
Wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling, 

B.S. 1 april 1994  

 

Art. 10  

§ 1.  

De bestelbon en het contract vermelden ten minste:  

1° de plaats en de datum van de ondertekening; 

2° de naam en het adres van de  reisorganisator  en/of reisbemiddelaar; 

3° de naam en het adres van de instantie die garant staat voor de diensten van de  reisorganisator  

en/of van de reisbemiddelaar; 

4° de naam en het adres van de reiziger en, in voorkomend geval, de derde begunstigde(n); 

5° de plaatsen en de data van begin en einde van de reis en van de verblijven en, indien deze 

onderscheiden periodes van verblijf omvatten, de verschillende periodes en data; 

6° de te gebruiken vervoermiddelen, kenmerken en categorieën van deze vervoermiddelen, data, 

tijdstippen en plaatsen van vertrek en terugkeer; 

7° de totaalprijs die al de in het contract vastgestelde prestaties dekt; 

8° de gegevens met betrekking tot een eventuele herziening van de prijs en de precieze 

berekeningswijze ervan; 

9° de termijn en de wijze van betaling van de prijs; 

10° de bijzondere wensen die de reiziger bij het boeken van de reis aan de  reisorganisator  of de 

reisbemiddelaar kenbaar heeft gemaakt; 

11° de voorwaarden om het contract over te dragen; 

12° de voorwaarden om het contract te verbreken in hoofde van de reiziger en in hoofde van de  

reisorganisator  en/of bemiddelaar; 

13° de wijze waarop en de termijnen waarbinnen de reiziger een eventuele klacht moet indienen in 

verband met het niet of slecht uitvoeren van de overeenkomst; 

14° de voorwaarden van een annulatie-, bijstands- en/of elke andere verzekering en naam en adres 

van de verzekeraar of een uitdrukkelijke verwijzing naar de brochure met aanduiding van de 

bladzijde waarop deze informatie is vermeld. 

§ 2.  

 Indien zij relevant zijn voor het betrokken contract, dient het contract bijkomend de volgende 

gegevens te vermelden:  

1° indien logies in de reisovereenkomst is opgenomen, de ligging, de categorie of het comfort en 

de belangrijkste kenmerken ervan, alsmede de overeenstemming ervan met de voorschriften van 



het ontvangende land, waarbij de reiziger gewezen moet worden op het verschil tussen deze 

klassering en de normen die toepasselijk zijn in België; 

2° de aard en het aantal inbegrepen maaltijden; 

3° het minimum aantal personen dat voor de uitvoering van het reiscontract is vereist en de 

uiterste datum waarop de reiziger in kennis zal worden gesteld van een eventuele annulering; 

deze uiterste annuleringsdatum is ten laatste 15 dagen vóór het vertrek; 

4° de routebeschrijving; 

5° de bezoeken, excursies of andere diensten, die begrepen zijn in de overeengekomen totale prijs; 

6° de bijzondere wensen van de reiziger die door de  reisorganisator  zijn aanvaard. 

§ 3.  

 In zoverre de gegevens vervat in § 1 en § 2 geheel of gedeeltelijk voorkomen op een aan de 

reiziger afgegeven programma, reisbrochure of op de bestelbon, mag het contract een eenvoudige 

verwijzing naar dat programma, reisbrochure of bestelbon bevatten; elke wijziging van het 

programma of de reisbrochure moet in het reiscontract vermeld worden. 

 Het contract moet uitdrukkelijk vermelden dat de reiziger het programma of de brochure heeft 

ontvangen. 

 

 

 


