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1. Inleiding  

De problematiek van laattijdige betalingen is een fenomeen dat steeds omvangrijker wordt in 

de hedendaagse economie. De sector van het bezoldigd collectief personenvervoer over de 

weg ontsnapt hier ook niet aan. Het is echter belangrijk dat de bedrijven erin slagen facturen 

tijdig te doen betalen en er zo minstens voor te zorgen dat de eigen verplichtingen (fiscale, 

sociale, commerciële, …) kunnen nagekomen worden. Een te soepele houding jegens de 

klanten kan het voortbestaan van de eigen activiteit in gevaar brengen.  Met dit werk wil het 

Instituut voor de autoCar en de autoBus (ICB) oplossingen bieden om deze situatie te 

voorkomen. Één van de preventieve maatregelen zijn de algemene (en bijzondere) 

verkoopsvoorwaarden die de onderneming (binnen bepaalde grenzen) toelaat een gunstige 

juridische context te kiezen, waardoor het zijn schuldvorderingen beter kan beheren.  

2. Definitie  

Algemene (en bijzondere) verkoopsvoorwaarden zijn door één der partijen (in dit geval de 

onderneming actief in de sector van het bezoldigd collectief personenvervoer over de weg) 

opgestelde standaardclausules die integraal deel uitmaken van de reis- of de 

vervoerovereenkomst.  

3. Reis- of vervoerovereenkomst?  

Afhankelijk van het soort overeenkomst zijn andere wettelijke bepalingen van toepassing:  

 de wet van 25 augustus 18911 voor de vervoerovereenkomst. Dit is de overeenkomst 

waarbij personen van de ene plaats naar de andere worden vervoerd.  Vertrek- en 

eindpunt kunnen hetzelfde zijn. Dikwijls wordt een bepaalde reisweg gevolgd en het 

is mogelijk dat een tijdschema dient gerespecteerd te worden;  

 

                                                           
1 Wet 25 augustus 1891, BS 26 augustus 1891.  
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 de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en 

reisbemiddeling (Reiscontractenwet)2 voor het contract tot reisorganisatie en het 

contract tot reisbemiddeling waarbij pakketreizen worden verkocht. Een pakketreis is 

de voorafgaande combinatie van minstens twee van de drie volgende elementen: 

 transport;  

 verblijf;  

 toeristische diensten, die noch op het transport noch op het verblijf betrekking 

hebben maar die een aanzienlijk deel van het pakket uitmaken, als deze 

combinatie wordt verkocht tegen een totaalprijs en als de prestatie 24 uur 

overschrijdt of een overnachting omvat. 

Afzonderlijke facturering van diverse onderdelen van eenzelfde combinatie bevrijdt 

de reisorganisator of -bemiddelaar niet van de verplichtingen vervat in de 

Reiscontractenwet.  

De Reiscontractenwet is eveneens van toepassing als een reisbemiddelaar één of 

meerdere aparte prestaties aanbiedt die toelaten een reis of een verblijf te realiseren. 

De reiziger is elke persoon die het voordeel geniet van de verbintenis (contract tot 

reisorganisatie en het contract tot reisbemiddeling) ongeacht of het contract gesloten 

of de prijs betaald is door hem of voor hem (de wet is bijgevolg ook van toepassing 

indien de reis betaald werd door een onderneming/vereniging al dan niet met 

rechtspersoonlijkheid). 

 

4. Bestelbon  

 

 Vervoerovereenkomst 

Volgens de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en 

consumentenbescherming (afgekort als WMPC)3 is de verkoper verplicht een 

bestelbon af te leveren wanneer (1) de consument een voorschot betaald heeft op een 

bepaald goed of een bepaalde dienst en (2) waarvan de levering of de 

dienstverstrekking op een later tijdstip is vastgesteld.  Dit geldt ook indien de levering 

niet onmiddellijk gebeurt en de consument reeds de volledige prijs van het product of 

van de dienst betaalt.  De verkoper moet spontaan een bestelbon afleveren (de 

consument moet hier niet om vragen!).  

Indien beide partijen de bestelbon ondertekenen, kan deze het karakter van een 

overeenkomst krijgen, op voorwaarde dat de bestelbon alle essentiële bestanddelen 

van een overeenkomst bevat (prijs en voorwerp) en dat de bon is opgesteld in 

evenveel originele exemplaren als er partijen zijn en iedere partij een exemplaar heeft 

ondertekend.4 Indien de handtekeningen ontbreken of slechts door de verkoper 

werden ondertekend, heeft de bestelbon geen bewijswaarde, tenzij tegen de verkoper 

of als begin van bewijs met geschrift, aan te vullen met vermoedens en het 

                                                           
2 Wet 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling, BS 1 april 1194 
(Reiscontractenwet).  
3 Art. 79 wet 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, BS 12 april 2010.  
4 Art. 1325 BW.  



getuigenbewijs5.  Met een geldboete van 250 tot 10.000 euro worden gestraft, de 

verkoper die de verplichting om een bestelbon af te leveren naast zich neerlegt.  

