Aanvullende voorwaarden Artemis Tours V.O.F. als reisorganisator
1. Definities (aanvullend aan artikel 1)
Reisorganisator: degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het
publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde reizen aanbiedt. In deze
voorwaarden is de reisorganisator Artemis Tours V.O.F. gevestigd te Wilhelminasingel 40,
6221BK Maastricht, vertegenwoordigd door S. Gundogmus en K. Dimitriadis.
Reiziger:
De wederpartij van Artemis Tours V.O.F., of degene te wiens behoeve de reis is bedongen
en die dat beding heeft aanvaard, of degene aan wie overeenkomstig artikel 11 van deze
voorwaarden de rechtsverhouding tot Artemis Tours V.O.F is overgedragen.
Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij Artemis Tours V.O.F zich jegens zijn
wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren
georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat
alsmede tenminste twee van de volgende diensten:
a) vervoer;
b) verblijf;
c) een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een
significant deel van de reis uitmaakt.
Eigen-vervoerreizen: reizen waarbij de reiziger alleen vakantieaccommodatie reserveert en
het vervoer zelf organiseert.
Samengestelde reizen: reizen waarbij Artemis Tours V.O.F. als reisorganisator optreedt en
zowel vervoer als accommodatie verzorgen. Hierbij kunnen meerdere segmenten van
toepassing zijn.
Werkdagen: de dagen maandag tot en met zaterdag, uitgezonderd wettelijk erkende
feestdagen.
Kantooruren: maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 18.00 uur en zaterdag van 09.00 16.00 uur, uitgezonderd wettelijk erkende feestdagen.
2. Herroepingsrecht reiziger (aanvullend aan artikel 1.3)
2.1.
2.2.

Herroeping van de reis dient per mail te geschieden binnen kantooruren zoals
gedefinieerd in de definities.
Bij het duidelijk aanduiden van de term “definitieve boeking” vervalt het recht op
herroeping. Dit is te allen tijde het geval bij een samengestelde reis, daar de vluchten
definitief geboekt worden na akkoord.
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3. Betalingsregelingen (aanvullend aan artikel 2)
3.1. De standaard aanbetalingstermijn voor reisovereenkomsten met Artemis Tours V.O.F.
als reisorganisator bedraagt 2 dagen.
3.2. Het bedrag van deze aanbetaling bedraagt te allen tijde de kosten van de vluchten en
een marge voor het aanbetalen van overige leveranciers. De hoogte hiervan verschilt
per reisovereenkomst en zal vóór het sluiten van de reisovereenkomst bekend
gemaakt worden.
3.3. De restantbetaling dient 6 weken voor vertrek te zijn voldaan.
4. Reisbescheiden (aanvullend aan artikel 8.2)
Artemis Tours V.O.F. stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk 7 kalenderdagen voor de
dag van vertrek (bij eigen-vervoerreizen: voor de aankomstdatum van het eerst geboekte
verblijf) in het bezit van de reiziger, tenzij dit redelijkerwijs niet van de reisorganisator kan
worden gevergd.
5. Opzegging door de reiziger (aanvullend aan artikel 9)
4.1. Alle annuleringen dienen op het kantoor van Artemis Tours V.O.F. schriftelijk
bevestigd te worden door middel van een getekende annuleringsnota.
4.2. Alle reisovereenkomsten met Artemis Tours V.O.F. als reisorganisator zijn
dynamische pakketten of bemiddeling van buitenlandse touroperators, waardoor
de annuleringsvoorwaarden niet in een vast percentage of bedrag uit te drukken
zijn. De annuleringskosten zijn afhankelijk van de leverancier.
4.3. Voor het afsluiten van een reisovereenkomst zal de opbouw van annuleringskosten
duidelijk aangegeven worden.
4.4. De gecontracteerde leveranciers zullen op de reisovereenkomst duidelijk
aangegeven worden.
4.5. De reiziger heeft te allen tijde het recht en de mogelijkheid om de
annuleringsvoorwaarden van de separate leveranciers in te zien. Deze zijn op de
reisovereenkomst gespecificeerd evenals terug te vinden in een overzicht van
leveranciers.
4.6. Artemis Tours V.O.F. behoudt zich het recht om geleden verlies en/of gederfde
winst door te berekenen in de annuleringskosten.
5. Klachten na de reis (aanvullend aan artikel 12)
5.1. De voorgeschreven wijze voor het indienen van klachten bij Artemis Tours V.O.F. is
schriftelijk. Dit kan zowel per post als per e-mail.
5.2. Artemis Tours V.O.F. is niet verantwoordelijk voor het correct versturen van een
klacht. De reiziger dient altijd te controleren of de schriftelijke klacht juist is
aangekomen.
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Annuleringsvoorwaarden van gecontracteerde leveranciers
Indien de leverancier niet in de onderstaande lijst is opgenomen zal Artemis Tours V.O.F. de
annuleringsvoorwaarden bij boeking verstrekken.

