
BOEKINGSVOORWAARDEN OUTV2201
OUTVAKANTIEHUIZEN.NL/OUT! VAKANTIEHUIZEN V.O.F.

Artikel 1 Strekking, begrippen en definities

1. Deze boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op boekingen bij/opdrachten aan, het
boekingskantoor vanaf 1 januari 2022. Op boekingen/opdrachten t/m 31 december 2021, ook in geval
van nog vanaf 2022 door het boekingskantoor te leveren diensten, zijn de oude, bij boeking met de
boeker overeengekomen, ANVR-Boekingsvoorwaarden d.d. februari 2016 van toepassing.

2. In deze boekingsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Boekingskantoor: hier outvakantiehuizen.nl/Out! v.o.f. in de hoedanigheid van degene die in de
uitoefening van zijn bedrijf adviseert, informeert en bemiddelt bij de totstandkoming van
overeenkomsten op het gebied van de huur van vakantie-accommodatie.
Dienstverlener: de verhuurder/accommodatieverschaffer en/of andere dienstverleners op het gebied
van de huur van vakantie-accommodatie, met wie de boeker een overeenkomst aangaat en die, met
inachtneming van de toepasselijke voorwaarden, verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst.
Beheerder: een bijzondere dienstverlener, al dan niet verenigd in de dienstverlener met een andere
hoedanigheid, zijnde de persoon/dienst waarbij ter plaatse tijdens verblijf in een
vakantie-accommodatie, een boeker onverwijld elke onvolkomenheid aan dient te melden om daar al
dan niet met behulp van het boekingskantoor tijdens of na verblijf rechten aan te kunnen ontlenen.
Boeker: a. de huurder, of b. anderen dan de huurder namens wie de huurder een overeenkomst sluit
en die deze overeenkomst aanvaardt.
Opdracht: de overeenkomst (reservering/boeking) tussen de boeker en het boekingskantoor, waarbij
het boekingskantoor zich tegenover de boeker verbindt diensten te verlenen op het gebied van de
huur van vakantie-accommodatie.
Huurvoorwaarden/huisregels: de accommodatieverschaffer hanteert ter plaatse huurvoorwaarden
en/of huisregels. Het boekingskantoor heeft deze vooraf op billijkheid/marktconformiteit getoetst. In
geval van bijzonderheden verklaart het boekingskantoor deze als zijnde niet van toepassing op de
overeenkomst of worden de bijzonderheden tijdens het boekingsproces vermeld. In geval van
geschillen tussen boeker en accommodatieverschaffer tijdens verblijf, bemiddelt het boekingskantoor
tussen partijen.
Werkdagen: maandag tot en met donderdag 09:00 uur tot 17:00 uur en vrijdag van 09:00 uur tot
16:00 uur, uitgezonderd in Nederland erkende feestdagen, tenzij het boekingskantoor uitdrukkelijk
aangeeft dat voor hem andere openingstijden gelden.
Nooddienst/Alarmservice: het boekingskantoor hanteert een 7x24-uurs noodnummer waarop
boeker direct tijdens het geboekte verblijf onvolkomenheden dient te melden in geval boeker via het
boekingskantoor daar rechten aan wenst te ontlenen.
Administratiekosten: het bedrag dat het boekingskantoor de boeker in rekening brengt voor zijn
dienstverlening bovenop de verblijfskosten in de accommodatie.
SGR: de Stichting Garantiefonds Reisgelden, het fonds waarbij (aan)betalingen aan het
boekingskantoor conform de SGR-Garantieregeling zijn verzekerd en namens wie het
boekingskantoor tot nader order vanaf 2021 de verplichte SGR-consumentenbijdrage als onderdeel
van de administratiekosten incasseert.
Annuleringskosten: de kosten verbonden aan het annuleren van een boeking door de boeker. Het
boekingskantoor vermeldt deze kosten op zijn website en informeert de boeker in het boekingsproces
in geval er van afwijkende annuleringskosten sprake is. De boeker kan voor eigen rekening en al dan
niet bij of via het boekingskantoor een annuleringsverzekering-/dekking afsluiten tegen de bij afsluiting
vermelde voorwaarden (gedekte annuleringsredenen e.d.).
Schade Logiesverblijven Verzekering: een schadedekking waarvan de kosten als onderdeel van de
administratiekosten worden geïncasseerd, in geval van een niet ter discussie staande wettelijke
aansprakelijkheid van de boeker, aanvullend op de eigen WA-verzekering van de boeker en/of diens
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toepasselijke reisgenoten, tot een tussen boekingskantoor en accommodatieverschaffer
overeengekomen maximaal bedrag.
Wijzigingskosten, omboekingskosten en voorkeursboekingen: de boeker kan bij het
boekingskantoor een gerealiseerde boeking indien mogelijk op onderdelen wijzigen en/of qua
verblijfsmoment omboeken. De wijzigings-/omboekkosten zijn afhankelijk van betrokken
dienstverlener(s) en kunnen de boeker voorafgaand aan de gewenste wijziging door het
boekingskantoor worden gecommuniceerd. Dit geldt ook voor de kosten van een zogenaamde
voorkeursboeking waarbij het boekingskantoor en betrokken dienstverlener(s) specifieke voorkeuren
van de boeker opnemen in de overeenkomst.