Deze bestelbon dient onder meer de volgende vermeldingen te bevatten6:  

1. de naam of de benaming, het adres en in voorkomend geval het 

inschrijvingsnummer van de verkoper in het handelsregister of in het 

ambachtsregister;  

2. de datum en het volgnummer van die bon;  

3. een beschrijving die een zekere identificatie van (het goed of) de dienst 

mogelijk maakt:  

 keuze van de datum, uurroosters, de plaats van vertrek/aankomst; 

 omschrijving van het (de) voertuig(en) en van het aanwezige personeel 

aan boord; 

 hoeveel personen vervoerd moeten worden. 

4. de eenheidsprijs, de hoeveelheid en de totale prijs;  

5. het bedrag van het betaalde voorschot;  

6. het saldo;  

7. de datum of termijn (van de levering van het goed of) van het verlenen van de 

dienst;  

8. de handtekening van de ondernemer [en eventueel van de klant]. 

 

 Reisovereenkomst 

De Reiscontractenwet stelt dat bij het boeken van de reis de reisbemiddelaar of de 

reisorganisator ertoe gehouden is een bestelbon aan de reiziger te overhandigen 

conform de WMPC. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de 

reiziger, via de reisbemiddelaar of de reisorganisator, de schriftelijke bevestiging van 

de geboekte reis ontvangt.7  Op te nemen elementen in de bestelbon/contract8:  

a. verplichte vermeldingen: 

1. de plaats en de datum van de ondertekening; 

2. de naam en het adres van de reisorganisator en/of reisbemiddelaar; 

3. de naam en het adres van de instantie die garant staat voor de diensten van de 

reisorganisator en/of van de reisbemiddelaar; 

4. de naam en het adres van de reiziger en, in voorkomend geval, de derde 

begunstigde(n); 

5. de plaatsen en de data van begin en einde van de reis en van de verblijven en, 

indien deze onderscheiden periodes van verblijf omvatten, de verschillende 

periodes en data; 

                                                           
5 Art. 1347 BW.  
6 Art. 19 KB 30 juni 1996 betreffende de prijsaanduiding van producten en diensten en de bestelbon, BS 30 juli 
1996. 
7 Art. 9, eerste lid  Reiscontractenwet.  
8 Art. 10 Reiscontractenwet.  



6. de te gebruiken vervoermiddelen, kenmerken en categorieën van deze 

vervoermiddelen, data, tijdstippen en plaatsen van vertrek en terugkeer; 

7. de totaalprijs die al de in het contract vastgestelde prestaties dekt; 

8. de gegevens met betrekking tot een eventuele herziening van de prijs en de 

precieze berekeningswijze ervan; 

9. de termijn en de wijze van betaling van de prijs; 

10. de bijzondere wensen die de reiziger bij het boeken van de reis aan de 

reisorganisator of de reisbemiddelaar kenbaar heeft gemaakt; 

11. de voorwaarden om het contract over te dragen; 

12. de voorwaarden om het contract te verbreken in hoofde van de reiziger en in 

hoofde van de reisorganisator en/of bemiddelaar; 

13. de wijze waarop en de termijnen waarbinnen de reiziger een eventuele klacht 

moet indienen in verband met het niet of slecht uitvoeren van de 

overeenkomst; 

14. de voorwaarden van een annulatie-, bijstands- en/of elke andere verzekering 

en naam en adres van de verzekeraar of een uitdrukkelijke verwijzing naar de 

brochure met aanduiding van de bladzijde waarop deze informatie is 

vermeld. 

b. indien zij relevant zijn voor het betrokken contract, dient het contract bijkomend 

de volgende gegevens te vermelden: 

1. indien logies in de reisovereenkomst is opgenomen : de ligging, de categorie 

of het comfort en de belangrijkste kenmerken ervan, alsmede de 

overeenstemming ervan met de voorschriften van het ontvangende land, 

waarbij de reiziger gewezen moet worden op het verschil tussen deze 

klassering en de normen die toepasselijk zijn in België; 

2. de aard en het aantal inbegrepen maaltijden; 

3. het minimum aantal personen dat voor de uitvoering van het reiscontract is 

vereist en de uiterste datum waarop de reiziger in kennis zal worden gesteld 

van een eventuele annulering; deze uiterste annuleringsdatum is ten laatste 15 

dagen vóór het vertrek; 

