
Bijzondere reisvoorwaarden en extra informatie 
 
Aanvullend op de Algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommisie Reizen, krijgt 
u hierbij de bijzondere reisvoorwaarden en extra informatie mee, waarbij deze bijgevolg 
de op uw contract toepasselijke contractsvoorwaarden uitmaken. 
 
1° Art 1 : Toepassingsgebied 
 
Gezien het belang hiervan voor wat betreft de verbintenissen van partijen, wordt de 
reiziger erop gewezen dat, naargelang de aarde van de dienst(en)/prestatie(s) waartoe 
Oniro BVBA zich verbindt, hij met deze gebonden is door een contract van 
reisorganisatie. 
 
2° Art 2 : Promotie 
 
Dit aanbod werd ter goeder trouw opgesteld volgens de op dat moment beschikbare 
informatie. Eventuele fouten of wijzigingen zullen u meegedeeld worden in de vorm van 
wijzigingsberichten. Foto’s die door de reiziger worden doorgestuurd, kunnen gebruikt 
worden in de communicatie van Oniro BVBA. Indien de reiziger dit niet wenst, kan hij dit 
melden per e-mail aan  : info@greece-as-you-please.com. 
 
3° Art 3 : Informatie vanwege de reiziger 

1. Verplichtingen m.b.t. documenten 
De reisdocumenten bevatten onder meer de hotelvoucher en de bons/bewijzen 
voor de andere gereserveerde diensten, samen met de praktische reisinformatie. 
Deze reisdocumenten ontvangt u per mail na het ondertekenen van de bestelbon 
en betaling van het voorschot.  
Elke reiziger moet in het bezit zijn van geldige identiteitspapieren voor de 
gereserveerde reis. Zijn identiteitspapieren of reispas dienen geldig te zijn tot 
minimun 3 maanden na datum van terugkeer. Tenzij anders vermeld bij de 
informatie per bestemming. De reiziger heeft de verplichting kennis te nemen 
van de informatie gepubliceerd bij elke bestemming. 
Desgevallend dient hij zich hierover te informeren bij het consulaat  van 
Griekenland : www.diplomatie.be. 
Reizigers van niet-Belgische nationaliteit zijn verplicht hun nationaliteit spontaan 
aan te geven aan Oniro BVBA en dienen informatie in te winnen bij het consulaat 
van Griekenland. Oniro BVBA zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor 
het geval hieromtrent eender welk probleem zou kunnen ontstaan. 
Minderjarigen moeten in het bezit zijn van hun eigen bewijs van identiteit, met 
foto. Het is belangrijk om weten dat dit bewijs tijdig moet worden aangevraagd 
bij de gemeente. Oniro BVBA benadrukt dat de reizigers de verplichting hebben 
zich zorgvuldig te informeren m.b.t. de specifieke toepasselijke regelgeving 
omtrent minderjarigen. Indien de reiziger bij de afreis niet de nodige 
documenten kan voorleggen, zal hij de hieruit voortvloeiende kosten niet op 
Oniro BVBA kunnen verhalen. 
Voor huwelijksreizen met extra kortingen dient de reiziger een officeel attest 
voor te leggen, afgeleverd door een officiële instantie. Huwelijkskortingen 
worden slechts toegestaan, indien de reis plaatsvindt binnen de zes maanden na 
de huwelijksdatum, tenzij anders bepaald door Oniro BVBA. 

http://www.diplomatie.be/


 
 
 

2. Verplichtingen m.b.t. mededeling van informatie 
Op het ogenblik van de reservatie, heeft de reiziger de verplichting om elk 
element dat op één of andere manier het goede verloop van de reis in het 
gedrang zou kunnen brengen  (nationaliteit, gezondheid, eetgewoontes,…), te 
melden aan Oniro BVBA . Indien dergelijke elementen zich zouden voordoen na 
reservatie, heeft de reiziger de verplichting deze onmiddellijk te melden. Alle 
kosten die verbonden zijn aan de gevolgen van het niet-naleven van deze 
verplichting, vallen ten laste van de reiziger, onverminderd het recht van Oniro 
BVBA  om de door haar geleden schade terug te vorderen. 
 

4° Art 6 : De prijs 
 
Gelet op o.a. lokale plaatselijke wetten en gebruiken, zijn bepaalde kosten niet 
inbegrepen in de prijs. Deze kosten zullen aan de reiziger worden meegedeeld. 
 
Telefonisch vermelde prijzen zijn niet bindend en worden enkel als richtlijn 
meegedeeld. 
 