2. Het boekingskantoor is een dienstverlener op het gebied van de huur van vakantie-accommodatie.
Het kan informeren, adviseren en reserveringen maken. Het boekingskantoor verleent deze diensten
in opdracht van de boeker. De boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van
dienstverlening van het boekingskantoor. Hierop zijn enkele uitzonderingen.

3. Als de boeker via het boekingskantoor een vakantie-accommodatie boekt maar de opdracht van de
boeker inclusief betalingsverzoek wordt bevestigd door een uitvoerend dienstverlener anders dan het
boekingskantoor, dan zijn de voorwaarden van betrokken uitvoerend dienstverlener van toepassing.
Het boekingskantoor selecteert dienstverleners op de billijkheid van die voorwaarden,
presenteert,refereert aan deze indien mogelijk tijdens het boekingsproces en bemiddelt naar beste
kunnen bij latere geschillen tussen boeker en uitvoerend dienstverlener.

4. Het boekingskantoor kan een reservering voor de boeker maken. Het brengt dan een
overeenkomst tot stand tussen de boeker en de door de boeker gekozen dienstverlener. Het
boekingskantoor is zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst. Het kan bijvoorbeeld
reserveringen maken voor losse vliegtickets, treinkaartjes, theatertickets en hotelkamers, en
verzekeringen voor de boeker afsluiten.

5. De boeker heeft conform de uitzondering voor reisovereenkomsten op de Europese richtlijn ten
aanzien de verkoop op afstand, geen herroepingsrecht met betrekking tot de in zijn opdracht door het
boekingskantoor gemaakte reserveringen waarop deze boekingsvoorwaarden van toepassing zijn
anders dan de (onverplichte) voorwaardelijke bedenktijd die het boekingskantoor in het
boekingsproces aan de boeker presenteert. Om aanspraak op de bedenktijd te kunnen maken, zal de
boeker zijn opdracht binnen de bedenktijd zelf actief aan het boekingskantoor kenbaar moeten maken
op een wijze dat het al dan niet tijdig hebben ontvangen van die kennisgeving niet ter discussie kan
komen te staan (mailbericht met ontvangstbevestiging, bevestiging van telefoongesprek enz.).

6. Het boekingskantoor is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via het boekingskantoor
gereserveerde diensten. Hierop zijn de leveringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener,
bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij of hotelier, van toepassing. Het boekingskantoor is uiteraard
wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de eigen verleende diensten, zoals voor
juiste advisering en een correcte afhandeling van de reservering.

7. Het boekingskantoor kan voor het verlenen van diensten een bedrag in rekening brengen mits de
hoogte hiervan van tevoren aan de boeker bekend is gemaakt.

Artikel 2 De opdracht formeel

1. De inhoud van de opdracht kan onder meer bestaan uit het informeren en adviseren van de boeker,
alsmede het ten behoeve van de boeker zo mogelijk reserveren van de door hem gewenste diensten.

2. De boeker is jegens het boekingskantoor en de dienstverlener(s) gebonden na het verstrekken van
de opdracht, ongeacht of een bevestiging direct wordt meegegeven.
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3. De (opdracht-)bevestiging zal in het algemeen direct aan de boeker kunnen worden meegegeven,
in welk geval deze bevestiging geldt als bewijs voor de in de bevestiging omschreven overeenkomst.

