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Actievoorwaarden Snelle Boekers Voordelen Zomer 2020 
 
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Snelle Boekers Voordelen Zomer 2020’. Deze 
actie bestaat uit: 
 

• TUI Vroegboekgarantie 

• Niet aanbetalen 

• Extra vroegboekkorting 
 

Algemene voorwaarden 
 

• De Actie ‘Snelle Boekers Voordelen Zomer 2020’ (hier verder te noemen de ‘Actie’) van TUI 
Nederland N.V. (hier verder te noemen ‘TUI’) is geldig voor boekingen gemaakt in de periode 
13 november 2019 t/m 31 januari 2020 met vertrek in de periode 1 april 2020 t/m 31 
oktober 2020. 

• De Actie is van toepassing op door TUI georganiseerde pakketreizen die ten tijde van het 
maken van de boeking in het boekingssysteem van TUI beschikbaar en boekbaar zijn. 

• De Actie geldt alleen voor de door TUI georganiseerde pakketreizen gereserveerd via TUI.nl, 
het TUI Contact Center, een van de TUI winkels of bij TUI aangesloten reisagenten of 
boekingskantoren. 

• De Actie geldt niet op reeds gemaakte boekingen en is niet van toepassing op losse 
vliegtickets, Sportreizen, Wintersport, Cruises, Rondreizen en Segmentboekingen 
(samengestelde reizen), tenzij in de aanvullende voorwaarden anders vermeld. 

• Voor zover in deze voorwaarden daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, zijn de ANVR 
Reisvoorwaarden, de Algemene Reisvoorwaarden TUI Nederland N.V. en de Garantieregeling 
van de Stichting Garantiefonds Reizen en de garantieregeling van het Calamiteitenfonds 
onverminderd van toepassing. Daarnaast zijn de aanvullende voorwaarden, waaronder de 
Algemene Vervoersvoorwaarden van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij en de 
Algemene Voorwaarden van de desbetreffende accommodatie(s) onverminderd van 
toepassing. 

• TUI heeft te allen tijde het recht om de Actie aan te passen in onder andere situaties waarin 
er sprake is van een technische storing, druk- of zetfout of er een verdenking van fraude 
bestaat.  

• TUI behoudt zich het recht voor om de actie te verlengen of te beëindigen of de regels, 
prijzen, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder 
voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot 
vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de 
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Actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie zal door TUI bekend worden gemaakt 
via de website https://www.tui.nl/campagne-voorwaarden/. 

• Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing. 

• Eventuele vragen, opmerkingen of klachten naar aanleiding van de Actie of deze 
actievoorwaarden kunnen worden gesteld via het Contact Center of boekingskantoor. 

• De kosten van het internetverkeer en/of post/telefonie met betrekking tot gebruik van de 
Actie komen in zijn geheel voor rekening van de deelnemer. 

• De definities en omschrijvingen van de vakantiesoorten zijn te vinden via de website 
https://www.tui.nl/campagne-voorwaarden/. 
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Voorwaarden TUI Vroegboekgarantie 
 

• Deelname aan de TUI Vroegboekgarantie staat open voor consumenten vanaf 18 jaar, die in 
het bezit zijn van een geldig reisdocument (hierna te noemen ‘Deelnemer’). Minderjarigen 
kunnen deelnemen aan de TUI Vroegboekgarantie mits zij toestemming van een 
ouder/voogd hebben en dit op grond van deze actievoorwaarden is toegestaan. 

• De TUI Vroegboekgarantie geldt op door TUI georganiseerde Zonvakanties en Verre reizen, 
uitsluitend in combinatie met een vlucht vanaf een Nederlandse luchthaven, met een 
maximum reisduur van 24 dagen. 

• De TUI Vroegboekgarantie geldt op door TUI georganiseerde Autovakanties (pakketreizen die 
te vinden zijn op: https://www.tui.nl/autovakantie/) en Stedentrips (pakketreizen die te 
vinden zijn op: https://www.tui.nl/stedentrip/).  