4. de routebeschrijving; 

5. de bezoeken, excursies of andere diensten, die begrepen zijn in de 

overeengekomen totale prijs; 

6. de bijzondere wensen van de reiziger die door de reisorganisator zijn 

aanvaard. 

c. In zoverre de gegevens vervat in a. en b. geheel of gedeeltelijk voorkomen op een 

aan de reiziger afgegeven programma, reisbrochure of op de bestelbon, mag het 

contract een eenvoudige verwijzing naar dat programma, reisbrochure of 

bestelbon bevatten; elke wijziging van het programma of de reisbrochure moet in 

het reiscontract vermeld worden. Het contract moet uitdrukkelijk vermelden dat 

de reiziger het programma of de brochure heeft ontvangen. 

 

 



5. Algemene (en bijzondere) verkoopvoorwaarden  

Het is aan te bevelen om in de bestelbon algemene (en bijzondere) verkoopvoorwaarden op te 

nemen, die echter niet in strijd mogen zijn met de verplichte vermeldingen (deze kunnen 

uiteraard ook worden opgenomen in de offerte of in de factuur).  

Algemene (en bijzondere) verkoopvoorwaarden moeten evenwel (1) aanvaard worden door 

de tegenpartij en (2) mogen niet onrechtmatig zijn (moeten geldig zijn). Standaardclausules 

in algemene (en bijzondere) verkoopsvoorwaarden zijn voor de consument slechts bindend 

indien deze voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst effectief kennis heeft 

genomen of redelijkerwijze kennis heeft kunnen nemen (dus op de bestelbon en/of het 

bestek) en indien de bedingen door hem ook uitdrukkelijk of stilzwijgend9 werden aanvaard. 

Op de voorzijde van de bestelbon is het aangewezen een verwijzing op te nemen naar de 

algemene (en bijzondere) verkoopsvoorwaarden op de keerzijde: “De klant verklaart 

akkoord te gaan met de algemene (en de bijzondere) voorwaarden die opgenomen zijn op 

de keerzijde van deze bestelbon”.  

 

Indien de cliënt een handelaar, een aanbestedende overheid/dienst is of toebehoort tot de non-

profit sector is de verkoper niet verplicht een bestelbon af te leveren. Toch is het aan te 

bevelen omdat er in een bestelbon (en uiteraard ook in een factuur) algemene (en bijzondere) 

voorwaarden kunnen opgenomen worden. De algemene (en bijzondere) voorwaarden moeten 

aan twee voorwaarden voldoen: (1) de schuldenaar moet de mogelijkheid gehad hebben om 

de inhoud ervan te bekijken vóór of op het moment van het afsluiten van het contract (ook 

hier geldt het advies om op de voorzijde een verwijzing te plaatsen naar de algemene (of 

bijzondere) verkoopsvoorwaarden op de keerzijde) en (2) de schuldenaar dient de algemene 

(of bijzondere) voorwaarden uitdrukkelijk of stilzwijgend (zie hierboven) te aanvaarden. Een 

uitdrukkelijk of stilzwijgend aanvaarde factuur tussen handelaars levert het bewijs van het 

bestaan van een overeenkomst.10 Ook de algemene voorwaarden worden door een belangrijk 

deel van de rechtspraak aanzien als aanvaard indien de factuur niet (tijdig) wordt 

geprotesteerd. Een grotere zekerheid wordt geboden aan de verkoper indien de bestelbon of 

offerte ondertekend wordt door zijn contractspartner (uiteraard met een duidelijke verwijzing 

naar de algemene of bijzondere voorwaarden op de achterzijde). 

 

De Geschillencommissie Reizen vzw (GCR) is bevoegd om geschillen te behandelen tussen 

de partijen die haar algemene voorwaarden aanwenden. De algemene verkoopvoorwaarden van 

de GCR mogen aangevuld worden, maar mogen niet ingeperkt noch tegengesproken worden.   

 

 

6. Modellen 

                                                           
9 Er moet sprake zijn van een “omstandig stilzwijgen”: men moet uit het gedrag van de schuldenaar kunnen 
afleiden dat hij instemt met de overeenkomst.  
10 Art. 25, tweede lid W. Kh.  

http://www.clv-gr.be/algemene_reisvoorwaarden_nl.html


Voor het opstellen van algemene (en bijzondere) verkoopsvoorwaarden kunnen de 

onderstaande voorbeelden worden geraadpleegd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vervoerovereenkomst 
 

Algemene voorwaarden 
 

 
Artikel 1. - Toepassingsgebied 
1.1. De algemene voorwaarden van onderhavig bestek, bestelbon, of  factuur zijn van toepassing op de 

overeenkomst voor het vervoer van personen, waarbij [naam en rechtsvorm] zich verbindt een dienst van 
ongeregeld vervoer uit te voeren door één of meerdere autocars, met chauffeur(s), van [naam en 
rechtsvorm] die daarvoor gehuurd worden door een opdrachtgever (met of zonder rechtspersoonlijkheid) 
voor eigen rekening of voor rekening van (een) derde(n) (met of zonder rechtspersoonlijkheid).  

