
Annulerings- en herroepingsvoorwaarden 

Overeenkomstig § 18 lid 1 regel 10 FAGG (wet betreffende transacties op afstand en uitgaande 

transacties) bestaat er geen kosteloos herroepingsrecht voor het online boeken van accommodatie, 

zelfs geen herroepingsrecht gedurende 14 dagen. Annulering is alleen mogelijk door een eenzijdige 

verklaring van de contracterende partij tegen betaling van annuleringskosten: 

Wij raden u aan een reisannuleringsverzekering af te sluiten, die u kunt afsluiten bij elk reisbureau of 

verzekeringskantoor of online voordat u boekt. 

U kunt zich op elk moment voor het begin van de tour terugtrekken. De datum van ontvangst van de 

schriftelijke herroepingsverklaring door ons is bepalend. 

Onze annuleringskosten voor de vakantiewoningen zijn in geval van annulering als volgt: 

- tot 10 weken voor aankomst 40% van de reissom 

- tot 5 weken voor aankomst 70 % van de reissom 

- vanaf 14 dagen voor aankomst 100% van de reissom 

- vanaf de dag van aankomst 100% van de reissom 

Indien wij erin slagen een andere huurder te vinden voor dezelfde periode en onder dezelfde 

voorwaarden, zal slechts 20% van de huurprijs in rekening worden gebracht, ongeacht de 

annuleringsdatum. 

 

CORONA: 

Gelieve de geldende testverplichtingen en inreisvoorschriften in acht te nemen alvorens Oostenrijk 

binnen te komen en bij terugkeer in uw eigen land. Gelieve u uitvoerig te informeren over de 

respectieve toepasselijke voorschriften. Ongeacht de algemene voorschriften kunnen wij tests of 

bewijzen eisen om de veiligheid van u, ons personeel en andere gasten te waarborgen.  

Corona is niet langer een deken van kostenloze annuleringsredenen voor uw bij ons geboekte reis, 

omdat Corona bekend staat als een evenement. Alleen in het geval van een lockdown in Tirol of 

Oostenrijk ten tijde van uw reisdata, kunt u zich terugtrekken uit het contract, omdat nakoming dan 

niet mogelijk is. In dat geval krijgt u de gedane betalingen terugbetaald. Verdere betalingen of 

vorderingen tot schadevergoeding tegen ons zijn in dit geval uitgesloten. 

U moet ook een reisannuleringsverzekering afsluiten voor uw eigen ziekte Corona, want dit is geen 

kosteloze reden voor annulering. 

Anders zijn de algemene annuleringsvoorwaarden zoals hierboven beschreven van toepassing. 
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