens conform EU Verordening 
(2016/679)- (« GDPR »).
De persoonlijke gegevens die u IXI TRAVEL  meedeelt, 
worden verwerkt voor klantenbeheer en zijn noodza-
kelijk voor het behandelen van uw boeking en voor de 
uitvoering van de overeenkomst (artikel 6.1.b GDPR).  Dit  
op basis van  de contractuele  relatie  als gevolg van uw 
bestelling/aankoop van uw vakantie en/of gerelateerde 
diensten. Voor deze doeleinden kunnen uw gegevens 
gedeeld worden met onze partners gevestigd in derde 
landen. Wij doen steeds beroep op partners die een 
gelijkaardig niveau van bescherming waarborgen zoals 
voorzien in de GDPR.
Uw gegevens worden ook gebruikt voor directe marke-
ting (om nieuwe vakantieproducten – of diensten aan te 
bieden per mail of per post ) op basis van ons gerecht-
vaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil 
dat wij uw gegevens verwerken met het oog op directe 
marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@
ixitravel.be. Via dat adres kan u uw gegevens ook laten 
wijzigen. Daarbij is het mogelijk dar wij u vragen om uw 
identiteit te bewijzen zodat wij de gegevens aan de juiste 
persoon bezorgen. Als u vragen heeft over de manier 
waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden 
tot IXI TRAVEL.  Bent u het niet eens met de manier waar-
op wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de 
Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommis-
sion.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel)
Bovendien worden uw gegevens eveneens meegedeeld 
aan de FOD Binnenlandse Zaken en dienstverleners zo-
als 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 omzet.

KENNISGEVINGEN
Tenzij anders bepaald, moeten alle kennisgevingen in het 
kader van de pakketreisovereenkomst op de volgende 
adressen plaatsvinden :
• Per brief: Luikersteenweg 20 3920 Lommel België ofwel 

Paul Christiaenstraat 8 – 9960 Assenede
• Per email:  info@ixitravel.be

KLACHTREGELING
• Tijdens de reis: de reizigers zijn ertoe gehouden,  om 

elke klacht onmiddellijk en zonder onnodige vertra-
ging ter plaatse kenbaar te maken aan de lokale ver-
tegenwoordiger of aan de reisorganisator (in tweede 
instantie) via de noodnummers die werden meege-
deeld op de reisdocumenten. Dit om de reisorganisator 
de mogelijkheid te geven een oplossing uit te werken 
voor de tekortkoming. Deze telefonische melding van 
de tekortkoming, dient per mail bevestigd te worden. 
Bij melding van de tekortkoming tijdens de reis per 
mail aan de doorverkoper is de reiziger ook verplicht 
om de reisorganisator een kopie van de mail te sturen. 
Melding van de tekortkoming per mail is niet voldoende 
en dient minstens ook telefonisch te gebeuren: op die 
manier wordt maximaal de mogelijkheid geboden aan 
de reisorganisator om snel een oplossing voor de te-
kortkoming uit te werken. Een laattijdige melding van 
de tekortkoming na terugkeer, beschouwt de reisorga-
nisator niet ontvankelijk

• Na de reis: indien de reiziger oordeelt dat de tijdens de 
reis gemelde tekortkoming onvoldoende werd opge-
lost door de reisorganisator kan de reiziger bij terug-
keer een mail of een aangetekend schrijven sturen naar 
de doorverkoper en naar de reisorganisator. De reisor-
ganisatie dient deze mail of dit schrijven ten laatste 2 
weken na de terugkeerdatum in België te ontvangen. 
Een telefonische melding van een tekortkoming na 
terugkeer beschouwt de reisorganisator niet als ont-
vankelijk.

• Meldingen van tekortkomingen en eventuele vraag tot 
compensatie bij terugkeer worden door de reisorga-
nisator als onontvankelijk verklaard indien deze niet 
werden gemeld tijdens de reis volgens de hierboven 
vermelde procedures. In geval van betwisting kan de 
klant zich steeds tot de Geschillencommissie Reizen 
wenden.

 Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen
 Telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 
 City Atrium Vooruitgangstraat 50 – 121O Brussel
 Email: reisgeschillen@clv-gr.be 
• Bij eventuele geschillen is enkel de rechtbank van Has-

selt bevoegd.

AANVAARDING
Door inschrijving op een van de reizen verklaart de reizi-
ger zich akkoord met de voormelde algemene en bijzon-
dere voorwaarden en bevestigt hij ook deze ontvangen 
te hebben voorafgaandelijk aan het opstellen van de 
reisovereenkomst.

Bijzondere reis- en verkoopvoorwaarden voor pakketreizen