1.2. Behoudens andersluidende en uitdrukkelijk door de twee partijen aanvaarde schriftelijke overeenkomst, 
worden enkel de algemene voorwaarden van onderhavig bestek, bestelbon of factuur aanvaard.  

 
Artikel 2. - Aanvang van de vervoerovereenkomst 
2.1. Bij de reservatie overhandigd [naam en rechtsvorm] een bestelbon aan de opdrachtgever.  
2.2. De vervoerovereenkomst ontstaat op het moment dat de opdrachtgever de geschreven bevestiging van de 

bestelling door [naam en rechtsvorm] ontvangt.   
2.3. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de opdrachtgever/de begunstigde de algemene en de 

bijzondere voorwaarden van onderhavig bestek, bestelbon of factuur.  
 
Artikel 3. - Overdraagbaarheid van de vervoerovereenkomst  
1.1. De opdrachtgever/begunstigde kan vóór het vertrek, de vervoerovereenkomst overdragen aan (een) 

derde(n), die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van de vervoerovereenkomst. De overdrager dient 
tijdig vóór het vertrek de [naam en rechtsvorm] op de hoogte te brengen.  
De overdrager en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de prijs en de kosten van de 
overdracht.  

 
Artikel 4. -  Prijs  
4.1.  De prijs in de onderhavige overeenkomst is vast, onder voorbehoud van een duidelijke materiële fout en van 

een prijsherziening die uitdrukkelijk in het contract is voorzien samen met de precieze berekeningswijze 
ervan en die het gevolg is van een herziening van:  

 - de op de verplaatsing toegepaste wisselkoersen en/of; 
 - de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of 
 - de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen. 

De bedoelde wijzigingen kunnen tevens aanleiding geven tot een verlaging van de prijs.  
De in het contract vastgesteld prijs mag in geen geval worden verhoogd binnen de …kalenderdagen [naar 
analogie met de Reiscontractenwet kan 20 kalenderdagen overeengekomen worden] die de dag van het 
vertrek voorafgaan.  
Zo de vergoeding …% [naar analogie met de Reiscontractenwet kan 10% overeengekomen worden] van de 
totaalprijs te boven gaat, kan de opdrachtgever de overeenkomst zonder vergoeding verbreken. In dit geval 
heeft de opdrachtgever recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de [naam en 
rechtsvorm] heeft betaald.  

 
Artikel 5. - Betaling  
5.1. Geen enkele prestatie zal geleverd worden zonder dat een gedagtekende en ondertekende bestelbon naar 

ons teruggestuurd werd en een voorschot van …% betaald werd, met een minimum van … euro.  
Behoudens andersluidende en uitdrukkelijk door de twee partijen aanvaarde schriftelijke overeenkomst, is 
het saldo betaalbaar uiterlijk … kalenderdagen vóór de datum van het vertrek.  Indien de levering van de 
dienst plaatsvindt op minder dan … kalenderdagen vóór datum van het vertrek, is de volledige prijs 
onmiddellijk te betalen door de opdrachtgever.  

5.2. Alle facturen zijn betaalbaar in onze kantoren te … 
5.3. Behoudens andersluidend schriftelijk beding, zijn onze facturen contant betaalbaar.  
5.4. Bij niet-betaling van de factuur binnen de ….dagen na haar vervaldag, is van rechtswege en zonder 

voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidsintrest van …% [minstens 4,25%]/jaar pro rata temporis.  
5.5. Bij niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere 

facturen, ongeacht de eerder toegekende betalingsfaciliteiten van al de andere facturen, onmiddellijk 
opeisbaar. 

5.6. Bij niet-betaling om welke reden dan ook, behoudt [naam en rechtsvorm] zich het recht om de uitvoering 
van alle lopende bestellingen te schorsen, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder 
schadevergoeding. Indien de klant in gebreke blijft een factuur te betalen en zijn achterstel minstens …. 
euro bedraagt, worden nieuwe en toekomstige opdrachten geweigerd, en dit ongeacht en onverminderd de 
betaling van het verschuldigde bedrag met inbegrip van de interesten en eventuele schadevergoedingen.  