4. In het geval de opdrachtbevestiging niet onmiddellijk tot een bevestiging van de door de boeker
gewenste overeenkomst kan leiden, treedt de binnen de in de boekingsprocedure gecommuniceerde
bedenktijd in werking vanaf het moment dat de overeenkomst aan de boeker wordt bevestigd. Indien
door de boeker in de aanloop naar de bedenktijd en gedurende de bedenktijd, geen bezwaar wordt
aangetekend geldt de opdrachtbevestiging als bewijs voor het bestaan van de overeenkomst en de
inhoud daarvan. Een en ander laat onverlet de mogelijkheid voor de boeker om tegenbewijs te
leveren.

5. Bij boeking via internet richt het boekingskantoor het boekingsproces zodanig in dat de boeker er
vóór de reservering op gewezen wordt dat hij een overeenkomst aangaat. Door de bevestiging van de
boeking, direct online/telefonisch of nadien per post/email door het boekingskantoor is de boeker aan
deze overeenkomst gebonden.

6. De boeker is jegens het boekingskantoor aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit
de overeenkomst en jegens de dienstverlener voor de verplichtingen die voortvloeien uit de
overeenkomst met deze dienstverlener. De reisgenoten van de boeker zijn voor hun aandeel in de
opdracht aansprakelijk.

7. Vanwege het mogelijk niet danwel niet tijdig ontvangen van berichten van het
boekingskantoor/betrokken dienstverlener(s) vanwege spamfilters, adres- en bezorgfouten, is de
boeker  in vervolg op zijn opdracht aan het boekingskantoor, telefonisch per post/email of het
doorlopen van het boekingsproces op de website van het boekingskantoor, zelf verantwoordelijk voor
het per telefoon, post/email aan het boekingskantoor/betrokken dienstverlener(s) of via de website
van het boekingskantoor/betrokken dienstverlener(s), bewaken van de status van de opdracht en het
tijdig nemen van daaruitvoortvloeiende vervolgstappen (betalen, tijdig herroepen enz.). Het
boekingskantoor biedt de boeker de mogelijkheid om met betrekking tot de dienstverlening door het
boekingskantoor, via de website van het boekingskantoor over de boekingsstatus en bijhorende
documenten te beschikken.

Artikel 3 De opdracht inhoudelijk

1. Voor de opdrachtgever geldt een informatieplicht. De boeker verstrekt daarom tijdig voor het
verstrekken van de opdracht alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers
die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de opdracht. Daartoe behoren in ieder geval zijn
mobiele telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen). De boeker vermeldt tevens bijzonderheden omtrent
zijn eigen lichamelijke en geestelijke toestand alsmede die van zijn medereizigers die van belang
kunnen zijn voor de uitvoering van de diensten dan wel onder normale omstandigheden
gelijkwaardige alternatieve diensten in geval boekingskantoor/dienstverlener(s) door overmacht
gedwongen worden deze aan te bieden.

2. Het boekingskantoor kan de prijzen van de op verzoek van de boeker gereserveerde diensten voor
zover deze buiten de invloedsfeer van het boekingskantoor liggen, niet garanderen. Deze prijzen
kunnen conform de voorwaarden (inclusief annuleringsrechten) van de betrokken dienstverlener
worden gewijzigd. Het boekingskantoor staat daar buiten en draagt hier geen verantwoordelijkheid
voor. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven en doorberekend.

3. Eventuele wijzigingen in de verstrekte opdracht(en), of annuleringen van gereserveerde diensten
kunnen alleen op werkdagen en alleen op verzoek van de boeker plaatsvinden. Indien op verzoek van
de boeker een wijziging wordt aangebracht in reeds gemaakte reserveringen of ingeval
gereserveerde diensten worden geannuleerd zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden
gebracht indien deze kosten tijdig – voorafgaand aan het definitief worden van de wijziging - aan de
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reiziger worden medegedeeld. Dat kunnen naast de door de dienstverlener in rekening gebrachte
annulerings- of wijzigingskosten, ook zijn de kosten die het boekingskantoor moet maken om de
wijziging of annulering tot stand te brengen.