Air France

Please be aware that a cancellation charge may apply depending on the rules applicable to
the fare type purchased. The administration fee for ticket refunds is €20.
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Airberlin
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Alitalia

Atlasjet
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Brussels Airlines
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Condor
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Easyjet
Terugbetaling
Algemeen We bieden tarieven aan die in principe niet-terug betaalbaar zijn, behoudens
hetgeen voorzien is in onderhavige voorwaarden. Alle terugbetalingen zijn onderworpen aan
de toepasselijke wetten, regels en reglementeringen van Engeland en Wales, en EGverordeningen (waaronder Verordening (EG) No. 261/2004).
Annuleringen binnen de 24 uur na de boeking
U kunt uw vlucht annuleren binnen 24 uur na het doen van de oorspronkelijke boeking en de
bijbehorende terugbetaling ontvangen (met inbegrip van APD maar uitgezonderd alle
annuleringskosten, kredietkaartkosten, overschrijvingskosten, bagagekosten, kosten voor
Toegewezen Zitplaatsen, kosten voor sportartikelen of andere administratiekosten).
Annuleringen niet binnen de 24 uur na de boeking
Indien u uw boeking 24 uur nadat u de boeking heeft gemaakt annuleert, zal geen
terugbetaling worden verricht, met uitzondering van de terugbetaling van de
luchthaventaksen (APD).
Terugbetalingen van luchthaventaksen (APD)
Als u na het maken van een reservering niet met ons vliegt, ongeacht of u recht heeft op de
terugbetaling van de vervoersprijs, kunt u een terugbetaling
verzoeken van APD (Britse luchthavenbelasting) die u betaalde
overeenkomstig Artikel 5.2, die wij als gevolg van uw afwezigheid
niet hoeven te betalen aan enige overheid of andere instantie
voor wie wij deze belasting innen.
In het geval van annulering binnen 24 uur na een boeking, zullen
per boeking administratiekosten worden berekend.
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Iberia

Administratiekosten zijn NIET restitueerbaar.
De kosten van de operator zijn NIET restitueerbaar.

Jetairfly.com
Wanneer je een reservering maakt voor een Jetairfly vlucht, is deze definitief. Dit wil zeggen
dat de reservering direct in ons reserveringssysteem is vastgelegd en bedragen de kosten in
geval van annulering 100%. Hierdoor is er geen terugbetaling meer mogelijk.

Artemis Tours V.O.F.
Wilhelminasingel 40 · 6221 BK Maastricht ·
Tel: +31 43 3255278 Fax: +31 43 3258623 ·
Email: info@artemistours.nl · Website: www.artemistours.nl
SNS bank 93.65.03.033 Iban:NL98SNSB0936503033 BIC:SNSBNL2A
KvK Zuid-Limburg 61072451 Btw-nummer NL854193029B01

Eurowings
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Wizzair
U kunt Uw reservering annuleren tot de veertiende (14e) dag voorafgaand aan de geplande
vertrektijd van Uw Vlucht. U hebt recht op restitutie van de Totale Vervoersprijs na aftrek van
de Annuleringskosten.

KLM
Restitutie van de aankoopprijs van een Ticket, of een deel daarvan, vindt in alle
omstandigheden plaats overeenkomstig de bepalingen van dit Artikel 14, de aan het Ticket
verbonden tariefvoorwaarden en de toepasselijke regelgeving.
Waar restitutie is toegestaan krachtens de op het Ticket toepasselijke tariefvoorwaarden
vindt deze plaats op basis van het voor het Ticket betaalde Tarief Inclusief Belasting.
Een verzoek tot restitutie dient te worden ingediend bij degene die het Ticket heeft
afgegeven (de Vervoerder dan wel de Bevoegde Agent).
De Vervoerder biedt geen restitutie aan:
(a) voor Tickets waarvoor het verzoek wordt ingediend na de vervaldatum van de
geldigheidsduur van het Ticket;
(b) voor een Ticket dat conform wettelijke of andere vereisten gehouden moet worden als
bewijs dat de Passagier het land kan verlaten, tenzij de betreffende Passagier naar
tevredenheid kan bewijzen dat hij/zij toestemming heeft om in genoemd land te blijven of dat
hij/zij zal vertrekken met een andere Vervoerder, of met een ander middel van transport;
(c) voor een Ticket waarvan de houder niet wordt toegelaten door de overheidsinstanties van
de Plaats van Bestemming, de Overeengekomen Landingsplaats of Reisonderbreking en de
Passagier om deze reden is teruggestuurd naar zijn/haar plaats van boarding of naar een
andere bestemming;
(d) voor een gestolen, vervalst of nagemaakt Ticket.
(e) voor Passagiers die niet hebben voldaan aan de voorwaarden als genoemd in Artikel 8.
(f) voor Passagiers die het Vervoer is geweigerd op grond van Artikel 9, onder (f), (j), en (l).
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Pegasus Airlines

