
 

 

Het reistechnische gedeelte wordt uitgevoerd door GI Travel.  
 

GI Travel (KvK 24396768) is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert 

de kwaliteit van reizen en informatie daarover. Het reistechnische gedeelte van deze reis wordt aangeboden onder de ANVR-

Reizigersvoorwaarden (ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen) die van toepassing zijn op deze aanbieding tenzij 

uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Deze ANVR-Reizigersvoorwaarden zijn opgenomen in de ANVR-

brochure ‘Alles wat je moet weten als je op reis gaat’. De brochure bevat naast de ANVR-Reizigersvoorwaarden ook andere 

belangrijke informatie. De ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige informatie zijn te vinden op 

www.anvr.nl/reizigersvoorwaarden.pdf 

De navolgende bepalingen zijn door GI Travel zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen 

overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van 

de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen of toevoegingen kunnen deze 

eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de 

ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te 

versterken. 

SGRZ   

GI Travel (KvK 24396768) is aangesloten bij SGRZ. Je kunt dit controleren via www.sgrz.nl. Binnen de grenzen van de SGRZ-

garantieregeling valt het reistechnische gedeelte van deze reis onder de garantie van SGRZ. De SGRZ Garantie houdt in dat de 

opdrachtgever ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel 

onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de 

plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. 

Calamiteitenfonds 

GI Travel (KvK 24396768) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen (www.calamiteitenfonds.nl). De garantie 

van het Calamiteitenfonds houdt in dat je als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is: 

• (een deel van) je reissom terugkrijgt indien de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kan worden 

uitgevoerd; 

• de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien als gevolg van een calamiteit de reis moet worden aangepast of 

indien  u vervroegd moeten worden gerepatrieerd. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of 

natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. 

Wettelijke informatie  

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

kun je aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden. Wij zijn ten volle verantwoordelijk voor de goede 

uitvoering van de volledige pakketreis. Wij beschikken ook over de wettelijke verplichte bescherming om je terug te betalen 

en, indien het vervoer in de pakketreis is inbegrepen, te repatriëren ingeval wij insolvent worden. Meer informatie over 

basisrechten krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302. 

Deelnemersgegevens 

Als het noodzakelijk is voor een goede uitvoering van deze reisovereenkomst geven wij uw gegevens door aan de 

dienstverlener(s). Als u hier geen prijs op stelt, kunt u dit aan ons doorgeven, maar dan zijn wij niet aansprakelijk als die 

diensten niet of niet juist kunnen worden uitgevoerd, omdat deze gegevens ontbreken. 

Vervoer 

Op het vervoer dat wordt uitgevoerd door (Nederlandse) luchtvaartmaatschappijen, trein-, ferry- en busmaatschappijen zijn 

de algemene voorwaarden van die vervoersmaatschappijen van toepassing. Deze voorwaarden heeft u ontvangen, zijn te 

vinden op hun websites of te lezen op www.anvr.nl/vervoersvoorwaarden. 
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