
SAMENWERKINGOVEREENKOMST 
 
Nagezien 22.05.2006 
 
Tussen enerzijds : 
Vertegenwoordigd door : 
Hieronder onveranderlijk aangeduid als reisorganisator (RO) 
 
En anderzijds : 
Vertegenwoordigd door : 
Hieronder onveranderlijk aangeduid als reisbemiddelaar (RB) 
 
(RO : reisorganisator, RB reisbemiddelaar, SW : samenwerkingovereenkomst, 
IN : inschrijver) 
 
werd voor onbepaalde duur overeengekomen wat volgt : 
 
 
Artikel 1 : Algemene bepalingen en voorwaarden 
 
Om als reisorganisator (RO) of reisbemiddelaar (RB), volgens de regels van deze 
samenwerkingovereenkomst (SW), te kunnen optreden dienen de partijen te voldoen aan alle 
in het betreffende gewest/gemeenschap bestaande wettelijke vereisten verbonden aan de 
uitoefening van hun beroep. 
Dit houdt  o.m. in dat partijen houder dienen te zijn van een rechtsgeldige vergunning en 
rechtsgeldig verzekerd moeten zijn tegen zowel financieel onvermogen als tegen hun 
professionele aansprakelijkheid. 
Bovendien dienen partijen lid te zijn van een door de bevoegde overheid erkende 
beroepsvereniging en voor de klachtenbehandeling de Geschillencommissie Reizen vzw te 
erkennen. 
In de SW worden de verkooppunten van de RB omschreven.  Wijzigingen in deze 
verkooppunten dienen door de RB tijdig te worden gemeld aan de RO.  Bij ketenvorming 
gelden de bepalingen van deze SW onverminderd voor alle bijkantoren van de RB. 
Bij belangrijke wijzigingen in het aandeelhouderschap en/of bestuurdersmandaten, 
inzonderheid bij wijziging van vergunninghouder, van één der partijen dient dit tijdig aan de 
andere partij gemeld en dient overleg gepleegd over de invloed op de SW. 
De SW wordt verleend voor onbepaalde tijd en is in geen geval overdraagbaar. 
 
Artikel 2 : Inschrijving 
 
Een inschrijving komt pas tot stand door de voorafgaande aanvaarding door de RO 
(mededeling van een inschrijvings- of dossiernummer).  Dit is ook het moment dat in hoofde 
van RB recht op vergoeding ontstaat. 
 
Artikel 3 : Wijzigingen 
 
Wijzigingen aan de SW kunnen slechts ingaan per 01 april of 01 november en dienen door de 
vragende partij ten minste drie maand voordien gemeld per aangetekend schrijven. 
 



Artikel 4 : Beëindiging 
 
Beide partijen kunnen de SW beëindigen door opzegging mits inachtneming van een 
opzeggingstermijn van ten minste 6 maanden doch uitsluitend tegen 01 november van ieder 
jaar.  Gedurende deze opzegperiode zullen partijen geen nieuwe reisovereenkomsten meer 
sluiten waarvan de duur van de uitvoering 31 oktober overschrijdt.  
Behoudens indien wordt vastgesteld dat er in hoofde van de RB deontologische, economische, 
financiële of andere gronden voorhanden zijn die een éénzijdige verbreking door de RO  
rechtvaardigen is de RO in geval van opzegging een verbrekingsvergoeding verschuldigd die 
gelijk is aan 100 % van de in het voorbije jaar aan de RB uitbetaalde commissie. 
 
Artikel 5 : Ontbinding 
 
Partijen aanvaarden dat bij faling, bij stopzetting van de activiteiten, of indien een van de 
partijen niet meer beantwoordt aan de voorwaarden zoals voorzien in Artikel 1, de SW 
onmiddellijk en van rechtswege ontbonden is. 
Indien deze ontbinding werd veroorzaakt door de RB zal deze geen aanspraak kunnen maken 
op welke schadevergoeding dan ook en zal hij alle door hem, in hoofde van de RO, geïnde 
sommen onmiddellijk aan de RO overdragen. 
Indien deze ontbinding werd veroorzaakt door de RO zal dit geen afbreuk kunnen doen aan 
de rechten van de RB noch aan de uitvoeringsplicht van de RO tegenover de Inschrijver (IN). 
 
