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Inhoud van de modelbestelbon 
 

Er wordt geen lay out opgelegd. Inderdaad, veel reisbureaus zijn geautomati-

seerd, zodat hun lay out verbonden is aan de software. De met een (*) aan-

geduide rubrieken betreffen vermeldingen die verplicht op de bestelbon 

moeten voorkomen.  
 

Mede ingevolge het feit dat de tekst van de algemene voorwaarden aanzienlijk 

is toegenomen en dat ook geautomatiseerde bestelbons meestal meer dan twee 

pagina’s omvatten, lijkt het onvermijdelijk dat de bestelbon op meer dan één 

blad (2 pagina’s) moet worden afgedrukt. Strikt genomen moet dan op alle 

pagina’s worden geparafeerd en op de laatste gehandtekend.. Indien men het 

paraferen wenst te vermijden is het nummeren van de pagina’s (1/1; 1.2, 1/3 ) 

aangewezen. 
 

1. (*) Naam (indien rechtspersoon, volledige juridische benaming), 

adres, telefoon en/of GSM-nr., faxnr., e-mailadres, ondernemings-

nummer, erkennings- of vergunningnummer, bankrekening van de 

uitgever van de bestelbon. 
 

2. (*) Benaming en volgnummer van dit document.  

 Bijv.: BESTELBON nr. (...) 
 

3. Dossiernummer (van de uitgever van de bestelbon) 
 

4. (*) Ondergetekende/inschrijver: (naam, voornaam, voor 

dames: meisjesnaam, adres (straat; nr./bus, postnummer, 

(gemeente) – telefoon-GSM-fax, e-mail 
 

 bestelt voor de hierna genoemde personen: 
 

5. (*) Reizigers: titel (mr, mrs, ms, ch(ild) (2-12j), inf(ant) (0-2j), naam 

en voornaam (voor dames: meisjesnaam), nationaliteit, geboortedatum 

- adres (indien verschillend van inschrijver) 
 

 de hierna beschreven reis of verblijf1 
 

6. (*) Reisorganisator: naam en erkennings- of vergunningnummer2. 

                                                           
1   Test-Aankoop wil hier de volgende tekst: de volgende diensten die vermeld zijn in de 
brochure. Op deze wijze kan deze bestelbon alleen gebruikt worden voor brochurereizen 
en wordt de volledige inhoud van de brochure (ook de fouten) in het contract opgenomen. 
Dit is voor de VVR onaanvaardbaar. 
 
2   Test-Aankoop eist dat hier ook het adres van de touroperator wordt vermeld. Dit is 
voor de VVR om praktische redenen onaanvaardbaar. Door het ondertekenen van de 
bestelbon bevestigt de reiziger kennis genomen te hebben van de brochure van de 
touroperator, waar het adres van de touroperator is in opgenomen of toch minstens dat 
van de verantwoordelijke uitgever. Overigens staat het adres van de touroperator 
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7. Referentie (van de reisorganisator, PO of RQ1:  
 

8. (*) Bestemming(en): 
 

9. (*) Vertrekdatum en plaats: 
 

10. (*) Retour datum en plaats (aankomst): 
 

11. (*) Vervoer (alle beschikbare elementen)2.  
 

12. (*) Belangrijkste gegevens betreffende de reis, het logies, excursies: 

plaats, vakantiewoning/hotel en categorie, aantal nachten (van/tot), 

inrichting, type en kenmerken van de kamer (single, double, twin, 

triple, bad/stortbad, zeezicht, terras, enz.), verstrekte diensten (kamer 

alleen, kamer/ontbijt, half pension, vol pension, all inclusive, enz.). 
 

13. (*) Voor de reiziger doorslaggevende elementen betreffende de 

voorziene prestaties3: 

 
 

14. (*) Bijzondere wensen en voorkeuren4: 
 

15. (*) Verzekeringen: JA / NEEN - indien JA, welke? 

 inbegrepen / niet inbegrepen.5: 
 

16. (*) Prijsberekening: basisprijs (volwassenen, kinderen), toeslagen 

(hoogseizoen, weekend, single, half/vol pension, bad/stortbad),  

verzekeringen,  verlengingen, dossierkosten,6 kortingen,  BTW. 
 

17. (*) Totaalprijs: 
 

18. (*) Wijze van betaling: (voorschot, saldo, termijnen). 

                                                                                                                                                               

vermeld op de bevestiging waarvan de reiziger geacht wordt kennis genomen te hebben. 
Jammer genoeg volgen de rechtbanken het standpunt van Test-Aankoop. 
 