• De TUI Vroegboekgarantie betekent dat wanneer er tussen de vijf en vier weken (tussen de 
35 en 28 dagen) voor vertrekdatum exact dezelfde TUI pakketreis op www.tui.nl (met in 
achtneming van onderhavige voorwaarden) goedkoper wordt aangeboden, het verschil in 
prijs eenmalig kan worden teruggevraagd (hierna te noemen de ‘Restitutie’). 

• Restitutie kan uitsluitend worden aangevraagd via het TUI Contact Center of het 
boekingskantoor en wordt in overleg tussen de Deelnemer en het Contact Center of 
boekingskantoor uitbetaald. Kijk voor de bereikbaarheid en contactgegevens van het Contact 
Center op www.tui.nl of neem contact op met het boekingskantoor. 

• Restitutie kan worden aangevraagd wanneer Deelnemer kan bewijzen dat er sprake is van 
een verschil in de reissom van de huidige boeking en de op dat moment geldende prijs, 
daarbij uitgaande van de reissom die op de uiteindelijke kassabon wordt getoond. Een 
dergelijk bewijs is bijvoorbeeld: een print screen of foto waarop te allen tijde de 
verschillende reiselementen, alsmede de geldende prijs op dat moment, de datum en het 
tijdstip waarop het bewijs is gemaakt, duidelijk staan vermeld (hierna te noemen ‘Bewijs’). Of 
en in hoeverre het door de Deelnemer geleverde Bewijs toereikend wordt geacht, is ter 
uitsluitende beoordeling van TUI. 

• De waarde van de huidige boeking is bepaald op het moment van boeken en bevestigd in de 
oorspronkelijke boekingsbevestiging. 

• Restitutie kan uitsluitend worden aangevraagd tussen de vijf en vier weken (tussen de 35 en 
28 dagen) voor vertrekdatum, maar moet te allen tijde plaatsvinden op dezelfde dag als het 
(op)maken van bovengenoemd Bewijs, bij gebreke waarvan het recht op (aanvraag van) 
Restitutie vervalt. 

• Om Restitutie aan te kunnen vragen, dient de Deelnemer in ieder geval de 
boekingsbevestiging van de huidige boeking en het Bewijs te overleggen. 

• Restitutie kan eenmalig worden aangevraagd. Na de eerste overeengekomen Restitutie kan 
niet nogmaals een opvolgende Restitutie worden aangevraagd. 

https://www.tui.nl/autovakantie/
https://www.tui.nl/stedentrip/
http://www.tui.nl/
https://tui-devpreview.tui.nl/contact/
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• Met betrekking tot het uitkeren van een Restitutie geldt dat alle reiselementen gelijk moeten 
blijven, deze reiselementen omvatten onder andere (maar niet uitsluitend): 

o De bestemming, accommodatie (waaronder kamertype en verzorging), vertrek- en 
aankomstluchthaven en eventuele transfer.   

o Het reisgezelschap dient ongewijzigd te blijven in specifieke personen en in grootte. 
o De reisdatum, -duur en -periode dienen ongewijzigd te blijven. 
o Het vluchtnummer en de vluchtklasse dienen ongewijzigd te blijven. 

• De TUI Vroegboekgarantie geldt niet op reeds gemaakte boekingen vóór of na de 
Boekingsperiode en is niet van toepassing op losse vliegtickets, Sportreizen, Wintersport, 
Cruises, Rondreizen en Segmentboekingen (samengestelde reizen). 
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Voorwaarden Niet aanbetalen 
 

• Niet aanbetalen geldt alleen voor de door TUI georganiseerde pakketreizen gereserveerd via 
TUI.nl, het TUI Contact Center, een van de TUI winkels of bij TUI aangesloten en 
deelnemende reisagenten. 

