ALGEMENE VOORWAARDEN
LOSSE VLIEGTICKETS
Indien u een los vliegticket heeft geboekt valt deze niet onder de regeling van het garantiefonds.
Bij het boeken van een los vliegticket gelden de voorwaarden van de betreffende
luchtvaartmaatschappij. In dit geval fungeren wij als tussenpersoon tussen u en de
luchtvaartmaatschappij. De voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij verschillen per ticket, deze
kunt u ten alle tijden bij ons opvragen. Bij annuleringen of wijzigingen, mits de airline dit toestaat,
rekenen wij per persoon € 25 service kosten. De betaling dient altijd direct te worden voldaan. Een
(nieuw) ticket wordt pas bevestigd als de betaling is ontvangen. Als in de tussentijd het tarief is
gewijzigd is het verschil voor kosten van de hoofdboeker. Na ontvangst van de betaling zal het ticket
binnen 24 uur worden doorgestuurd.
Alleen de hoofdboeker is gemachtigd om vragen te stellen over geboekte tickets. Ook wijzigingen
kunnen enkel door de hoofdboeker worden doorgevoerd.
Reisdocumenten
De familienaam en eerste voornaam die op het ticket staan moeten overeenkomen met het
paspoort. Het gebruiken van de meisjesnaam op het ticket is voor vrouwen voldoende.
Voor de meeste landen dient uw paspoort nog minimaal 6 maanden geldig te zijn na terugkomst.
Controleer dit voor de zekerheid bij de ambassade van het land waar u naar toe reist.
Visum
Indien u naar een land afreist waar een visum voor nodig is bent u hier zelf voor verantwoordelijk.
Betaalde tickets worden niet gerestitueerd als een visum niet akkoord is.
Vluchttijden
Denk eraan om de tijden in uw tickets een dag van te voren te controleren. U kunt
hiervoor www.schiphol.nl raadplegen. U dient tijdig aanwezig te zijn op de luchthaven, aangeraden
wordt minimaal 2,5 uur.
U bent zelf verantwoordelijk om op tijd te komen.

Al onze pakket reizen vallen onder de regeling van garantiefonds GGTO.
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