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AANVULLENDE VOORWAARDEN TRAVELASSIST 

TravelAssist (een handelsnaam van de besloten vennootschap NetAssist B.V.) hanteert de 

ANVR Reizigersvoorwaarden van 2018 ( https://www.anvr.nl/reizigersvoorwaarden.pdf). 

Naast die voorwaarden zijn deze aanvullende voorwaarden van toepassing. 

 

1. Werkdagen/openingstijden 

Wij zijn open van maandag tot en met vrijdag van 10:00 uur tot 17:00 uur, in 

Nederland erkende feestdagen uitgezonderd. 

 

2. Betaling 

De aanbetaling wordt dynamisch berekend en kan per reis verschillen. Het minimum 

bedraagt 30% (dertig procent) van de reissom. De hoogte van de aanbetaling wordt 

voor het sluiten van de overeenkomst bekend gemaakt. Het restant dient 28 dagen 

voor vertrek voldaan te zijn. Als u een reis boekt, waarbij de vertrekdatum minder 

dan 10 dagen verwijderd is van de boekingsdatum, dan dient u de reissom in één 

keer volledig te voldoen. 

 

Als u de boeking gedaan hebt via een bij ons aangesloten reisagent, dan geldt de 

(aan)betalingsafspraak zoals u die met onze reisagent gemaakt heeft, en geldt 

bovenstaande derhalve niet.  

 

3. Herroeping 

Al onze boekingen zijn altijd definitieve boekingen. Om die reden geldt het recht van 

herroeping zoals opgenomen in artikel 1.3 van de ANVR-Reizigersvoorwaarden niet. 

 

4. Annulering 

Voor annulering geldt artikel 9.2 van de ANVR-Reizigersvoorwaarden. 

 

5. Rollen 

Wij van TravelAssist zijn te kwalificeren als “organisator” en reisagent is te 

kwalificeren als “doorverkoper” in de zin van de Wet op de Reisovereenkomst. 

Partijen zijn samen te kwalificeren als “handelaar” in de zin van de hiervoor bedoelde 

wet. Dit betekent dat wij de reis daadwerkelijk uitvoeren en u met ons de 

reisovereenkomst heeft gesloten. De reisagent heeft bemiddeld bij het tot stand 

komen van de reisovereenkomst. Wij hebben met de reisagent afgesproken dat 

klachten direct door ons afgehandeld worden. Het staat u natuurlijk altijd vrij om de 

reisagent de benaderen om eventueel te bemiddelen. 

 

Indien verschillende leveranciers van ons aanbiedingen doen voor (reis)diensten 

buiten de geboekte reis om, en u gaat in op een van die aanbiedingen, dan doet u dat 

voor eigen rekening en risico. U kunt ons dus niet aanspreken op eventuele gebreken 

ter zake die (reis)diensten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een huurauto die 
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aangeboden wordt via de vliegmaatschappij. 

 

6. Standaard informatieformulier 

Wij zijn verplicht u het standaardinformatieformulier te verstrekken zoals deze door 

de wetgever is vastgesteld. Het betreft het formulier als bedoeld in bijlage I, deel B 

van de richtlijn (EU) 2015/2302. Dit standaardinformatieformulier treft u hierna aan. 

Dat zijn geen voorwaarden die Travelassist zelf heeft opgesteld, het betreffen 

voorwaarden zoals de wetgever deze heeft vastgesteld, waarbij Travelassist bij wet 

verplicht is om deze aan u te verstrekken. 

 

7. Mindervalide reizigers 

Wij weten niet of ons aanbod geschikt is voor de mindervalide reizigers, daar ons 

aanbod geautomatiseerd tot stand komt. U bent er zelf verantwoordelijk voor om te 

controleren of uw bestemming, accommodatie of reis geschikt is voor mindervalide 

reizigers indien uw gezelschap mindervalide reizigers heeft.  

 

8. Faciliteiten 

U dient er rekening mee te houden dat als het op uw bestemming winter, voor- of 

naseizoen is, faciliteiten minder beschikbaar of gesloten kunnen zijn. Zo kan een 

zwembad koud of gesloten zijn, een buitenbar gesloten zijn, horecagelegenheden bij 

hotel, resort of park minder beschikbaar of gesloten zijn, etc. U dient er verder 

rekening mee te houden dat het op plaats van bestemming een ander seizoen kan 

zijn dan hier in Nederland, bijvoorbeeld als u naar bestemmingen onder de evenaar 

reist. 