• Niet aanbetalen is geldig op alle door TUI georganiseerde pakketreizen voor Zonvakanties, 
Verre reizen, Cruises, Rondreizen, Autovakanties (pakketreizen die te vinden zijn op: 
https://www.tui.nl/autovakantie/) en Stedentrips (pakketreizen die te vinden zijn op: 
https://www.tui.nl/stedentrip/). 

• Niet aanbetalen geldt op boekingen voor pakketreizen die plaatsvinden meer dan 6 weken 
vóór vertrek. De gehele reissom dient uiterlijk 6 weken voor vertrek betaald te zijn. 

• Valt de vertrekdatum binnen de bovengenoemde 6 weken voor vertrek, dan dient de gehele 
reissom direct te worden betaald. 

• Door het Niet aanbetalen hoeft de (oorspronkelijke) aanbetaling op het moment van boeking 
nog niet te worden voldaan. Deze waarde van de oorspronkelijke aanbetaling blijft evenwel 
onderdeel uitmaken van de gehele reissom. 

• Bij boeking dienen eventuele verzekeringen wel vooraf te worden betaald. 

• Bij annulering tot 6 weken voor vertrek, wanneer de gehele reissom nog niet betaald is, zijn 
de annuleringskosten gelijk aan de waarde van de aanbetaling die normaal gesproken op 
grond van de ANVR Reisvoorwaarden had moeten worden betaald. 

• Bij annulering van de reis dienen te allen tijde de annuleringskosten (conform artikel 9 van de 
ANVR Reisvoorwaarden), administratiekosten en eventueel afgesloten 
annuleringsverzekering te worden betaald. 

 

Extra vroegboekkorting 
 

• De ‘Extra vroegboekkorting’ (hier verder te noemen de ‘Korting{en}’) geldt op door TUI 
georganiseerde pakketreizen voor Zonvakanties, Verre reizen, Cruises, Rondreizen, 
Stedentrips en Autovakanties. 

• De Korting bestaat uit één of meerdere kortingen met verschillende namen. De geldende 
Kortingen zijn altijd terug te vinden aan het begin van het boekingsproces. De hoogte van de 
korting verschilt per accommodatie en/of periode en geldt per persoon of per kamertype. 

• De vaste Korting bedraagt 50,- op Zonvakanties en 100,- op Verre Reizen, Cruises en 
Rondreizen op boekingen gemaakt in de periode van 13 november 2019 tot en met 31 
januari 2020 en gelden voor vertrek in de periode 1 april 2020 tot en met 31 oktober 2020. 

• De vaste Kortingen voor Zonvakanties, Verre reizen, Cruises en Rondreizen gelden uitsluitend 
in combinatie met een vlucht vanaf een Nederlandse luchthaven, met een maximum 
reisduur van 24 dagen. 
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• De wisselende Kortingen gelden op een wisselende selectie van door TUI georganiseerde 
Stedentrips. Voor actuele Kortingen kijk op: www.tui.nl. 

• De wisselende Kortingen voor Autovakanties zijn per accommodatie en gelden uitsluitend 
voor vakanties van 7 nachten (8 dagen) en 14 nachten (15 dagen). Voor actuele Kortingen 
kijk op: www.tui.nl. 

• De Kortingen bij Zonvakanties, Verre reizen, Cruises, Rondreizen, Stedentrips en 
Autovakanties zijn per persoon en zijn gebaseerd op een boeking van twee reizigers van 2 
jaar of ouder. Andere samenstellingen van het reisgezelschap, andere vertrekdata en/of 
reisduur kunnen leiden tot andere prijzen dan het gepubliceerde. 

• De Korting is niet van toepassing op reeds gemaakte boekingen. 

• Tijdens de gehele Actieperiode zijn alle gepubliceerde vanaf prijzen altijd inclusief de 
Kortingen. 

 

http://www.tui.nl/
http://www.tui.nl/