5.7. Bij niet-nakoming door de opdrachtgever van zijn verplichtingen, en bij niet-nakoming door [naam en 
rechtsvorm] van zijn verplichtingen,  is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, aan de 
andere partij een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van …% [15%] van het factuurbedrag, met 



een minimum van … euro, onverminderd het recht van de schuldeiser om een hogere vergoeding te 
vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.  

5.8. De opdrachtgever (met of zonder rechtspersoonlijkheid) die voor rekening van (een) derde(n) (met of 
zonder rechtspersoonlijkheid) een bestelling plaatst, is hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de betaling 
van het verschuldigde bedrag met inbegrip van de interesten en eventuele schadevergoedingen.   

 
[Clausule van toepassing op handelaars, aanbestedende overheden/diensten of de non-profit sector (op te 
nemen in de plaats van 5.4.hierboven)] 
 
Artikel 5.  - Betaling  
5.4. Een interest van …% [8% bij handelstransacties, maar partijen kunnen afwijken]/jaar pro rata temporis is 

van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verschuldigd bij niet-betaling vanaf de … dag [30ste dag, maar 
partijen kunnen afwijken] na ontvangst van de factuur of ontvangst van de dienst.  Overeenkomstig artikel 6 
wet 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, zal de 
opdrachtgever  [naam en rechtsvorm] vergoeden voor alle invorderingskosten, met inbegrip van het 
honorarium en de kosten van een advocaat en de kosten voor technisch advies, die  [naam en rechtsvorm] 
opgelopen heeft als gevolg van het niet-naleven door de opdrachtgever van één van zijn verbintenissen die 
voortvloeien uit de onderhavige algemene en bijzondere voorwaarden.  

Artikel 6. -  Klachten  
6.1. Klachten vóór de datum van vertrek moeten zo snel mogelijk (mondeling/schriftelijk) gemeld worden. 
6.2. Klachten tijdens de uitvoering van de vervoerovereenkomst moeten zo snel mogelijk ter plaatse, op een 

gepaste en bewijskrachtige manier, gemeld worden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. De 
begunstigde kan zich wenden tot de (vertegenwoordiger van) [naam en rechtsvorm].  

6.3. Werd de klacht niet bevredigend opgelost of kon onmogelijk een klacht geformuleerd worden, dan moet  
uiterlijk één maand na het einde van de vervoerovereenkomst bij (de vertegenwoordiger van) [naam en 
rechtsvorm] per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs een klacht worden ingediend. Dit schrijven 
moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming(en) bevatten.  

6.4. Het indienen van klachten heeft geen invloed op de eisbaarheid van de bedragen welke uit andere 
oorzaken [naam en rechtsvorm] in rechte toekomen.  

 
Artikel 7 - Annulatie  
7.1. Bij annulatie door de opdrachtgever minder dan … kalenderdagen voor de datum van het vertrek, zal 100% 

van de betaling verschuldigd zijn. Bij annulatie van de bestelling door de opdrachtgever minder dan … 
kalenderdagen, zal …% verschuldigd zijn.  

7.2. Bij annulatie door [naam en rechtsvorm] voor redenen die niet te wijten zijn aan de opdrachtgever, zal de 
opdrachtgever onmiddellijk een terugbetaling ontvangen. De opdrachtgever heeft eveneens recht op een 
vergoeding bij de niet-uitvoering van de vervoerovereenkomst, behalve wanneer de niet-uitvoering het 
gevolg is van een vreemde oorzaak die niet te wijten is aan [naam en rechtsvorm] (bv. staking, lock-out, 
oorlog, oproer, …). Deze opsomming is exemplatief en niet exhaustief. 
 

Artikel 8. - Aansprakelijkheid van [naam en rechtsvorm]  
8.1. [Naam en rechtsvorm] verwerpt alle aansprakelijkheid in geval van een onderbreking van de uitvoering van 

de vervoerovereenkomst  en/of een vertraging als gevolg van overmacht (bv. ongevallen, stakingen, mist,  
sneeuw, overstromingen, wegenwerken, …). Deze opsomming is exemplatief en niet exhaustief. Eventuele 
bijkomende kosten voor vervoer en/of verblijf die kunnen  voortvloeien uit een reisonderbreking en/of een 
vertraging als gevolg van overmacht, zijn ten laste van de opdrachtgever.  
 

Artikel 9. - Aansprakelijkheid van de opdrachtgever/begunstigde(n) 
9.1. De opdrachtgever/begunstigde(n) is (zijn) gehouden zich bij het vertrek aan te melden op de plaats en op 

het tijdstip die voorzien werden in de overeenkomst. Bij niet-nakoming in hoofde van de 
opdrachtgever/begunstigde(n)  om zich aan te melden op de plaats en op het tijdstip die voorzien werden in 
de vervoerovereenkomst is [naam en rechtsvorm] niet gehouden tot de terugbetaling van de betaalde 
bedragen, noch tot het verzekeren van een gelijkaardige verplaatsing. 