 

9. Uw persoonsgegevens 

Wij verwerken uw persoonsgegevens conform onze privacyverklaring. 

U kunt daar hierna kennis van nemen (na het standaard informatieformulier). 

 

 

 

AMSTERDAM 

3 augustus 2019 
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STANDAARDINFORMATIEFORMULIER VOOR PAKKETREISOVEREENKOMSTEN 

De combinatie van reisdiensten die u wordt aangeboden, is een pakketreis in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302. 

Bijgevolg kunt u aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden. Travel Assist is ten volle 

verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de volledige pakketreis. 

Travel Assist beschikt ook over de wettelijke verplichte bescherming om u terug te betalen en, indien het vervoer is 

inbegrepen in de pakketreis, te repatriëren ingeval zij insolvent wordt/worden. 

 

Basisrechten krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302 

• Voordat hij de pakketreisovereenkomst sluit, zal de reiziger alle essentiële informatie over de pakketreis 

ontvangen. 

• De aansprakelijkheid voor de goede uitvoering van alle reisdiensten die in de overeenkomst zijn 

opgenomen, berust altijd bij ten minste één handelaar. 

• De reiziger krijgt een noodtelefoonnummer of gegevens inzake een contactpunt via welk hij contact kan 

opnemen met de organisator of de reisagent. 

• De reiziger kan de pakketreis, met inachtneming van een redelijke termijn en eventueel tegen de betaling 

van extra kosten, aan een andere persoon overdragen. 

• De prijs van de pakketreis kan alleen worden verhoogd indien specifieke kosten toenemen (bijvoorbeeld 

brandstofprijzen), indien zulks uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen, en in elk geval niet later dan 

20 dagen vóór het begin van de pakketreis. Indien de prijsverhoging hoger is dan 8 % van de prijs van de 

pakketreis kan de reiziger de overeenkomst beëindigen. Indien de organisator zich het recht op een 

prijsverhoging voorbehoudt, heeft de reiziger recht op een prijsverlaging wanneer de relevante kosten 

zouden afnemen. 

• Ingeval een van de essentiële elementen van de pakketreis, met uitzondering van de prijs, aanzienlijk wordt 

gewijzigd, kan de reiziger de overeenkomst zonder betaling van een beëindigingsvergoeding beëindigen en 

krijgt hij een volledige terugbetaling. Indien de handelaar die voor de pakketreis verantwoordelijk is, de 

pakketreis vóór het begin van de pakketreis annuleert, heeft de reiziger recht op terugbetaling en, indien 

passend, op een schadevergoeding. 

• De reiziger kan de overeenkomst in uitzonderlijke omstandigheden zonder betaling van een 

beëindigingsvergoeding vóór het begin van de pakketreis beëindigen, bijvoorbeeld wanneer er op de plaats 

van bestemming ernstige veiligheidsproblemen zijn die waarschijnlijk gevolgen zullen hebben voor zijn 

pakketreis. 

• Daarnaast kan de reiziger de overeenkomst te allen tijde vóór het begin van de pakketreis beëindigen tegen 

betaling van een passende en gerechtvaardigde beëindigingsvergoeding. 

• Indien na het begin van de pakketreis aanzienlijke elementen van de pakketreis niet zoals afgesproken 

kunnen worden geleverd, moet een geschikt alternatief arrangement aan de reiziger worden aangeboden, 

zonder extra kosten. Indien de diensten niet worden uitgevoerd volgens de overeenkomst en dit 

aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator dit probleem niet heeft 

verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een beëindigingsvergoeding 

beëindigen. 

• In geval van reisdiensten die niet uitgevoerd zijn of niet goed uitgevoerd zijn heeft de reiziger ook recht op 

een prijsverlaging en/of schadevergoeding. 

• De organisator is verplicht reizigers die in moeilijkheden verkeren, bijstand te verlenen. 

• Indien de organisator of, in sommige lidstaten, de doorverkoper insolvent wordt, zullen de betaalde 

bedragen worden teruggestort. Indien de insolventie van de organisator of, indien van toepassing, de 

doorverkoper na het begin van de pakketreis intreedt en het vervoer in de reis of de vakantie inbegrepen is, 

wordt er voor repatriëring van de reiziger gezorgd.  

• Travel Assist heeft zich van bescherming bij insolventie voorzien bij Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR 

& SGRZ), 3063 ED, Admiraliteitskade 73, 3063 ED Rotterdam, Nederland, tel: +31 10 414 6377, sgr@sgr.nl). 

