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ALGEMENE VOORWAARDEN 

VERZEKERING FINANCIEEL 

ONVERMOGEN VAN 

REISORGANISATOREN EN/OF 

REISBEMIDDELAARS 
 

 

Artikel 1: DEFINITIES 
 

1. DE VERZEKERAAR 
De Europese Goederen en Reisbagage Verzekeringsmaatschappij N.V., met 

zetel te  1000 Brussel, Tweekerkenstraat 14, gemachtigd om de in artikel 36 

van de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot 

reisorganisatie en reisbemiddeling (hierna verder genoemd 

“Reiscontractenwet”), bedoelde risico's te verzekeren. 
 

2. DE VERZEKERINGSBEMIDDELAAR 
De bemiddelaar die de verzekeringsovereenkomst tussen de verzekeraar en 

de verzekeringsnemer heeft mogelijk gemaakt en begeleidt.  
 

3. DE VERZEKERINGSNEMER  
De Vereniging van Vlaamse Reisbureaus v.z.w. (afgekort VVR) en de 

Vereniging van Vlaamse Reisorganisatoren v.z.w. (afgekort VVRO), beiden 

met zetel te 8000 Brugge, Willem de Dekenstraat 1/0001. 
 

4. DE VERZEKERDE 
De reisorganisator en/of reisbemiddelaar in de zin van de Reiscontractenwet, 

leden van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus v.z.w. en/of de 

Vereniging van Vlaamse Reisorganisatoren v.z.w., die aan de volgende 

voorwaarden beantwoorden:  
 

a) Verzekerde VVR:  

- hoofdzakelijk optreden als reisbemiddelaar en in het laatst afgesloten 

boekjaar een jaaromzet realiseren van minder dan € 10.000 eigen 

reisorganisatie en/of minder dan € 50.000 ticketting (exclusief tickets gekocht 

bij airbrokers en/of touroperators);  
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- waarvan de VVR een ingevuld en ondertekend vragenformulier heeft 

ontvangen en goedgekeurd;  

- waarvan de VVR een ondertekende overeenkomst heeft ontvangen; alsook 

de neergelegde jaarrekeningen van de laatste drie boekjaren; heeft ontvangen 

en goedgekeurd;  

- die zijn lidmaatschapsbijdrage heeft betaald;  

- die niet door een andere verzekeraar inzake garantiestelling is verzekerd.  
 

b) Verzekerde VVRO:  

- reisbemiddelaar en reisorganisator zijn en in het laatst afgesloten boekjaar 

een jaaromzet realiseren van meer dan € 10.000 eigen reisorganisatie en/of 

meer dan € 50.000 ticketting (exclusief tickets gekocht bij airbrokers en/of 

touroperators), maar minder dan € 10.000.000 eigen organisatie en/of 

ticketting realiseerde;  

- waarvan de VVR een ingevuld en ondertekend vragenformulier, alsook de 

neergelegde jaarrekeningen van de laatste drie boekjaren, heeft ontvangen en 

goedgekeurd;  

- waarvan VVR een ondertekende overeenkomst heeft ontvangen;  

- die zijn lidmaatschapsbijdrage heeft betaald;  

- die niet door een andere verzekeraar inzake garantiestelling is verzekerd. 
 

5. DE BEGUNSTIGDE VAN DE VERZEKERINGS-

OVEREENKOMST 
De reiziger zoals bedoeld in artikel 36 van de Reiscontractenwet en zoals 

gedefinieerd in genoemde Reiscontractenwet, die over een reiscontract met 

de verzekerde beschikt en in wiens voordeel de verzekeringsprestaties 

bedongen zijn. 
 

6. DE VERZEKERING 
De polis afgesloten tussen de verzekeraar en de verzekeringsnemer. 
 

7. HET OMZETCIJFER 
Het totaal van de verkoopfacturen op jaarbasis met uitzondering van de 

rubrieken die niet tot de eigenlijke reis of verblijf behoren, desgevallend uit 

te splitsen over verschillende rubrieken “eigen reisorganisatie”, 

“reisbemiddeling”, “ticketting” en “andere”. 
 

