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Bijlage 2 - Deel E -  Standaardinformatieformulier indien de 
professionele die een online aangeboden gekoppeld reisarrangement 

in de zin van 
artikel 2, 5°, b), faciliteert, een andere professioneel is dan 

een vervoerder 
die retourtickets verkoopt 

 

Indien u via deze link/links aanvullende reisdiensten voor uw reis of vakantie boekt, kunt u 

GEEN aanspraak maken op de rechten die gelden voor pakketreizen uit hoofde van Richtlijn 

(EU) 2015/2302, omgezet door de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van 

pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten. 

 
Onze onderneming/XV is derhalve niet verantwoordelijk voor de goede uitvoering van die 

aanvullende reisdiensten. In geval van problemen kunt u contact opnemen met de 

betrokken dienstverlener. 

 
Indien u echter uiterlijk 24 uur na ontvangst van de bevestiging van de boeking van onze 

onderneming/XV via deze link/links aanvullende  reisdiensten boekt, worden  die reisdiensten 

deel van een gekoppeld reisarrangement. In dat geval beschikt XV over de volgens het EU-

recht verplichte bescherming om de door u aan XV betaalde bedragen voor 

diensten die als gevolg van de insolventie van XV niet zijn verleend, terug te storten. Gelieve er 

nota van te nemen dat niet in terugbetaling wordt voorzien in geval van insolventie van de 

betrokken dienstverlener. 

 
Meer informatie over bescherming bij insolventie [te verstrekken in de vorm van een 

hyperlink]. 

 

 

De reiziger krijgt de volgende informatie te zien door de hyperlink aan te klikken : 

- XY heeft zich van bescherming bij insolventie voorzien bij Amlin Insurance SE.  
Wanneer diensten door de insolventie van XY niet worden verleend, kunnen reizigers met deze 
entiteit of, in voorkomend geval, de bevoegde autoriteit contact opnemen (Bijhuis België, Koning 
Albert II-laan 37, 1030 Brussel, België, insolvency.claims.be@msamlin.com, +32-
(0)2/894.70.00). 
 
Ofwel: 

- XY heeft zich van bescherming bij insolventie voorzien bij het Garantiefonds Reizen. Wanneer 
diensten door de insolventie van XY niet worden verleend, kunnen reizigers met deze entiteit of, 
in voorkomend geval, de bevoegde autoriteit contact opnemen (Metrologielaan 8, 1130 Brussel, 
België, info@gfg.be, +32-(0)2/240.68.00). 

 
Let op : Deze bescherming bij insolventie geldt niet voor overeenkomsten met andere 

partijen dan XV, die ondanks de insolventie van XY kunnen worden uitgevoerd. 

 
Richtlijn (EU) 2015/2302, als omgezet door de wet van 21 november 2017 betreffende de 

verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten. 
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