De volledige EU richtlijn (EU) 2015/2302, als omgezet in het nationale recht is in te zien op: https://eur-

lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2302&from=NL 

mailto:sgr@sgr.nl
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2302&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2302&from=NL


Versie 1.3 | Aanvullende Voorwaarden Travel Assist 
Versie 1.0 | Privacyverklaring Travel Assist 

PRIVACYVERKLARING TRAVEL ASSIST 

versie 1.0 van 25 juli 2019 

 

1. Identiteit 

Deze privacyverklaring wordt gebruikt door NetAssist B.V., ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel onder nummer 50280309, handelend onder de naam 

“Travel Assist” 

 

Ons adres: 

De Lairessestraat 62 HS 

1071 PD Amsterdam 

 

Ons telefoonnummer: 

+31 (0) 85 – 0471851 

 

Ons e-mailadres: 

info@travelassist.nl  

 

2. Algemeen 

Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. 

Persoonlijk gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. 

Bij onze verwerkingen houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming stelt.  

In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en 

gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig door te 

nemen. 

 

3. Beveiliging 

Wij spannen ons in om de website en onze systemen te beveiligen tegen misbruik 

en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens. Daarvoor nemen wij 

passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw 

persoonsgegevens te beveiligen. 

 

4. Uw persoonsgegevens 

Onze reisagenten bemiddelen bij het tot stand komen van een 

pakketreisovereenkomst. Wij krijgen derhalve uw persoonsgegevens van de 

reisagent via wie u een pakketreis geboekt heeft. 

 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u: 

a. Naam  (zoals deze in het paspoort staat); 

b. Geboortedatum; 

c. Telefoonnummer; 

d. E-mailadres. 
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Uw naam en geboortedatum gebruiken wij om de onderdelen van de pakketreis 

daadwerkelijk te kunnen boeken bij onze leveranciers. Het telefoonnummer en e-

mailadres geven wij niet door aan onze leveranciers. Die gebruiken wij zelf om 

contact met u op te nemen als er iets aan de hand is met uw pakketreis waardoor 

wij genoodzaakt zijn contact met u op te nemen. 

De juridische grondslag voor het verwerken van uw naam en geboortedatum is 

de uitvoering van de pakketreisovereenkomst. De juridische grondslag voor het 

verwerken van telefoonnummer en e-mailadres is “gerechtvaardigd belang”. 

Belangrijk om te weten is dat uw grondrechten hierbij in ogenschouw worden 

genomen en niet worden geschonden. 

5. Bewaartermijn 

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor een periode van zeven (7) jaar. 

 

6. Bijzondere persoonsgegevens 

Persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst, levensovertuiging, ras, 

politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven of lidmaatschappen van 

vakverenigingen zijn bijzondere persoonsgegevens. In het beginsel verwerken wij 

niet zulke persoonsgegevens. Het kan echter voorkomen dat een leverancier van 

ons naar uw nationaliteit vraagt. In dat geval vragen wij uw toestemming om dit 

gegeven: (i) te mogen verwerken; en (ii) te mogen doorgeven aan die leverancier. 

 

7. Verstrekking derden 

Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan onze leveranciers. U dient te denken 

aan luchtvaartmaatschappijen, beddenbanken en bedrijven die gespecialiseerd 

zijn in transfers (van luchthaven naar hotel / appartement, etc.). Beddenbanken 

zijn bedrijven die databanken exploiteren waar gegevens van exploitanten van 

hotels, hotelketens, vakantieparken, accommodaties, etc. in opgenomen zijn 

 

Persoonsgegevens kunnen buiten de E.U. of E.E.R. verwerkt worden. 

 

8. Vragen en uw rechten 

Voor vragen over ons privacy-beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in 

(of verwijdering van) uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons 

opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u 

adequaat te identificeren. 

 

a. U heeft ingevolge de AVG de volgende rechten: 

b. Het recht om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of 

beperking van de verwerking, alsmede het recht om tegen (verdere) 

verwerking bezwaar te maken. 

c. Het recht om uwe gegevens mee te nemen en/of over te dragen. 

d. Indien de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, 

heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. 
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e. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens 

over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. 

 

9. Wijzigingen 

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te 

wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze tekst om zeker te weten dat u 

kennis heeft genomen van de laatste versie. 

 

 

*** 

 


