BOOKING PACKAGE
OKTOBERFESTREIZEN.NL
info@oktoberfestreizen.nl | 020 894 3010 | 06 83 94 3010

Voor het gemak en de eenvoud zijn de onderstaande services en kosten in 1 pakket ondergebracht.

Wat zit er in het Booking Package
1.
2.
3.
4.

Boekings- en administratiekosten
Wijzigingsservice
Bijdrage VZR Garantieregeling
Bijdrage ondernemersrisico

€12,5 p.p.

1) BOEKINGS- EN ADMINISTRATIEKOSTEN
Verplichte verzekeringen en lidmaatschappen, kantoor-, personeel-, netwerk, en overige (overhead)kosten.

2) WIJZIGINGSSERVICE
Je kunt het gehele jaar door wijzigingen doorgeven zoals een extra dienst of extra service afnemen, een extra
kamer of persoon bijboeken, je kamerindeling wijzigen, een persoonswissel en naamswijziging doorgeven.
Uiteraard alleen indien mogelijk en beschikbaar.
Waarom kost dit geld?
Een boekingswijziging kan veel tijd vergen: door schaarste is het aanbod niet constant beschikbaar of
nog te realiseren waardoor er naar alternatieven moet worden gezocht. Dat vergt vaak veel tijd
Deze post wordt niet meer separaat in rekening gebracht.
Note: deze wijzigingservice is geen annuleringsservice en is dus niet van kracht bij annulering van je gehele,
of onderdelen van je, boeking.

3) BIJDRAGE VZR GARANTIEREGELING
Oktoberfestreizen.nl is lid van het garantiefonds VZR Garant: een collectieve garantieregeling die je zekerheid
en veiligheid geeft en die aan alle wettelijke vereisten voldoet. Deze vereisten worden gesteld door De
Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
VZR Garant staat garant voor je vooruitbetaalde gelden, hierdoor loop je geen risico bij een financieel
onvermogen van je reisorganisator.
Meer info vind je via https://www.oktoberfestreizen.nl/flexible-package/

4) BIJDRAGE ONDERNEMERSRISICO
COVID19 heeft duidelijk gemaakt dat:
●
●

Ondernemers géén vergoeding krijgen voor inkomensverlies voor situaties die zij niet hebben
veroorzaakt en waar zij geen invloed op kunnen uitoefenen.
Kleine specialistische reisorganisaties zoals Oktoberfestreizen.nl óók geen vergoeding ontvangen in de
gemaakte kosten en mogelijke verliezen bij vooruitbetalingen.

De overheid schaart deze verliezen onder ondernemersrisico.
Oktoberfestreizen.nl ontvangt bij dergelijke situaties géén enkele vergoeding en kan/mag bij dergelijke
situaties ook niet ondernemen. Verzekeringen sluiten dergelijke situaties ook uit.
Het Booking Package levert een bijdrage aan de eerder geleden schade en bouwt reserves op voor eventuele
toekomstige inkomensschade.

OKTOBERFESTREIZEN.NL

|

INFO@OKTOBERFESTREIZEN.NL

|

020 894 3010

|

06 83 94 3010