8. DE SCHADEREGELAAR 
Elke door de verzekeraar aangeduide expert die instaat voor de technische en 

administratieve aspecten van de schaderegeling. 
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9. FINANCIEEL ONVERMOGEN 
Zal als financieel onvermogend beschouwd worden:  
 

a) Iedere verzekerde die failliet is verklaard of een gerechtelijk akkoord heeft 

verkregen of nog tegen wie een gelijksoortige gerechtelijke maatregel werd 

uitgesproken welke tegenover alle schuldeisers kan ingeroepen worden of die 

met al zijn schuldeisers een minnelijke schikking heeft bekomen;  
 

b) Ieder verzekerde die in gebreke is gebleven zijn verplichtingen ingevolge 

het contract tot reisorganisatie of het contract tot reisbemiddeling uit te 

voeren en waarvan vaststaat dat hij financieel niet bij machte is om deze 

verplichtingen uit te voeren of de reiziger schadeloos te stellen. 
 

Artikel 2: TOEPASSELIJKE WETGEVING  
 

a) Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringen  

b) Reiscontractenwet van 16 februari 1994 (artikel 36)  

c) K.B. van 25 april 1997 tot uitvoering van art. 36 van de Reiscontractenwet 
 

Artikel. 3: VOORWERP VAN DE VERZEKERING 
 

De verzekeraar verbindt zich overeenkomstig de onderhavige algemene en 

bijzondere voorwaarden de hierna vermelde verzekeringsprestaties ten 

voordele van de begunstigde uit te voeren in geval van financieel 

onvermogen van de verzekerde. 
 

Art. 4: VERZEKERINGSPRESTATIE 
 

4.1.  Voorwerp 
 

4.1.1. De verzekeringsovereenkomst heeft als voorwerp - overeenkomstig art. 

36 van de Reiscontractenwet en het Koninklijk Besluit van 25 april 1997 tot 

uitvoering van art. 36 - in geval van financieel onvermogen van de 

verzekerde:  
 

a) aan de begunstigde de bedragen terug te betalen welke reeds voldaan zijn 

aan de verzekerde bij of na het sluiten van een contract van reisorganisatie of 

–bemiddeling;  
 

b) tot repatriëring van de begunstigde over te gaan indien de reis een aanvang 

heeft genomen. 
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4.1.2. Aan de verzekerde de bedragen terug te betalen of de diensten te 

leveren die de verzekerde in het kader van de aankoop van afzonderlijke 

diensten (dynamic packaging) heeft verricht bij een door financieel 

onvermogen getroffen reisorganisator die werd gedekt door een in België 

afgesloten verzekering financieel onvermogen. 
 

4.2. Opties van de verzekeraar  
 

a) Indien de reis geen aanvang heeft genomen  
 

De verzekeraar zal aan de begunstigde de bedragen terugbetalen, welke deze 

reeds voldeed aan de verzekerde. De waarborg geldt voor alle diensten 

waarvoor de verzekerde zelf leveringsplicht had. 

De door de begunstigde vóór de aanvang van de reis gemaakte kosten (bijv. 

visumkosten, inentingen, premies voor niet in de reissom begrepen 

reisverzekeringen, reservatie- of wijzigingskosten) worden niet terugbetaald 

door de verzekeraar.  

ofwel de terugbetaling van de reeds door de begunstigde aan de verzekerde 

betaalde bedragen, zoals hiervoor vermeld.  

ofwel de uitvoering van het oorspronkelijk reiscontract of - mits akkoord van 

de begunstigde - van een vervangende reis, desgevallend mits teruggave of 

opleg indien de vervangende reis respectievelijk goedkoper of duurder is dan 

de uitkering waarop de begunstigde recht heeft. In voorkomend geval zal de 

verzekeraar enkel de leveranciers betalen, zonder enig ander recht voor de 

begunstigde.   
 

b) Indien de reis een aanvang heeft genomen 
 

De verzekeraar kan – in het belang van de begunstigde- aan deze één van 

volgende mogelijkheden opleggen: 

- ofwel het reiscontract uitvoeren door de verderzetting van de geboekte reis, 

al of niet met verlengd verblijf in een gelijkwaardige accommodatie te 

bepalen door de verzekeraar of zijn gevolmachtigde, zo onmiddellijke 

repatriëring niet mogelijk is;  

- ofwel overgaan tot repatriëring van de begunstigde, met een 

transportmiddel te bepalen door de verzekeraar of diens gevolmachtigde, het 

nauwste aansluitend wat de plaats en datum betreft zoals bepaald in het 

reiscontract. 
 