Artikel 6 :  Verplichtingen van de reisbemiddelaar 
 
Het is de RB niet toegestaan eigenmachtig aan de IN enige afwijking toe te zeggen aan de 
door de RO gepubliceerde gegevens, behoudens indien deze gegevens een afzwakken van de 
reiscontractenwet zouden inhouden.  Dit inzonderheid betreffende de prijsberekening. 
Behoudens door de erkende beroepsverenigingen aanbevolen dossiers- en andere kosten en 
behoudens bijkomende diensten mag de RB aan de IN geen andere bedragen in rekening 
brengen dan de reissom en de door de RO vermelde toeslagen. 
Elke inschrijving dient door de RB behoorlijk te worden geadministreerd.  Alle nodige 
gegevens moeten zo volledig mogelijk en nauwkeurig voorhanden zijn en voor zover nodig 
aan de RO worden overgemaakt.  De RB bewaart een archief van de door hem bemiddelde 
inschrijvingen gedurende voldoende tijd. 
De RB wijst de IN op de toepasselijke algemene en bijzondere voorwaarden (en op de 
eventuele infobladzijden) van de RO ; op de formaliteiten die voor de uitvoering van de reis 
dienen vervuld te worden (benodigde grensdocumenten, visa, inentingen, enz…) en op de 
mogelijkheid zich, indien nodig, bijkomend te verzekeren. 
RO en RB bepalen onderling de wijze waarop inschrijvingen mogelijk zijn.  De RB geeft alle 
nodige gegevens volledig en nauwkeurig door bij de inschrijving.  Behoudens bij bedrog door 
de IN is de RB verantwoordelijk voor de correctheid van deze gegevens.  De RB controleert 
nauwgezet de juistheid van deze overgemaakte gegevens vermeld op de bevestiging en op de 
reisbescheiden die hem door de RO worden ter beschikking gesteld. 
De RB is gerechtigd om tot 6 weken voor vertrek, zonder annuleringskosten, een inschrijving 
ongedaan te maken , doch uitsluitend binnen de 2 werkdagen, de dag van de inschrijving 
inbegrepen. 
De RB int van de IN de door de algemene en bijzondere voorwaarden van de RO 
verschuldigde sommen binnen de voorgeschreven termijn.  Indien de RB deze reglementering 
niet respecteert is hijzelf aansprakelijk voor de verplichtingen van de IN t.o.v. de RO. 
 



Indien de IN in gebreke blijft de door hem verschuldigde bedragen te voldoen, zal de RB dit 
zo vlug mogelijk aan de RO melden.  Na ontvangst van deze melding dient de RO 
onmiddellijk te beslissen of de inschrijving wordt geannuleerd dan wel gehandhaafd.  Indien 
geen tijdige betaling van de IN is ontvangen en dit feit niet tijdig door de RB is gemeld, is de 
RB jegens de RO gehouden tot een schadevergoeding gelijk aan het door de IN verschuldigde 
bedrag. 
De RB is verplicht, wijzigingen of annulering door de IN onmiddellijk aan de RO te melden 
en is verplicht de volgens de bijzondere voorwaarden van de RO voorziene wijzigings- en/of 
annuleringskosten te innen. 
De RB, die voor eigen rekening heeft voldaan aan enige geldelijke verplichting van een IN, 
wordt gesubrogeerd in de aanspraken van de RO jegens die IN. 
De RB verbindt er zich toe – bij het beëindigen van de SW – alle noodzakelijke gegevens aan 
de RO door te geven om deze de mogelijkheid te geven zijn uitvoeringsplicht jegens de IN te 
vervullen 
De RB zal aan de RO een telefoonnummer meedelen waarop hij in geval van nood buiten de 
kantooruren bereikbaar is. 
 
