
Modeltekst voor de voucher met SGR garantie met uniek nummer (bijvoorbeeld 

deelnemersnummer SGR en dan een doorlopend nummer) 

Deze voucher is onder de dekking van de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) 

gebracht als gevolg van de coronacrisis. Dit betekent dat indien de SGR-deelnemer, 

waarvan u deze voucher ontvangt, niet aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen, u 

deze voucher kunt inwisselen bij de in deze vouchers genoemde reisorganisatie(s) en/of 

SGR. Hiervoor gelden wél de volgende voorwaarden:  

• De voucher met SGR garantie is door ons (SGR deelnemer onder nummer…) op uw 

naam uitgeschreven; de heer/mevrouw……  

• U ontvangt deze voucher, omdat uw reis geboekt bij: 

• <Naam SGR reisorganisator> onder boekingsnummer    …………….    

• en <Naam SGR reisorganisator> onder boekingsnummer    …………….    

• … 

is geannuleerd vanwege onvermijdbare en buitengewone omstandigheden door het 

coronavirus. 

 

• De waarde van de voucher is gelijk aan uw (aan)betaling op de geannuleerde reis. 

Dit bedrag is € …, -. Deze reis viel oorspronkelijk ook onder SGR-dekking. 

• De voucher is alleen te besteden bij het boekingskantoor waar u de reis heeft 

afgesloten en alleen voor een nieuw te boeken reis bij de genoemde 

reisorganisator(en). 

• De geldigheid van de voucher is maximaal 1 jaar na uitgifte. De datum van uitgifte is 

…2020. De einddatum waarop SGR-garantie vervalt, is dus ...…2021. Als de 

reisorganisatie(s) een langere geldigheidsduur aan de voucher geeft dan valt die 

voucher na 1 jaar niet meer onder SGR-dekking.  

• Onze leveranciers geven ook vouchers uit. De besteding van deze coronavoucher kan 

daarom worden beperkt tot de leveranciers van de oorspronkelijk reis. 

• De SGR-garantieregeling is op deze voucher van toepassing. Deze garantieregeling 

én het bestuursbesluit over de voucher met SGR garantie kunt u vinden op 

www.sgr.nl. 

• Bij een eventueel faillissement dient u de voucher, een betalingsbewijs en de 

boekingsbevestiging te overleggen aan de betrokken reisorganisator(en) en/of SGR. 

Wanneer u de voucher voorlegt aan SGR kan SGR besluiten dat de voucher moet 

worden besteed bij de leveranciers van de oorspronkelijke reis. 

• De voucher is een vordering op naam van u op ons. Deze voucher is strikt 

persoonlijk en niet overdraagbaar aan een derde, behalve aan SGR ingevolge artikel 

8 van de garantieregeling SGR.  

• Conform artikel 8 van de SGR-garantieregeling draagt u bij een eventueel 

faillissement uw rechten over aan SGR middels cessie en subrogatie.  

 

 

Getekend  

 

Plaats en datum         

 

Reisonderneming 

http://www.sgr.nl/