9.2. De opdrachtgever/begunstigde(n) dien(t)en zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften en dient 
eveneens de normale  omgangsvormen te respecteren.  De bepalingen van KB 15 september 1976 
houdende reglement op de politie van personenvervoer per tram, pre-metro, metro, autobus en autocar, BS 
18 september 1976, dient door de opdrachtgever/begunstigde(n)  nageleefd te worden.  

9.3. Het is verboden te roken aan boord van het voertuig.  
9.4. Indien het gedrag van de opdrachtgever/begunstigde(n) aan boord van het voertuig een gevaar vormt voor 

de andere passagiers of indien het voertuig door de opdrachtgever/begunstigde(n) werd beschadigd, heeft 
de bestuurder het recht om, (in overleg met [naam en rechtsvorm]), de reis te onderbreken gedurende de 
tijd die hij/zij nodig acht of om terug te keren naar de plaats van vertrek.  

9.5. De opdrachtgever die voor rekening van (een) derde(n) een bestelling plaatst, is hoofdelijk en ondeelbaar 
gehouden tot de betaling van de schade.    

 



Artikel 10. - Bagage (en/of reisgoed) 
10.1. [Naam en rechtsvorm] is aansprakelijk voor schade,  verlies of diefstal van de bagage (en/of van het 

reisgoed) die (dat) zich bevindt in de laadruimte (of in een aanhangwagen) van het (de) voertuig(en), tenzij 
het bewijs wordt geleverd dat de schade, het verlies of de diefstal het gevolg zijn van een vreemde oorzaak 
die niet te wijten is aan [naam en rechtsvorm] (bv. staking, lock-out, oorlog, oproer, … Deze opsomming is 
exemplatief en niet exhaustief) of dat [naam en rechtsvorm] al het mogelijke heeft gedaan om schade, 
verlies of diefstal van de bagage (en/of van het reisgoed) te voorkomen of dat het onmogelijk was om 
schade, verlies of diefstal van de bagage (en/of van het reisgoed) te voorkomen. De aansprakelijkheid voor 
de bagage(en/of van het reisgoed) is beperkt tot … euro/persoon.  

10.2. Beschadigingen (bv. krassen) als gevolg van het in- en uitladen van de bagage (en/of van het reisgoed) 
kunnen niet ten laste worden gelegd van [naam en rechtsvorm].  

10.3. Fietsen en sportmaterieel (bv. golftas, duikmaterieel, …) vallen onder reisgoed en dienen aangemeld te 
worden op voorhand   

10.4. [Naam en rechtsvorm] is niet aansprakelijk voor schade,  verlies  of  diefstal van handbagage. 
10.5. De (vertegenwoordiger van) [naam en rechtsvorm] behoudt zich het recht bagage (en/of reisgoed) te 

weigeren zonder het naamlabel (met voornaam, naam en adres  van de eigenaar).  De (vertegenwoordiger 
van) [naam en rechtsvorm]  behoudt zich het recht bagage (en/of reisgoed) te weigeren waarvan het 
gewicht, de grootte of de aard niet overeenkomen met de bepalingen van de bestelbon, alsook die 
gevaarlijk bevonden worden voor de veiligheid van het vervoer. Een dergelijke weigering geeft geen 
aanleiding tot enige korting of terugbetaling van het betaalde bedrag. 

10.6. Meer dan één stuk bagage en/of een gewicht van meer dan … kg/persoon kan door (de vertegenwoordiger 
van) [naam en rechtsvorm] geweigerd worden en kan aanleiding geven tot een kost van … 
euro/overgewicht die zal gefactureerd worden aan de opdrachtgever.   

 
Artikel 11. - Bevoegdheid en rechtspleging 
11.1. De onderhavige algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht en elk eventueel geschil 

behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van … . 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reisovereenkomst 

Algemene reisvoorwaarden van de geschillencommissie reizen van toepassing vanaf 1 april 2011  

(zie hierboven) 

 

Bijzondere reisvoorwaarden van [naam en rechtsvorm] 

 

Artikel 1. - Toepassingsgebied 
1.3. De bijzondere voorwaarden van [naam en rechtsvorm] van onderhavig bestek, bestelbon, of  factuur zijn van 

toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de Belgische wet 
van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling. 