Artikel 7 : Verplichtingen van de reisorganisator 
 
De RO is verplicht de tot stand gekomen inschrijving, wijzigingen ervan of annuleringen,  zo 
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de 10 dagen – en altijd voor vertrek – schriftelijk aan 
de RB te bevestigen.  Deze laatste verplichting vervalt voor inschrijvingen afgesloten binnen 
de 10 dagen voor vertrek, die weliswaar  ook binnen de 10 dagen na het tot stand komen 
dienen bevestigd te worden.  Indien de RO deze termijn niet respecteert wordt hij zelf 
aansprakelijk geacht voor de correctheid van de gegevens. 
Op de bevestiging dienen alle nodige gegevens te worden vermeld die de geldende wetgeving 
voorschrijft; inclusief de volledige prijs- en commissieberekening, de overeengekomen 
afwijkingen en de eventuele voor de RO niet bindende wensen die onder voorbehoud worden 
vermeld.  De gegevens vermeld op de bevestiging worden, na aanvaarding, bindend voor 
beide partijen. 
Indien de bevestiging afwijkt van de gegevens die door de RB werden opgetekend heeft deze 
laatste 5 werkdagen de tijd om schriftelijk en gedetailleerd protest aan te tekenen bij de RO.  
Bij het niet respecteren van deze termijn wordt de RB aansprakelijk voor de eventuele 
gevolgen van de onjuistheid van de gegevens. 
De RO is verplicht de eindfactuur uiterlijk 10 dagen voor vertrek met de reisbescheiden in het 
bezit te stellen van de RB, behalve wanneer het een late inschrijving betreft. 
Creditnota’s ingevolge annuleringen of wijzigingen worden binnen de 10 dagen overgemaakt 
aan de RB.  Eventueel te veel geïnde bedragen worden binnen dezelfde termijn aan de RB 
terugbezorgd.  Het niet respecteren van deze termijn doet recht op gerechtelijke interesten ten 
gunste van de RB ontstaan. De RB is gehouden creditnota’s zo snel mogelijk te behandelen 
en de er uit voortvloeiende terugbetalingen aan de IN door te storten. 
De RO zal zich in zijn algemene en bijzondere voorwaarden alsook in zijn 
informatiebladzijden in zijn brochures onthouden van alle onrechtmatige bedingen. 
 
Artikel 8 : Overdracht van gelden 
 
Alle gelden die de RB heeft geïnd of volgens de algemene en bijzondere voorwaarden van de 
RO had behoren te innen horen toe aan de RO.  Alleen in geval van faling of financieel 
onvermogen van de RO mag de RB deze gelden inhouden ten einde ze terug te betalen aan de 
IN wiens inschrijving niet wordt uitgevoerd. 



De RO heeft het recht van de RB bij reservatie een voorschot te eisen dat ten hoogste 10 %  
van de reissom en ten minste € 75,-  bedraagt.  De gehele reissom dient voor vertrek van de 
IN aan de RO te zijn overgedragen. 
Om de overdracht van de gelden te vergemakkelijken kan de RO om een bankdomiciliëring 
verzoeken. Dergelijke domiciliëring doet alleszins in hoofde van de RB een commissie-
voordeel ontstaan waarvan de omvang of percentage deel uitmaakt van de SW. 
Op  vraag van de RB dient de de RO ook andere betalingssystemen, die minstens dezelfde 
waarborg van betaling inhouden, te aanvaarden. 
Zolang de evolutie inzake betalingstechnieken er partijen niet toe noopt om de werkwijze van 
bankdomiciliëring in gemeen overleg te herzien wordt het systeem gehandhaafd. 
Domiciliëring is enkel toegestaan voor betalingen die betrekking hebben op nschrijvingen 
van reizigers en kan door de RO enkel worden toegepast mits uitdrukkelijke en door de 
betrokken RB zelf daartoe aan de RO rechtstreeks verleende machtiging, onder voorbehoud 
van andersluidend schriftelijk akkoord tussen partijen 
Opzegging van deze domiciliering door de RO is slechts mogelijk mits voorafgaandelijke 
schriftelijke en gemotiveerde melding aan betrokken RB. 
Het is de RB bij ernstige en gegronde redenen mogelijk zonder penalisatie de domiciliering 
op te schorten mits voorafgaandelijke en gemotiveerde melding aan betrokken RO 
Voor dossiers op aanvraag (request) kan geen domiciliëring worden toegepast. 
Domiciliëring voor het saldo van een inschrijving zal door de RO gebeuren gemiddeld 15 
dagen voor uitvoering tenzij andersluidend schriftelijk akkoord tussen partijen. 
RO’s die producten uit meerdere brochures en/of onder verschillende benamingen aanbieden 
streven bij domiciliëring zoveel mogelijk duidelijke specificaties en omschrijving na 
waardoor de RB duidelijk wordt gemaakt voor welke inschrijving hij precies wordt 
gedebiteerd.  Volstrekte niet-specificatie of weigering tot specificatie leidt tot opschorting 
van de domiciliëring zonder penalisatie voor de RB 
Indien door beëindiging van de SW door de RO een recht van terugbetaling ontstaat in 
hoofde van de IN is de RO verplicht deze terugbetaling vermeerderd met eventuele 
schadevergoedingen binnen de 10 dagen aan de RB te betalen.  Terugbetalingen aan de IN 
kunnen geen invloed hebben op de aan de RB toegekende commissie. 
Artikel 9 vergoeding van de RB 
De vergoeding van de RB bestaat uit een commissie die een percentage op de reissom 
bedraagt. (Zie hiervoor de bijlage A)(*). Voor forfaitreizen en andere producten bedraagt 
deze commissie nooit minder dan …. %.  Hogere commissieschalen gelden slechts indien een 
bankdomiciliëring of een gelijkaardige betalingswijze door de RB wordt aanvaard en 
gerespecteerd. 
(In de bijlage B wordt aangegeven over welke reiscomponenten en toeslagen welke bij de 
commissie al dan niet in beschouwing moeten worden genomen.) 
Indien –behoudens onwil of faling van de RO- de inschrijving niet wordt uitgevoerd vervalt 
voor de RB het recht op commissie. 
Indien een IN recht verkrijgt op een vergoeding voor het niet uitvoeren van een inschrijving 
heeft de RB recht op een vergoeding van 50 % van de oorspronkelijk overeengekomen 
commissie. 
In geval van annulering door de IN, heeft de RB recht op commissie, alsof de inschrijving 
zou zijn uitgevoerd. 
De commissie wordt verrekend met de eindfactuur van de RO. 
Boekingen welke, te zijner tijd, gerealiseerd worden middels de internet site van Sunair en in 
overleg door uw kantoor worden afgehandeld, geldt een afwijkende provisie, Hierover zullen 
wij u nader informeren als dit van toepassing is. 
 