Het kan zijn dat de reiziger een waarborgsom moet betalen bij aankomst voor 
verhuringen (dit zal dan uitdrukkelijk in het contract – bestelbon vermeld worden). 
Deze wordt op het einde terugbetaald, na controle en na aftrek  van eventuele 
verschuldigde kosten of kosten voor beschadiging. Soms wordt de waarborg pas 
teruggestort omdat  de controle niet meteen kan gebeuren. Indien de reiziger zelf 
schoonmaakt, behoudt de verhuurder het recht geld af te houden van de waarborgsom 
indien de schoonmaak niet aan zijn voorwaarden voldoet. Oniro BVBA aanvaardt geen 
verantwoording voor de heffing en/of terugbetaling van de waarborgsommen.  
 
5° Art 7 : Betaling van de reissom 
 

1. Boekingen op meer dan 45 dagen voor afreis.  
Bij boeking betaalt de reiziger 35 % van de totale reissom.  
Eventuele administratiekosten en reisverzekeringen moeten steeds geheel 
worden betaald bij de betaling van het voorschot. 
Uiterlijk 45 dagen voor de afreis moet de volledige reissom betaald zijn. 
Elke laattijdige betaling geeft Oniro BVBA, van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling, recht op : 
- een conventionele intrest van 12% per jaar op het nog verschuldigd bedrag 

vanaf de datum waarop de betaling eisbaar wordt; 
- een forfaitaire som van 10 %  van de totale reissom als vergoeding voor de 

geleden schade, met een minimum van 100 euro. 
 

2. Boekingen op minder dan 45 dagen voor afreis. 
De reiziger betaalt onmiddellijk bij boeking de volledige reissom, inclusief 
eventuele administratiekosten en reisverzekeringen. 
Bij gebreke hieraan, heeft Oniro BVBA het recht, van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling, de reis te annuleren en annulatiekosten aan te rekenen, 



onverminderd haar recht om bijkomende intresten en schadevergoeding te 
vorderen. Eventuele door de reiziger betaalde voorschotten zullen hierbij 
verrekend worden met de kosten van Oniro BVBA. De reiziger aanvaardt deze 
mogelijkheid tot annulatie en erkent dat hij geen vordering lastens Oniro BVBA 
zal instellen ten gevolge van een dergelijke annulatie van Oniro BVBA. 
Indien Oniro BVBA een aanmaning of aangetekende zending uitstuurt wegens 
niet of niet-tijdige betaling van de reiziger, zal zij hiervoor een bijkomende 
administratieve kost van 15 euro kunnen aanrekenen. 

 
6° Art 9 : Andere wijzigingen door de reiziger 

1. Wijzigingen voor afreis  

a) Kleine wijziging 
Voor een kleine wijziging worden volgende kosten aangerekend: 
- vanaf de inschrijving tot en met 31 dagen voor de dag van aankomst: € 7,50 per kamer 
of verhuring per dag; 
- vanaf 30 dagen voor de dag van aankomst: € 15 per kamer of verhuring per dag. 
Onder kleine wijziging wordt verstaan:  
- verhoging van de bezetting van een geboekt kamer- of verhuringstype binnen de 
maximaal toegestane bezetting; 
- verlaging van de bezetting van een geboekt verhuringstype zonder dat de prijs hiervan 
wijzigt; 
- het bijboeken van een extra dienst zoals bijvoorbeeld een kinderbed, garage, 
televisietoestel, huisdier, linnen...; 
- het toevoegen van speciale wensen zoals bijvoorbeeld naast elkaar gelegen kamers, 
een bepaald kamernummer, een specifieke ligging... 
b) Belangrijke wijziging: bij wijziging van de verblijfsaccommodatie (hotel of verhuring), 
het verhuringstype, de vertrekdatum en/of terugkeerdatum, alsook in geval van 
wijziging van de naam bij vluchten, gelden de normale annuleringsvoorwaarden, zie 7) 
Art. 13 Verbreking door de reiziger. 
2. Wijzigingen tijdens de reis 

Wijzigingen van de terugreisdatum ter plaatse zijn in principe niet meer mogelijk. De 
reiziger die toch zijn reis vroegtijdig onderbreekt, heeft geen recht tot terugbetaling van 
de niet- genoten diensten. Alle extra kosten (o.m. transport, administratie, enz.) zijn ten 
laste van de reiziger.  