In voorkomend geval zal de verzekeraar enkel de leveranciers betalen, zonder 

enig ander recht voor de begunstigde.  
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In geen geval kunnen de verzekeringsprestaties financieel winstgevend zijn 

voor de begunstigde. 

De verzekeraar behoudt zich het recht voor om eventuele door hem betaalde 

kosten van niet-contractuele prestaties, uitgevoerd in het belang van de 

begunstigde, terug te vorderen.  
 

c) Bijzondere dekking 
 

De verzekeraar dekt eveneens de schade van de verzekerde die ontstaat ten 

gevolge van aankopen van afzonderlijke diensten bij een in België tegen 

financieel onvermogen verzekerde reisorganisator die getroffen is door 

financieel onvermogen of faillissement, voor zover geen andere verzekeraar 

tussenkomst verleent. 
 

4.3. Dekking in vreemde valuta 
 

De verzekeraar heeft het recht over te gaan tot omrekening in euro aan de 

officiële middenkoers van de dag van de regeling van het schadegeval. 
 

Artikel 5:  DUURTIJD DEKKING 
 

De dekking van de verzekering is voor de begunstigde verworven door het 

afsluiten van een rechtsgeldig reiscontract met een verzekerde, waarvan het 

risico van financieel onvermogen gedekt is op het ogenblik van het afsluiten 

van het reiscontract en onafgezien de periode van de reis. 

De dekking van de verzekering is voor de verzekerde verworven door diens 

schriftelijke aanvaarding van onderhavige algemene en bijzondere 

voorwaarden. Ten titel hiervan zal aan de verzekerde door de verzekeraar een 

verzekeringscertificaat overhandigd worden, dat geldig is voor één jaar en dat 

integraal deel uitmaakt van de polis. 
 

Artikel 6:  SCHADEPROCEDURE 
 

6.1 Informatie 
 

De begunstigde kan kennis nemen van het financieel onvermogen van de 

verzekerde door: persberichten, mededelingen van beroepsverenigingen en/of 

van de bevoegde overheid, door contact op te nemen met de verzekeraar, enz.  
 

6.2 Verplichtingen van de begunstigde in geval van schade 
 

A. Annulatie ten gevolge van financieel onvermogen van de verzekerde 
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Nadat de begunstigde kennis heeft gekregen van het financieel onvermogen 

van de verzekerde, dient de begunstigde onmiddellijk, ten laatste binnen de 

acht kalenderdagen en uiterlijk vóór de aanvang van de reis een verzoek tot 

terugbetaling van de bedragen, welke hij reeds voldaan heeft, aan de 

verzekeraar of zijn gevolmachtigde te richten, indien de reis nog geen 

aanvang heeft genomen. 
 

B. Bijstand tengevolge van financieel onvermogen van de verzekerde 
 

Indien de reis reeds een aanvang heeft genomen, dient de begunstigde 

onmiddellijk nadat hij kennis heeft gekregen van het financieel onvermogen 

van de verzekerde, per mail, fax, telegram of telex, een verzoek tot 

repatriëring aan de verzekeraar of zijn gevolmachtigde te richten. 
 

C. Documenten 
 

De begunstigde dient - in beide gevallen - volgende documenten ter staving 

van zijn verzoek voor te leggen:  

- bestelbon en/of reiscontract en/of bevestiging en/of factuur,   

- betalingsbewijs, 

- eventueel reeds afgeleverde reisdocumenten zoals vervoerbiljetten, tickets, 

vouchers,  

- eventueel andere documenten op verzoek van de verzekeraar of diens 

gevolmachtigde. 
 

D. Betalingen aan de financieel onvermogende verzekerde 
 

De begunstigde heeft de verplichting om geen betalingen meer te verrichten 

aan de verzekerde, nadat hij kennis heeft gekregen van het financieel 

onvermogen van de verzekerde.  