1.4. Behoudens andersluidende en uitdrukkelijk door de twee partijen aanvaarde schriftelijke overeenkomst, 
worden enkel de algemene en bijzondere reisvoorwaarden van onderhavig bestek, bestelbon of factuur 
aanvaard.  

 
Artikel 2. -  Prijs  
2.1.  De prijs in de onderhavige overeenkomst is vast, onder voorbehoud van een duidelijke materiële fout en en 

van een prijsherziening die uitdrukkelijk in het contract is voorzien samen met de precieze berekeningswijze 
ervan en die het gevolg is van een herziening van:  

 - de op de verplaatsing toegepaste wisselkoersen en/of; 
 - de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of; 
 - de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen. 

De bedoelde wijzigingen kunnen tevens aanleiding geven tot een verlaging van de prijs.  
De in het contract vastgesteld prijs mag in geen geval worden verhoogd binnen de 20 kalenderdagen  die 
de dag van het vertrek voorafgaan.  
Zo de vergoeding 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan de opdrachtgever de overeenkomst zonder 
vergoeding verbreken. In dit geval heeft de opdrachtgever recht op onmiddellijke terugbetaling van al de 
bedragen die hij aan de [naam en rechtsvorm] heeft betaald.  

 
Artikel 3. - Betaling  
a. Geen enkele prestatie zal geleverd worden zonder dat een gedagtekende en ondertekende bestelbon naar 

ons teruggestuurd werd en een voorschot van …% betaald werd, met een minimum van … euro.  
Behoudens andersluidende en uitdrukkelijk door de twee partijen aanvaarde schriftelijke overeenkomst, is 
het saldo betaalbaar uiterlijk één maand vóór de datum van het vertrek, en op voorwaarde dat de reiziger 
vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden.  Indien de 
levering van de dienst plaatsvindt op minder dan … kalenderdagen vóór datum van het vertrek, is de 
volledige prijs onmiddellijk te betalen door de opdrachtgever.  

b. Alle facturen zijn betaalbaar in onze kantoren te … 
c. Behoudens andersluidend schriftelijk beding, zijn onze facturen contant betaalbaar.  
d. Bij niet-betaling van de factuur binnen de ….dagen na haar vervaldag, is van rechtswege en zonder 

voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidsintrest van …% [minstens 4,25%]/jaar pro rata temporis 
verschuldigd.  

e. Bij niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere 
facturen, ongeacht de eerder toegekende betalingsfaciliteiten van al de andere facturen, onmiddellijk 
opeisbaar. 

f. Bij niet-betaling om welke reden dan ook, behoudt [naam en rechtsvorm] zich het recht om de uitvoering 
van alle lopende bestellingen te schorsen, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder 
schadevergoeding. Indien de klant in gebreke blijft een factuur te betalen en zijn achterstel minstens …. 
euro bedraagt, worden nieuwe en toekomstige opdrachten geweigerd, en dit ongeacht en onverminderd de 
betaling van het verschuldigde bedrag met inbegrip van de interesten en eventuele schadevergoedingen.  

g. Bij niet-nakoming door de opdrachtgever van zijn verplichtingen, en bij niet-nakoming van zijn verplichtingen 
door [naam en rechtsvorm] is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, aan de andere 
partij een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van …% [15%] van het factuurbedrag, met een 
minimum van … euro, onverminderd het recht van de schuldeiser om een hogere vergoeding te vorderen 
mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.  

h. De opdrachtgever (met of zonder rechtspersoonlijkheid) die voor rekening van (een) derde(n) (met of 
zonder rechtspersoonlijkheid) een bestelling plaatst, is hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de betaling 
van het verschuldigde bedrag met inbegrip van de interesten en eventuele schadevergoedingen.   

 
 
 
 
 
 



[Clausule van toepassing op handelaars, aanbestedende overheden/diensten of de non-profit sector (op te 
nemen in de plaats van 3.4. hierboven)] 
 
Artikel 3.  - Betaling  
3.4.  Een interest van …% [8% bij handelstransacties, maar partijen kunnen afwijken]/jaar pro rata temporis is 

van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd, bij niet-betaling vanaf de … dag [30ste dag, maar 
partijen kunnen afwijken] na ontvangst van de factuur of ontvangst van de dienst.   
Overeenkomstig artikel 6 wet 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij 
handelstransacties, zal de opdrachtgever  [naam en rechtsvorm] vergoeden voor alle invorderingskosten, 
met inbegrip van het honorarium en de kosten van een advocaat en de kosten voor technisch advies, die  
[naam en rechtsvorm] opgelopen heeft als gevolg van het niet-naleven door de opdrachtgever van één van 
zijn verbintenissen die voortvloeien uit de onderhavige algemene en bijzondere voorwaarden.  
 

