
Geachte relatie, 

 

In antwoord op uw brief (email) van………. waarin u ons bericht niet akkoord te willen gaan met de door 

ons aangeboden en door de stichting garantiefonds reisgelden (SGR) van garantie voorziene voucher 

willen wij graag nog het volgende onder uw aandacht brengen. 

Wij verzoeken u om uw standpunt nog eens te heroverwegen. Onder normale omstandigheden betalen 

wij, bij een reis die geannuleerd moet worden om redenen die niet aan de reiziger zijn toe te rekenen, 

vrijwel onmiddellijk, althans binnen de wettelijke termijn van 14 dagen, de reissom terug.  

 

Echter de huidige omstandigheden zijn zeer uitzonderlijk en wij hebben, net als vele andere 

reisorganisaties, helaas moeten besluiten om alle pakketreizen tot in ieder geval eind april 2020 te 

annuleren. Dat betekent dat er een grote druk ontstaat op de liquiditeit van reisondernemingen en dus 

ook op die van ons. Dit met name omdat, zoals u zult begrijpen, er op dit moment vrijwel geen 

inkomsten zijn, terwijl de vaste lasten doorlopen zoals de salarissen van onze medewerkers die wij 

moeten en willen betalen. Wij erkennen dat u een vorderingsrecht op ons heeft ter omvang van de 

door u (aan)betaalde reis. U moet u echter ook realiseren dat u niet de enige bent met zo’n vordering 

en dat deze vordering niet gegarandeerd wordt door een garantiefonds of verzekering. U hebt een 

concurrente vordering op ons en dat betekent dat u bij een eventueel faillissement achter in de rij 

staat. De belastingdienst, verplichtingen aan werknemers en de bank gaan bij faillissement voor en in 

het algemeen blijft er dan geen geld meer over om een concurrente crediteur (zoals U) te betalen. 

Uiteraard kunt u uw vordering voorleggen aan een rechter maar dat betekent dat u waarschijnlijk eerst 

over 6 à 9 maanden een beslissing krijgt. Bovendien wijzen wij u erop dat onder deze uitzonderlijke  

omstandigheden (de corona crisis) het nog maar de vraag is of een rechter het wel zo redelijk vindt dat 

u op stel en sprong betaling wil afdwingen daar waar in Nederland toch door alle partijen wordt 

verzocht om voorzichtig om te gaan bij het incasseren van vorderingen in deze voor iedereen, maar 

voor reisorganisaties in het bijzonder moeilijke periode.  

Door ANVR en SGR is daarom bedacht dat het aanbieden van een voucher (juridisch gezien een 

waardebon) voor zowel u als reiziger, als voor ons als reisorganisatie, een goede zaak is en recht doet 

aan de belangen van ons beiden. SGR heeft daarom op 16 maart jl. besloten om in afwijking van de 

normale regels de zogenaamde corona voucher onder dekking van het garantiefonds te brengen. Deze- 

SGR dekking blijft 12 maanden na afgifte bestaan en kunt u uiteindelijk geen andere reis binnen deze 

periode boeken dan krijgt u uw geld terug. Hetzij van ons, maar mochten wij eventueel in deze 12 

maanden failliet gegaan dan van SGR. 

Wij kunnen op deze manier een waardebon ter vervanging van de waarde van de geannuleerde reis 

aanbieden en komen daardoor niet in acute financiële problemen en u krijgt de zekerheid dat mochten 

wij desondanks het tijdens deze crisisperiode financieel niet redden deze waardebon onder dekking 

van het garantiefonds van SGR valt. Ook de overheid acht het accepteren van de SGR voucher alleszins 

redelijk. Consumentenorganisaties spreken zich eveneens positief uit over deze voucher. 

Wij doen dan ook een klemmend beroep op u de aangeboden voucher alsnog te accepteren. 

Met vriendelijke groet,  

reisonderneming X 

 