De verzekeraar is niet gehouden tot de vergoeding van schade die is ontstaan 

doordat de begunstigde met de verzekerde heeft gehandeld of hem betalingen 

heeft gedaan nadat hij kennis had van diens staat van financieel onvermogen. 
 

6.3 Subrogatie 
 

De verzekeraar is gesubrogeerd in de rechten van de begunstigde door de 

enkele, zelfs gedeeltelijke,  

betaling van de schadevergoeding aan de begunstigde. Het verhaal heeft 

betrekking op de vergoedingen in hoofdsom betaald door de verzekeraar en 

op de intresten.  
 

6.4. Schaderegeling 
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Het schadedossier wordt voor de administratieve en technische afhandeling 

toevertrouwd aan een schaderegelaar. De verzekeraar neemt de definitieve 

beslissing omtrent de verschuldigde schadevergoeding. 

De betaling van de schadevergoeding geschiedt binnen de 30 dagen nadat de 

verzekeraar het recht op schadevergoeding van de begunstigde heeft erkend. 
 

6.5. Verjaring 
 

De vorderingen tot schadevergoeding van de begunstigde, bij zoverre 

betrekking op het reiscontract, verjaren overeenkomstig de Reiscontractenwet 

na een termijn van één jaar. Deze termijn begint te lopen vanaf de datum die 

in het reiscontract bepaald is als einddatum van de reis of het verblijf. 

De vorderingen in verband met een verzekeringsaangelegenheid beheerst 

door de Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomsten, 

verjaren na een termijn van drie jaar conform die wet. 
 

Artikel 7: NIET-NALEVING DOOR BEGUNSTIGDE 

VAN ZIJN VERPLICHTINGEN 
 

Bij niet-naleving door de begunstigde van zijn verplichtingen, behoudt de 

verzekeraar zich het recht voor om de dekking te weigeren in geval van 

verzuim met bedrieglijk inzicht, en in de andere gevallen om de vergoeding 

of de gemaakte kosten te verminderen of terug te vorderen.  

De bewijslast berust bij de verzekeraar. 
 

Artikel 8:  VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE 
 

8.1. Naleving van de wet 
 

De verzekerde is verplicht de wettelijke criteria zoals bepaald in het 

Koninklijk Besluit van 25 april 1997 tot uitvoering van art. 36 van de 

Reiscontractenwet, na te leven en te respecteren. 

Indien de verzekeraar vaststelt dat de verzekerde tijdens de verzekerde 

periode niet meer voldoet aan deze wettelijke verplichtingen en zijn voorstel 

tot aanpassing van de polis niet aanvaardt, dan heeft de verzekeraar het recht 

om de verzekering voor de individuele verzekerde,  

ten allen tijde op te zeggen bij aangetekend schrijven of deurwaardersexploot, 

mits een vooropzeg van één maand in acht te nemen.  

In voorkomend geval zal de verzekeraar onverwijld de bevoegde 

administratieve overheid informeren en aldus van zijn schade-

vergoedingsplicht ontheven worden. 
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8.2. Mededelingsplicht van de verzekerde  
 

a) De verzekerde heeft ten algemene titel de verplichting om zowel bij het tot 

standkomen als in de loop van de verzekering, alle inlichtingen die 

redelijkerwijs van belang zijn bij de beoordeling van het risico voor de 

verzekeraar, alsmede al de wijzigingen die op het risico een blijvende invloed 

kunnen hebben, onmiddellijk schriftelijk mee te delen aan de verzekeraar of 

zijn gevolmachtigde.  
 

b) Deze wijzigingen betreffen, ten niet beperkende titel opgesomd :  
 

1) de kapitaalstructuur van de onderneming;  

2) het aandeelhouderschap van de  onderneming;  

3) elke wijziging in het bestuur, met inbegrip van het dagelijks bestuur en de 

persoon belast met het dagelijks bestuur in de zin van de geldende wetgeving 

of ingevolgde gebruiken in de reisbureausector;  

4) opzegging of vermindering van kredietlijnen;  

5) verlening van waarborgen aan derden, die de onderneming in gevaar 

zouden kunnen brengen;  