 
7° Art 13 : Verbreking door de reiziger 
 
Annuleringen moeten steeds schriftelijk en aangetekend gebeuren,  
info@greece-as-you-please.com. Oniro Bvba Apostelstraat 33/9100 Sint-Niklaas, België. 
De vergoeding is hierbij als volgt bepaald: 
Tot 45 dagen (exclusief) voor de dag van de afreis: het bedrag van het voorschot. 
Minder dan 45 dagen (inclusief) en meer dan 21 dagen (exclusief) voor de dag van de 
afreis : 50% van de totale reissom met een minimumbedrag van het voorschot. 
Minder dan 21 dagen (inclusief) voor de dag van de afreis : de totale reissom(100%). 
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8° Art 14 : Aansprakelijkheid van de reisorganisator 

1. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen, 
voortspruitend uit overmacht zoals onvoorziene wijzigingen in 
reglementeringen, vertraging of annulatie van vluchten of ferry’s, ongevallen, 
stakingen, epidemiën, weersomstandigheden, oorlog, enz., voorbeelden waarvan 
de opsomming niet beperkend is. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor 
rekenening van de reiziger. 

2. Evenmin zal de reisorganisator aansprakelijk zijn voor een eventuele aanhouding 
door politie en/of andere autoriteiten wegens het door de reiziger niet naleven 
van de voorschriften. Alle gevolgen zijn dan voor rekening van de reiziger. 

3. Sommige excursies, sportactiviteiten, toeristische manifestaties, enz. kunnen ter 
plaatse worden geboekt bij vreemde ondernemingen die geen deel uitmaken van 
Oniro BVBA. Dergelijke activiteiten die niet behoren tot het oorspronkelijke 
reispakket, vallen buiten de verantwoordelijkheid van Oniro BVBA. Klachten 
m.b.t. die activiteiten, dienen ter plaatse te worden geformuleerd. Oniro BVBA 
kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of 
hinder veroorzaakt door de daden van derden.  

9°  Bagage  
1. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van 

bagage. De mogelijke aansprakelijkheid van de vervoerder of het verblijf blijven 
evenwel behouden. 

2. De adviezen over toegelaten gewicht van de bagage dienen gevolgd te worden. 
Eventuele extra kosten voor overgewicht zijn ten laste van de reiziger. 

 
10°  Autoverhuur 
 

1. Een dag autohuur is 24 uur. 
2. De prijzen zijn altijd inclusief SCDW, PAC, TP (details zie bijlage) 
3. Gps en andere extra’s zullen apart in het contract vermeld worden. 
4. De autoverhuurder heeft te allen tijde het recht betalingszekerheid en/of 
autorisatie op een creditcard te verlangen. 
5. Voorkeuren voor een bepaalde auto zullen aangevraagd worden maar kunnen 
niet gegarandeerd worden wel voor de categorie van de auto. Dus bv. Volvo S40 
of soortgelijk. 
6. Minimum leeftijd bestuurder is 21 jaar (bij cat. A, B en C). Voor alle 
bestemmingen geldt minstens 1 jaar in bezit van rijbewijs. 
7. Afhaal- en leveringsvoorwaarden bij de accommodatie en de luchthaven zie 
contract. 
8. Bij combinaties van diverse aflever-/ophaallocaties geldt een 
afstandsafhankelijke toeslag. Dit zijn de zogenaamde drop off kosten  
(zie contract). 
9. Schade of gebreken moeten per direct gemeld worden bij de autoverhuurder.. 
10. Het verlies van de contactsleutel brengt kosten met zich mee die voor 
rekening van de huurder zijn.  
11.De auto dient in goede staat teruggebracht te worden 



12. Ontstane schade aan de auto/derden n.a.v. het niet naleven van 
verkeersregels en bekeuringen zijn voor rekening van de huurder. De kosten 
moeten direct worden voldaan. 
13. Schade voortkomend uit onverantwoordelijk gedrag is niet verzekerd en voor 
rekening van de huurder. 
14. Verzekering keert niet uit bij schade opgelopen door het blijven steken of vast 
komen te staan in smalle straten. 
 

 
 
11° Huur materiaal 
De reiziger dient als een goed huisvader te zorgen van dit materiaal. Eventuele kosten 
door onzorgvuldig omgaan met het gehuurd materiaal vallen ten laste van de reiziger. 
 
12° Neerleggen van klachten 
Elke tekortkoming moet zo spoedig mogelijk ter plaatse worden meegedeeld aan de 
reisorganisator. Zo geeft u de mogelijkheid aan de reisorganisator om onmiddellijk te 
zoeken naar een oplossing voor uw probleem. Het niet naleven van deze voorschriften 
kan een invloed hebben op de bepaling van uw eventuele schadevergoeding. 
 
13° Bevoegdheid en keuze van woonplaats 
Voor geschillen dien niet via de Geschillencommissie Reizen VZW opgelost kunnen 
worden, is alleen de rechtbank van Dendermonde bevoegd.  
 
 
 
 
 
 
 