1    Hier moet duidelijk worden vermeld of het dossier in orde is (OK) of in aanvraag (RQ). 
 
2   Hier mag naar de brochure verwezen worden. 
 
3    Dit zijn EISEN van de reiziger. Indien zij door de reisorganisator niet worden bevestigd 
kan de nietigheid van het contract door de reiziger worden ingeroepen. 
4   Vrijblijvende wensen van de reiziger. Ook als zij worden bevestigd door de reis-
organisator en toch niet worden geleverd, leidt dit niet tot de nietigheid van de 
overeenkomst, noch kunnen zij aanleiding geven tot een eis tot schadeloosstelling. 
 
5   Indien de polis niet wordt bijgevoegd en voor ontvangst door de reiziger afgetekend 
moet verwezen worden naar de bladzijde in de brochure waar de volledig polis wordt 
gepubliceerd. 
 
6   Ondanks de tegenstand van Test-Aankoop zijn en blijven de dossierkosten, gevraagd 
door de reisbemiddelaar, eisbaar. 
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19. Indien toepasselijk: (*) Minimum aantal personen vereist om de reis 

te laten doorgaan: 
 

20. (*) Verplichte documenten: (geldige) identiteitskaart, reispas (type, 

geldigheidsduur), visum, inentingen. Speciale regels voor niet-

Belgische reizigers. 
 

21. Opschortende voorwaarde: dossier in aanvraag (RQ), boeking 

bindend indien door de reisorganisator bevestigd binnen de ... dagen. 
 

22. (*) Opgemaakt te: plaats en datum. 
 

23. De handtekening(en) van de inschrijver(s) dient voorafgegaan van 

volgende tekst:1 

 Ondergetekende, inschrijver, verklaart de brochure of het programma 

van de reisorganisator en de polisvoorwaarden van de op zijn 

bestelling toepasselijke verzekeringen ontvangen te hebben en er 

kennis van genomen te hebben en alle voorwaarden op deze bestelbon 

alsook de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden van de reis-

organisator en de reisbemiddelaar, afgedrukt op deze bestelbon en in 

de toepasselijke brochures, programma’s en opgenomen in de 

toepasselijke website, te aanvaarden.  

 De inschrijver kiest adres bij de reisbemiddelaar, inzonderheid voor 

de overhandiging van de reisbevestiging en de reisdocumenten en stelt 

hem aan tot zijn lasthebber. 

 De algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen 

hebben voorrang op alle overige hiermee tegenstrijdige voorwaarden. 
 

24. (*) Handtekeningen (reisbemiddelaar, inschrijver). 
 

25. (*) Conform art. 36 van de wet tot regeling van het contract tot 

reisorganisatie en reisbemiddeling van 16 februari 1994 en het  

uitvoeringsbesluit van 25 april 1997 is (naam reisbureau) door 

Amlin Insurance SE, bijhuis België, Koning Albert II laan 37, 1030 

Brussel (NBB nr. 2943 – RPR 0644.921.425), www.amlin.com 

verzekerd om, in geval van financieel onvermogen, zijn 

verplichtingen jegens de reiziger verder na te komen. Deze 

garantiestelling wordt begeleid door Vlaamse Solidariteit 

Reisgelden, een afdeling van de Vereniging van Vlaamse 

Reisbureaus. 
 

                                                           
1   Over deze tekst werd tot op heden geen overeenstemming bereikt. Voor de VVR vormt 
hij echter een breekpunt. Ofwel wordt deze tekst integraal aanvaard, ofwel valt hij buiten 
de modelbestelbon. Wat dan betekent dat elke reisorganisator of reisbemiddelaar hem 
zonder meer kan gebruiken. Zonder deze tekst blijft de reissector een doelwit van kwaad-
aardige consumenten en hun advocaten en vertegenwoordigers. 

http://markee.us3.list-manage.com/track/click?u=747b25b88d20d9eb860437d27&id=29f2fa344b&e=bc63187e23
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26. (*) Enkel voor reisbureaus met zetel in het Brussels of Waals Gewest: 

Benevens de waarborgen voorzien in de hiernavolgende voorwaarden 

zijn de verbintenissen van de reisbemiddelaar en van de reis-

organisator gedekt door een borgtocht, die slechts kan aangewend 

worden na aanmaning per aangetekend schrijven waarvan afschrift, 

eveneens aangetekend, aan (de Brussels of Waalse authoriteit) dit  

binnen de 12 maanden na de datum van de factuur die de schuld 

hebben doen ontstaan. 
 

27. De hierna vermelde verzekering dekt de professionele aansprakelijk-

heid van de reisorganisator/reisbemiddelaar (naam, adres, telefoon 

van verzekeraar).1 
 
 

                                                           
1   Deze tekst is niet wettelijk vereist. Test-Aankoop dringt echter, volgens de VVR ten 
onrechte, aan op publicatie. 