6) aangaan van contracten die het nakomen van de reiscontracten kan 

beïnvloeden;  

7) wijziging in de technische uitrusting van de verzekerde ten overstaan van 

de geldende wetweging met inbegrip van vennootschaps- of handels-

benaming, zetelverplaatsing of wijziging van de exploitatiezetel, opening of 

sluiting van bijkantoren. 
 

c) Daarenboven geldt voor de verzekerde de onmiddellijke schriftelijke 

meldingsplicht in volgende gevallen : 
 

1) Indien de verzekerde, zelfs toevallig of tijdelijk niet meer in staat is zijn 

verplichtingen ten overstaan van de BTW, de RSZ en inzake de bedrijfs-

voorheffing te vervullen;  

2) Indien zijn bankdomiciliëring ten gunste van een leverancier geen 

doorgang kan vinden.  

3) Indien aanspraak wordt gemaakt op zijn borgstellingen;  

4) Indien een ongedekte cheque(s) werd uitgegeven of wanneer wissels 

werden geprotesteerd;  

5) Indien tegen hem, voor zover toepasselijk, een schorsing en/of intrekking 

van de vergunning wordt gevorderd of voorgesteld.  

De verzekerde brengt de verzekeraar dan onmiddellijk op de hoogte van elke 

beslissing terzake, genomen door de bevoegde instanties. 
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d) Jaarlijks, en uiterlijk binnen de drie maanden na het afsluiten van het 

boekjaar, verstrekt de verzekerde aan de verzekeraar of zijn gevolmachtigde, 

volgende gegevens:  
 

1) Zijn totale omzet;  

2) Zijn omzet “eigen organisatie”, “reisbemiddeling binnenlandse 

leveranciers/reisorganisatoren”, “reisbemiddeling buitenlandse leveranciers/ 

reisorganisatoren”, “ticketting”, alsook de cijfers inzake “eigen vermogen”, 

“balanstotaal”, “winst/verlies”;  

3) Desgevallend zijn omzet per leverancier of per groep leveranciers. 

4) De verzekeraar of zijn gevolmachtigde heeft het recht de aangifte van het 

omzetcijfer  te controleren.  

5) Bij niet naleving van de verplichting vermeld in d) 1) 2) heeft de 

verzekeraar het recht de premieafrekening door te voeren op basis van 

honderdvijftig procent van de vorige aangifte. 
 

e) De verzekerde is tevens verplicht om jaarlijks tegen 31 maart en uiterlijk 

binnen de maand na de goedkeuring door de algemene vergadering, een copie 

van de neergelegde jaarrekening te bezorgen aan de verzekeraar of zijn 

gevolmachtigde, alsook van de interne balans en resultatenrekening  
 

f) De verzekerde verbindt er zich toe geen reizen te verkopen van/aan een 

reisorganisator of van/aan een reisbemiddelaar die niet de wettelijke garanties 

biedt van artikel 36 van de reiscontractenwet of die niet beschikt over de 

vereiste vergunning.  
 

8.3 Verplichting van verzekerde voor de betaling van de facturen 

door de begunstigde 
 

De verzekerde dient de in de reissector gebruikelijke procedure inzake de 

betalingen van voorschotten en saldi van facturen te eerbiedigen 

en zich terzake te gedragen naar de richtlijnen en aanbevelingen van de 

verzekeringsnemer.  

Indien de verzekerde hiervan wil afwijken, dient dit na gemeenschappelijk 

overleg met en mits akkoord van de verzekeraar of zijn gevolmachtigde te 

gebeuren. 
 

8.4. Verplichting bij publiciteit  
 

a) De verzekerde dient de verzekeraar op de hoogte te brengen van alle 

publiciteit die voor deze verzekering gemaakt en verspreid wordt.  
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b) De verzekerde is verplicht om de begunstigde op de hoogte te brengen van 

zijn verplichtingen, zoals bepaald in onderhavige algemene voorwaarden.  
 

c) De verzekerde dient zijn cliënteel op de hoogte te brengen van de 

schorsing van de dekking of opzegging van de verzekering en intrekking van 

het verzekeringscertificaat.  
 

d) De verzekerde dient, onverminderd de wettelijke verplichtingen terzake, 

de naam en indien mogelijk het logo van de verzekeraar én de 

verzekeringsnemer te vermelden op zijn bestelbons, zijn reisbevestigingen en 

zijn brochures, en in zijn reclame. 
 