Artikel 10 : Publiciteitsmateriaal 
 
De RO verstrekt de RB gratis het nodige publiciteitsmateriaal, inzonderheid de reisbrochures, 
in de hoeveelheden die hij nodig acht voor de uitvoering van zijn taak als RB. 
De RB is gehouden bij beëindiging van de SW het van de RO ontvangen materiaal dat hij 
nog bezit onmiddellijk aan de RO terug te bezorgen. 
De RB draagt zorg voor het hem verstrekte publiciteitsmateriaal zoals het een naarstig RB 
betaamt en is aansprakelijk voor verlies of beschadiging er van.  Hij draagt met name zorg 
voor de brochures en verspreidt ze op een oordeelkundige manier aan personen die hij 
redelijkerwijs als potentiële IN mag aanzien. 
 
Artikel 11 
 
Indien in zijn reisprogramma’s aanbiedingen van verantwoordelijke derden worden 
opgenomen is de RO gehouden deze derden duidelijk met naam en adres te vermelden. 
Het is de RB verboden op enigerlei wijze de identiteit van de RO te verdoezelen.  Hij dient 
alle door de RO ter beschikking gestelde informatie door te geven aan de IN. 
Indien de RB eigen publiciteit voert en daarin, na voorafgaande toestemming, bepaalde 
producten van de RO opneemt is de RB gehouden om op diens verzoek de naam van de 
betrokken RO te vermelden. 
 
Artikel 12 :  Wijzigingen aan reisprogramma’s 
 
Ieder erratum, elke wijziging en/of  aanvulling op het reisprogramma – en inzonderheid op de 
prijsberekening – dient door de RO onverwijld schriftelijk of elektronisch ter kennis van de 
RB worden gebracht.  Eventuele aanpassingen uit hoofde van een contractuele relatie tussen 
reiziger en reisorganisator dienen door de RO bij de inschrijving vermeld.  
Ieder erratum, elke wijziging en/of aanvulling die betrekking heeft op een reeds afgesloten 
inschrijving wordt door de RO onmiddellijk gemeld. 
Bovendien worden errata, wijzigingen en/of aanvullingen op het reisprogramma – en 
inzonderheid op de prijsberekening -door de RO in herinnering gebracht op het ogenblik van 
inschrijving. In elk geval zorgt de RO er voor dat errata, wijzigingen en/of aanvullingen op 
het reisprogramma uitdrukkelijk onder de aandacht van de RB worden gebracht. 
 
Artikel 13 
 
Partijen verbinden er zich toe de toepasselijke Algemene en bijzondere reisvoorwaarden stipt 
in acht te nemen. 
Partijen aanvaarden de aansprakelijkheid voor elke schade die ontstaat door het niet in acht 
nemen van hun uit deze SW voortvloeiende verplichtingen  
 
Datum : 
Handtekening RO      Handtekening RB 
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