
Voorwaarden Corendon Geld-Terug-Garantie 

• Geld terug wanneer Corendon annuleert bij negatief reisadvies 
• Omruilgarantie tot 6 weken voor vertrek 
• Veilig boeken: ANVR & SGR lid 
• Repatriëringsgarantie 

We willen dat je ontspannen op vakantie kan. Als Corendon een geboekte pakketreis met vertrek 
vanaf 1 april 2021 moet annuleren, zal Travel Store de (aan)betaling, exclusief eventuele 
boekingskosten, terugvorderen bij Corendon. U kunt het bedrag dan binnen twee weken 
terugbetaald krijgen. Er zal dus geen voucher worden uitgegeven. 

Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 

• Corendon annuleert de reis vanwege een oranje of rood reisadvies voor de geboekte 
bestemming, uitgegeven door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. 

• Is er sprake van annulering door Corendon omwille een oranje of rood reisadvies dan zal 
Travel Store bij Corendon een verzoek tot terugbetaling indienen. Travel Store stort de 
(aan)betaling binnen twee weken terug. Eventuele boekingskosten worden niet 
terugbetaald. 

De Geld-Terug-Garantie geldt niet: 

• Als er lokale, beperkende maatregelen gelden of worden ingevoerd zoals het dragen van 
mondkapjes, een avondklok of sluiting van faciliteiten buiten de accommodatie, zoals de 
horeca of anderszins. Corendon heeft daar immers geen invloed op. 

• Als de reis door de hoofdboeker zelf wordt geannuleerd. In dat geval betaalt u namelijk de 
reguliere annuleringskosten. 

Omruilgarantie 

Op boekingen gemaakt vanaf 12 november 2020 geldt een omruilgarantie tot 6 weken voor 
vertrek. Tot zes weken voor vertrek mag de reis kosteloos worden omgeboekt. Er dient wel € 50 
wijzigingskosten betaald te worden aan Travel Store, dit i.v.m. het omzetten van de reis. 

• Omboeken geldt alleen voor een strandvakantie: vlucht plus hotel. De gratis 
omruilgarantie geldt niet voor stedentrips, rondreizen, Formule 1 reizen, zeecruises, blue 
cruises, nijlcruises, artiestenreizen, vakanties naar bestemmingen waarbij vluchten 
worden uitgevoerd door KLM, Turkish Airlines, Brussels Airlines of Tunis Air, vakanties in 
Nederland en losse vliegtickets. 

• De Omruilgarantie tot 6 weken voor vertrek geldt voor boekingen gemaakt vanaf 12 
november 2020 

• Er kan eenmalig worden omgeboekt. 
• Omboeken is alleen geldig wanneer je voor een andere bestemming kiest (de 

aanvlieghaven is hierbij van toepassing). 
• Omboeken is alleen geldig voor dezelfde reisperiode/datum. 
• Stijgt de totale reissom na omboeking, dan moet je het verschil bijbetalen. Valt de reissom 

na omboeking lager uit, dan ontvang je het verschil van ons retour in de vorm van een 
reisvoucher.  

Liever meer flexibiliteit? Tegen een meerprijs van € 25 per persoon, maakt Corendon het mogelijk 
om je vakantie om te boeken tot 8 dagen voor vertrek. Voor meer informatie; neem contact met 
ons op. 

 