Artikel 9: NIET-NALEVING VAN DE 

VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE  
 

a) Bij opzettelijke verzwijging door de verzekerde of het opzettelijk onjuist 

mededelen van gegevens over het risico die de verzekeraar misleid hebben bij 

de beoordeling van het risico, is de verzekering voor de verzekerde nietig en 

de vervallen premies blijven voor de verzekeraar verworven.  
 

b) Bij onopzettelijke verzwijging en/of wijziging in de verzekeringstoestand 

zoals bepaald in art. 8.1 en 8.2 voornoemd, heeft de verzekeraar het recht om 

de polis voor de betrokken verzekerde aan te passen in functie van het risico.  
 

c) Bij niet-naleving van de hiervoor genoemde mededelingsplicht of bij niet-

aanvaarding van het voorstel tot aanpassing van de polis, heeft de verzekeraar 

het recht om de polis voor de betrokken verzekerde ten allen tijde op te 

zeggen bij aangetekend schrijven of deurwaardersexploot, mits een opzeg 

termijn van één maand in acht te nemen. De verzekeraar zal bijgevolg de 

bevoegde administratieve overheid informeren en van zijn schade-

vergoedingsplicht ontheven worden.  
 

d) Indien zich een schadegeval voordoet vóór de aanpassing of de opzegging 

van de polis, dan past de verzekeraar de verhouding tussen de betaalde 

premie en de premie die de verzekerde had moeten betalen indien hij het 

risico naar behoren had meegedeeld, toe.  
 

e) Indien de verzekeraar kan aantonen dat hij in dit geval het werkelijke risico 

nooit zou verzekerd hebben, dan is de tussenkomst van de verzekeraar 

beperkt tot de terugbetaling van alle door de betrokken verzekerde betaalde 

premies. 
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Artikel 10:  CONTROLE VAN DE VERZEKERDE 
 

De verzekeringsnemer analyseert, met medewerking van een externe 

deskundige van haar keuze, jaarlijks de jaarrekeningen van de verzekerden en 

bezorgt hiervan het verslag aan de verzekeraar. 

De verzekeraar of zijn gevolmachtigde heeft het recht ten allen tijde op zijn 

eerste verzoek een liquiditeits- en solvabiliteitsstudie te laten doorvoeren, 

alsook om de opgegeven omzetcijfers te (laten) controleren.  

Daartoe is de verzekerde verplicht inzage te verlenen in alle boeken en 

bescheiden.  

Indien de verzekerde weigert zijn medewerking te verlenen, heeft de 

verzekeraar het recht de polis ten aanzien van de betrokken verzekerde, ten 

allen tijde op te zeggen bij aangetekend schrijven of deurwaardersexploot, 

mits een opzegtermijn van één maand, en zal hij bijgevolg de overheid 

informeren en van zijn schadevergoedingsplicht ontheven worden. 
 

Artikel 11: DUUR EN OPZEGGING VAN DE  

VERZEKERING VAN DE VERZEKERDE  
 

a) De dekking gaat in vanaf de datum vermeld op het verzekeringscertificaat, 

na ontvangst van een getekend exemplaar van de polisvoorwaarden, alsook 

van een origineel van de eventueel gestelde waarborg(en), én na betaling van 

de eerste premie.  
 

b) De duur van de verzekering bedraagt één jaar. Zij wordt stilzwijgend 

verlengd voor opeenvolgende periodes van één kalenderjaar, behoudens 

wanneer één der partijen zich daartegen verzet, ten minste drie maanden vóór 

de jaarlijkse vervaldag per aangetekend schrijven.  
 

c) De verzekeraar behoudt zich het recht voor om de verzekering van een 

individueel verzekerde in te trekken :  
 