4. Alle mededelingen van de het boekingskantoor zullen uitsluitend worden gericht aan de boeker.

Artikel 4 Betalingen

1. De verschuldigde bedragen dienen op een door het boekingskantoor aan te geven wijze en binnen
de aangegeven termijn te zijn voldaan. Het boekingskantoor is bevoegd – zo nodig in naam en voor
rekening van de desbetreffende dienstverlener(s) – de verschuldigde bedragen te incasseren.

2. Het boekingskantoor kan bij het verstrekken van de opdracht(en) een aanbetaling verlangen, welke
in ieder geval niet hoger zal zijn dan conform de voorwaarden van de (eventueel) betrokken
dienstverlener(s), vermeerderd met de boekingskosten. Als het boekingskantoor/betrokken
dienstverlener een aanbetaling verlangt, wordt de hoogte hiervan voorafgaand aan het sluiten van de
overeenkomst aan de opdrachtgever bekend gemaakt.

3. Het restant van het verschuldigde dient uiterlijk op de in de bevestiging c.q. factuur, genoemde
datum door de boekingskantoor/dienstverlener te zijn ontvangen. Bij eventuele afwijkingen tussen
bevestiging en factuur geldt de bevestiging.

4. Indien de (aan)betaling niet of niet tijdig geschiedt, zendt boekingskantoor/dienstverlener na het
verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en wordt de boeker de gelegenheid
gegeven binnen zeven dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag
alsnog te betalen. Indien betaling ook dan uitblijft, is de boeker in verzuim en word(t) (en) de
overeenkomst(en) geacht te zijn geannuleerd, tenzij de voorwaarden van de (eventueel) betrokken
dienstverlener(s) anders voorschrijven. Het boekingskantoor heeft het recht de aan de annulering
verbonden kosten in rekening te brengen of te verrekenen met de ontvangen aanbetaling(en). Als de
boeking binnen 14 dagen voor aanvang van de geboekte dienstverlening wordt gereserveerd en niet
tijdig wordt betaald, treedt het verzuim onmiddellijk in.

5. Eventuele restituties geschieden uitsluitend aan de boeker.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

1. Het boekingskantoor zal bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht
nemen.

2. Het boekingskantoor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van
de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte
informatie. Het boekingskantoor draagt geen verantwoordelijkheid voor foto's, folders, advertenties,
websites en andere informatiedragers voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of
uitgegeven.

3. Voor zover het boekingskantoor zelf toerekenbaar te kort schiet en de boeker daardoor schade lijdt
(daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid van het
boekingskantoor beperkt tot maximaal 3X de waarde van door de reisagent gefactureerde diensten.

4. De aansprakelijkheid voor schade waartegen de boeker/diens reisgenoten is/zijn verzekerd
(bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering,
ziektekostenverzekering enz.) en voor schade die de boeker/diens reisgenoten lijdt/lijden in het kader
van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van
aansluitingen en/of het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen), wordt uitgesloten.
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5. Het boekingskantoor is verantwoordelijk voor aantoonbare toezeggingen van de eigen
medewerkers.

6. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten
behoeve van de medewerkers van het boekingskantoor.

Artikel 6 Documenten

1. De boeker is zelf verantwoordelijk voor het bij de gewenste dienstverlening bij zich hebben van de
benodigde documenten (van alle reisgenoten), zoals een geldig en ter plaatse rechtsgeldig
identiteitsbewijs, eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs,
verzekeringsbewijs/groene kaart, tickets van buiten het boekingskantoor om geboekte diensten enz..

4. Indien de boeker de bij boekingskantoor/betrokken dienstverlener(s) geboekte diensten niet
(geheel) kan afnemen wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle
daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij het boekingskantoor heeft toegezegd voor dat
document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan het boekingskantoor kan worden toegerekend.

Artikel 7 Rente en incassokosten

1. De boeker die niet tijdig heeft betaald, is over het verschuldigde bedrag vanaf de datum van
verzuim rente verschuldigd. De hoogte van deze rente is:
-voor betalingen met betrekking tot de door het boekingskantoor verrichte opdracht: de wettelijke
rente;
-voor betalingen met betrekking tot de door overig betrokken dienstverlener(s) (te) verrichte(n)
diensten: de wettelijke rente, of als de dienstverlener een ander rentepercentage in rekening brengt,
dit laatstgenoemde percentage, mits het boekingskantoor dit percentage, of de vindplaats hiervan,
voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan de boeker heeft meegedeeld.