Artikel 4 – Verbreking door de reiziger  
4.1. Bij annulatie door de reiziger wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid minder dan … 

kalenderdagen voor de datum van het vertrek, zal 100% van de betaling verschuldigd zijn.  
Bij annulatie van de bestelling door de reiziger  minder dan … kalenderdagen, zal …% verschuldigd zijn.  

 
Artikel 5- Aansprakelijkheid van de reiziger 
5.1. De reiziger(s) zijn gehouden zich bij het vertrek aan te melden op de plaats en op het tijdstip die voorzien 

werden in de overeenkomst. 
Bij niet-nakoming in hoofde van de reiziger(s) om zich aan te melden op de plaats en op het tijdstip die 
voorzien werden in de vervoerovereenkomst is [naam en rechtsvorm] niet gehouden tot de terugbetaling 
van de betaalde bedragen, noch tot het verzekeren van een gelijkaardige verplaatsing. 

5.2. De reiziger(s) dien(t)en zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften en dient eveneens de normale  
omgangsvormen te respecteren.   
De bepalingen van KB 15 september 1976 houdende reglement op de politie van personenvervoer per 
tram, pre-metro, metro, autobus en autocar, BS 18 september 1976, dient door de reiziger(s) nageleefd te 
worden.  

5.3. Het is verboden te roken aan boord van het voertuig.  
5.4. Indien het gedrag van de reiziger(s) aan boord van het voertuig een gevaar vormt voor de andere 

passagiers of indien het voertuig door de reiziger(s) werd beschadigd, heeft de bestuurder het recht om, (in 
overleg met [naam en rechtsvorm]), de reis te onderbreken gedurende de tijd die hij/zij nodig acht of om 
terug te keren naar de plaats van vertrek.  

5.5. De opdrachtgever die voor rekening van een (de) reizigers een bestelling plaatst, is hoofdelijk en 
ondeelbaar gehouden tot de betaling van de schade.    
 

Artikel 6. - Bagage (en/of reisgoed) 
6.1. [Naam en rechtsvorm] is aansprakelijk voor schade,  verlies of diefstal van de bagage (en/of van het 

reisgoed) die (dat) zich bevindt in de laadruimte (of in een aanhangwagen) van het (de) voertuig(en), tenzij 
het bewijs wordt geleverd dat de schade, het verlies of de diefstal het gevolg zijn van een vreemde oorzaak 
die niet te wijten is aan [naam en rechtsvorm] (bv. staking, lock-out, oorlog, oproer, … Deze opsomming is 
exemplatief en niet exhaustief) of dat [naam en rechtsvorm] al het mogelijke heeft gedaan om schade, 
verlies of diefstal van de bagage (en/of van het reisgoed) te voorkomen of dat het onmogelijk was om 
schade, verlies of diefstal van de bagage (en/of van het reisgoed) te voorkomen. De aansprakelijkheid voor 
de bagage(en/of van het reisgoed) is beperkt tot … euro/persoon.  

6.2. Beschadigingen (bv. krassen) als gevolg van het in- en uitladen van de bagage (en/of van het reisgoed) 
kunnen niet ten laste worden gelegd van [naam en rechtsvorm].  

6.3. Fietsen en sportmaterieel (bv. golftas, duikmaterieel, …) vallen onder reisgoed en dienen aangemeld te 
worden op voorhand.   

6.4. Naam en rechtsvorm] is niet aansprakelijk voor schade,  verlies  of  diefstal van handbagage. 
6.5. De (vertegenwoordiger van) [naam en rechtsvorm] behoudt zich het recht bagage (en/of reisgoed) te 

weigeren zonder het naamlabel (met voornaam, naam en adres  van de eigenaar).  De (vertegenwoordiger 
van) [naam en rechtsvorm]  behoudt zich het recht bagage (en/of reisgoed) te weigeren waarvan het 
gewicht, de grootte of de aard niet overeenkomen met de bepalingen van de bestelbon, alsook die 
gevaarlijk bevonden worden voor de veiligheid van het vervoer. Een dergelijke weigering geeft geen 
aanleiding tot enige korting of terugbetaling van het betaalde bedrag. 

6.6. Meer dan één stuk bagage en/of een gewicht van meer dan … kg/persoon kan door (de vertegenwoordiger 
van) [naam en rechtsvorm] geweigerd worden en kan aanleiding geven tot een kost van … 
euro/overgewicht die zal gefactureerd worden aan de reiziger.   

 
Artikel 7. - Bevoegdheid en rechtspleging 
7.1. De onderhavige algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht en een  eventueel geschil 

behoort tot de bevoegdheid van de rechtbank van … . 

 