1° bij verzwijgen of onjuist meedelen door de verzekerde van gegevens 

betreffende het door de verzekeraar te verzekeren risico, 

2° bij niet-nakoming van één of meerdere polisverplichtingen,  in het 

bijzonder van artikel 8, 3° wanneer de verzekerde niet langer voldoet aan de 

verzekeringsvoorwaarden, 

4° bij elk verkeerd gebruik of misbruik van het logo of de naam van de 

verzekeraar of van de verzekeringsnemer.  
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d) De intrekking dient in de in c) voornoemde gevallen te gebeuren hetzij bij 

aangetekend schrijven, hetzij per deurwaardersexploot. De opzegging gaat in 

na het verstrijken van de termijn van één maand te rekenen vanaf de dag 

volgend op de afgifte ter post van het aangetekend schrijven of op de 

betekening.  
 

e) De verzekering wordt van rechtswege zonder voorafgaande ingebreke 

stelling of vooropzeg, beëindigd op de datum van de stopzetting van de 

activiteiten van de verzekerde al dan niet wegens financieel onvermogen, of,  

voor zover toepasselijk, wegens inlevering of intrekking van de vergunning 

als reisbureau, in geval, voor zover toepasselijk,  de borgen in belangrijke 

mate wordt aangesproken, in geval van schade, in geval van overdracht van 

de verzekerde aan een derde, of indien de exploitatiezetel van de verzekerde 

zich niet langer in België bevindt. 
 

Artikel 12:  BETALING VAN DE PREMIE 
 

De voorlopige premie wordt voor bestaande reisbureaus berekend op basis 

van de laatst gekende jaaromzet van de verzekerde,  

zoals dit blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening of het gebruikelijke 

aangifteformulier, voor nieuwe reisbureaus op basis van het gedetailleerd 

business plan. 

De eindafrekening gebeurt binnen de drie maanden na de goedkeuring door 

de algemene vergadering van de jaarrekening van het betreffende jaar. 

Voor zover de voorlopige bijdrage minder dan € 3.000 bedraagt, wordt zij ten 

laatste op de vervaldag van de polis betaald. Bedraagt de bijdrage meer dan € 

3.000 dan wordt zij voor de helft voorafgaandelijk aan de overhandiging van 

het verzekeringscertificaat en voor de andere helft op 1 juni betaald. 
 

Artikel 13: GESCHILLEN 
 

In geval van betwisting of geschillen zijn alleen de Belgische hoven en 

rechtbanken bevoegd. Terzake is het Belgische recht van toepassing. 
 

Artikel 14: SLOTBEPALINGEN 
 

14.1. Wijzigingen 
 

Wijzigingen in het verzekeringscontract worden geacteerd door bijvoegsels, 

geparafeerd en getekend door de verzekeringsnemer en de verzekeraar;  
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deze wijzigingen zijn hierdoor tegenstelbaar aan de verzekerde; kennisgeving 

aan de verzekerde door toezending op elektronische wijze volstaat. 
 

14.2. Kennisgevingen 
 

De kennisgevingen van de verzekeraar op diens verzoek of met diens 

akkoord bestemd voor de verzekerde en omgekeerd worden rechtsgeldig op 

het adres van de verzekeringsnemer gedaan. 
 

14.3.  Tegenstelbaarheid aan de begunstigde 
 

De verzekeraar heeft het recht om de opname van bepaalde contractuele 

bedingen in de reiscontracten afgesloten voor de reizigers, in hun bestelbons 

en algemene voorwaarden, te vragen. Daartoe laat de verzekeraar éénmaal 

per jaar de tekst van de voormelde bedingen aan de verzekerden geworden. 
 

14.4. Bescherming persoonlijke levenssfeer  
 

a) De verzekerde geeft uitdrukkelijk toelating aan de verzekeraar voor de 

publicatie van diens identiteit inzake verwerving, schorsing en verlies van de 

dekking van onderhavige verzekering  
  

b) De aan de verzekeraar meegedeelde gegevens mogen door hem 

electronisch verwerkt worden in functie van de klantenservice, de 

risicobehandeling en het polissen- en schadebeheer;  

de verzekeraar zal deze gegevens enkel zelf gebruiken en verbindt zich om 

deze gegevens strikt vertrouwelijk te behandelen.  

 

 