2. Voorts is de boeker na aanmaning gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke kosten.
Deze bedragen:
-15% over factuurbedragen tot € 2.500,00;
-10% over de daaropvolgende € 2.500,00; en
-5% over de volgende € 5.000,00,
maar in alle situatie met een minimum van € 40,00.
Het boekingskantoor kan ten voordele van de boeker afwijken van genoemde bedragen en
percentages.

Artikel 8 Klachten

1. Klachten over een door het boekingskantoor gemaakte reservering en/of over door het
boekingskantoor verstrekte adviezen en informatie, moeten om een eventueel schadebeperkend
herstel mogelijk te maken, direct na kennisname door de boeker van de feiten waarop de klacht
betrekking heeft, bij het boekingskantoor worden gemeld. De formele klacht dient in vervolg daarop
binnen twee maanden schriftelijk door het boekingskantoor te worden ontvangen.

2. Het boekingskantoor zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke
reactie geven.

Artikel 9 Geschillen

1. Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomst van opdracht, tenzij op grond van
dwingende regels ander recht van toepassing is.
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2. Uitsluitend de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch en een Nederlandse rechter is bevoegd  geschillen
tussen boekingskantoor en boeker te behandelen, tenzij op grond van dwingende regels een andere
rechter bevoegd is.

3. Alle vorderingsrechten verjaren één jaar na afloop van de gereserveerde dienst(en) of indien de
levering van een dienst geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke eindedatum
van de dienstverlening (bijv. vertrekdatum na een vakantieverblijf)..

Artikel 10 Garantie

1. De (aan)betalingen van boeker aan het boekingskantoor zijn door het boekingskantoor verzekerd
bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Hierop zijn de door de SGR opgestelde
voorwaarden van de SGR-Garantieregeling van toepassing. Voor betalingen van de boeker, buiten
het boekingskantoor om, rechtstreeks aan overige dienstverleners, is de garantie van betrokken
dienstverlener van toepassing. Met de keuze voor een betaalmethode en de door betrokken financiële
instelling/payment service provider (PSP) gevoerde  garantievoorwaarden, heeft de boeker ook zelf
invloed op zijn financiële zekerheid.

2. Het boekingskantoor is zorgvuldig in de selectie van dienstverleners en doet haar uiterste best om
middels contracten, bemiddeling enz. de aanspraken van de boeker op betrokken dienstverlener(s)
ten gunste van de boeker te effectueren.

3. Ten aanzien van de dienstverlening voor verantwoordelijkheid van het boekingskantoor geldt dat
eventuele schadevergoedingen aan de boeker of diens reisgenoten, worden beperkt door de
wettelijke aansprakelijkheid (WA) van het boekingskantoor en de hoogte van eventuele uitkeringen
vanuit de door het boekingskantoor afgesloten WA-verzekering ten aanzien van de bedrijfsactiviteiten
van het boekingskantoor.

4. De boeker dient aan alle eigen verplichtingen ten opzichte van het boekingskantoor/betrokken
overige dienstverlener(s) te hebben voldaan om aanspraak op enige schade-uitkering te kunnen
maken.

5. Garantie-aanspraken op het boekingskantoor/betrokken dienstverlener(s) vervallen in geval aan
boekingskantoor/dienstverlener surséance van betaling is verleend; boekingskantoor/dienstverlener
failliet is verklaard of boekingskantoor/dienstverlener de bedrijfsactiviteiten heeft beëindigd. Bepalend
voor deze laatste situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is
ingeschreven of een eerdere datum, waarvan boekingskantoor/dienstverlener aannemelijk kan maken
dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.

6. Binnen de onder artikel 9.3 gestelde termijn kan tot drie maanden na een afgeronde
klachtenprocedure en artikel 10.4 en 10.5 in aanmerking nemende, een formele garantie-aanspraak
uitsluitend schriftelijk en aangetekend op het actuele bij de Kamer van Koophandel geregistreerde
postadres van outvakantiehuizen.nl/Out! Vakantiehuizen V.O.F. onderbouwd en gespecificeerd
worden ingediend.
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