Onurair
Rules applicable to international Promotion flights:








In case of any cancellation and/or change until the time when a period of 72 hours is
left to the relevant flight, a deduction of up to 40% of the ticket fare shall be
applicable.
In case of any change until the time when a period of 72 to 3 hours is left to the
relevant flight, a deduction of up to 50% of the ticket fare shall be applicable; and no
refund shall be granted in case of any cancellation.
No cancellation or change shall be performed when a period of 3 hours is left to the
relevant flight.
The service fee shall not be refunded in case of any cancellation.
In case of any change of booking for any ticket with a lower-fare, no fare refund shall
be granted.
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Rules applicable to international Flexible flights:








In case of any cancellation and/or change until the time when a period of 72 hours is
left to the relevant flight, a deduction of up to 30% of the ticket fare shall be
applicable.
In case of any cancellation and/or change until the time when a period of 72 hours to
3 hours is left to the relevant flight, a deduction of up to 40% of the ticket fare shall be
applicable.
No cancellation or change shall be performed when a period of 3 hours is left to the
relevant flight.
The service fee shall not be refunded in case of any cancellation.
In case of any change of booking for any ticket with a lower-fare, no fare refund shall
be granted.

Rules applicable to international Extra Flexible flights:







In case of any cancellation and/or change until the time when a period of 72 hours is
left to the relevant flight, a deduction of up to 10% of the ticket fare shall be
applicable.
In case of any cancellation and/or change which is performed until the time when a
period of 72 hours is left to the relevant flight, a deduction of up to 30% of the ticket
fare shall be applicable.
The service fee shall not be refunded in case of any cancellation.
In case of any change of booking for any ticket with a lower-fare, no fare refund shall
be granted.

Ryanair
Alle aspecten van Ryanair vluchten kunnen worden gewijzigd, echter niet geannuleerd
(behalve in het geval van overlijden of ernstige ziekte van een passagier, waardoor het
onmogelijk is te reizen).
Als u uw geboekte vlucht niet gebruikt, kunnen de vluchtprijs, belastingen, toeslagen en
kosten niet worden gerestitueerd, maar kunt u schriftelijk restitutie van belastingen
aanvragen binnen een maand na de geboekte reisdatum. Dergelijke resituties zijn onderhevig
aan administratiekosten van £17/€20 (of equivalent) per persoon. Als het restitutiebedrag
minder is dan de toepasselijke administratiekosten, ontvangt u geen restitutie.
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Transavia
Annuleren kan via het online formulier of via ons Service Centre. U betaalt 100% van het
(verschuldigde) tarief voor de boeking.
U krijgt geen geld terug. Uitzondering zijn alle door de luchthaven en overheden opgelegde
passagiersgebonden belastingen, deze kunnen wij op uw verzoek terugstorten. Het verzoek
om terugbetaling van deze belastingen dient binnen 3 maanden na de geboekte reisdatum te
worden ingediend. Dit kan via het online formulier.

Thomas Cook

Sunexpress
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TUIFly
Where flight bookings made at the SMILE rate are cancelled, the price for air carriage
contained in the airfare will not be refunded. Based on the administrative overhead involved
with a cancellation, TUIfly.com charges the passenger an additional processing fee in the
amount of EUR 15 (CHF 21/CZK 370/GBP 13/SEK 140/USD 21) per cancelled flight and person.
The Ticket Service Charge will not be refunded. If the amount already withheld is less than
EUR 12 (CHF 17/CZK 297/GBP 10/SEK 112/USD 16) per person, per flight, then the taxes,
airport charges and other charges, surcharges and fees shall be withheld on a pro-rata basis
or the passenger may be required to subsequently pay the difference between this amount
and that already paid. The passenger is at liberty to prove that TUIfly.com in fact has a much
lesser entitlement to reimbursement of costs or payment.
If a refund is permitted, depending on the fare booked, a corresponding fee may be charged.
This fee is charged per passenger.
Taxes and fees may be refunded if none of the flights listed on the ticket was taken. The fuel
and security surcharge is not refunded for tickets that do not permit the flight price to be
refunded.
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