
    

 

 

BOEKINGSCONDITIES REIS GROENLAND  

 

Boekingsvoorwaarden  

 
IJsland Tours is de organisator van deze pakketreis. Op deze pakketreis zijn de ANVR-Reisvoorwaarden 
van toepassing en ook onze aanvullende voorwaarden. Als de reis is samengesteld uit reisdiensten van 
verschillende dienstverleners zijn aanvullend ook de voorwaarden van die dienstverleners van toepassing, 
die echter geen afbreuk mogen doen aan de ANVR reisvoorwaarden of de wettelijke rechten. Als 
aanvullende voorwaarden gelden vermelden we dat expliciet.  
 
Je kunt de ANVR-Reisvoorwaarden vinden op www.anvr.nl/reizigersvoorwaarden.pdf en op 
www.anvr.nl/touroperatorvoorwaarden. Op deze reis zijn ondervermelde aanvullende voorwaarden van 
toepassing.  
 
Wij zijn aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) en dus is ook de garantieregeling van 
SGR van toepassing. Je kunt dit controleren op www.sgr.nl. Bij financieel onvermogen van ons en/of een 
dienstverlener die bij SGR is aangesloten, kun je -als en voor zover de regeling daarin voorziet- aanspraak 
maken op de garantieregeling (www.sgr.nl/garantieregeling).  
 
Wij zijn ook aangesloten bij het Calamiteitenfonds (CF) en dus is de garantieregeling van CF van 
toepassing. Je kunt dit controleren op www.calamiteitenfonds.nl. Bij een calamiteit kun je -als en voor zover 
de regeling daarin voorziet- aanspraak maken op de garantieregeling van het CF 
(www.calamiteitenfonds.nl/garantieregeling).  
 
Op het vervoer dat wordt uitgevoerd door (Nederlandse) luchtvaartmaatschappijen, trein-, ferry- en 
busmaatschappijen zijn de algemene voorwaarden van die vervoersmaatschappijen van toepassing. Deze 
voorwaarden heb je ontvangen, zijn te vinden op hun websites of te lezen op 
www.anvr.nl/vervoersvoorwaarden.  
 
Als het noodzakelijk is voor een goede uitvoering van deze reisovereenkomst geven wij jouw gegevens door 
aan de dienstverlener(s). Als je hier geen prijs op stelt, kun je dit aan ons doorgeven, maar dan zijn wij niet 
aansprakelijk als die diensten niet of niet juist kunnen worden uitgevoerd, omdat deze gegevens ontbreken.  
 
 
Wettelijke informatie  
De combinatie van reisdiensten die je wordt aangeboden, is een pakketreis in de zin van Richtlijn (EU) 
2015/2302. Bijgevolg kun je aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden. Wij zijn ten 
volle verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de volledige pakketreis. Wij beschikken ook over de 
wettelijke verplichte bescherming om je terug te betalen en, indien het vervoer in de pakketreis is 
inbegrepen, te repatriëren ingeval wij insolvent worden. Meer informatie over basisrechten krachtens 
Richtlijn (EU) 2015/2302. 
 
 
  

 

http://www.anvr.nl/reizigersvoorwaarden.pdf
http://www.anvr.nl/touroperatorvoorwaarden
http://www.sgr.nl/
http://www.sgr.nl/garantieregeling
http://www.calamiteitenfonds.nl/
http://www.calamiteitenfonds.nl/garantieregeling
http://www.anvr.nl/vervoersvoorwaarden
https://www.anvr.nl/basisrechtenpakketreis.pdf


    

 

 
 
 
 
Boekingsinformatie Groenland 

 
Reisdocument 
Voor reizen naar Groenland is een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart benodigd, tenminste geldig 
tot na de terugreisdatum uit Groenland. Deze informatie is geldig voor reizigers met de Nederlandse of 
Belgische nationaliteit. 
 

 

 

Betalingsvoorwaarden  
 
Op de betaling van de reissom zijn van toepassing: 
 

⋅ Artikel 10 van de ANVR-Reizigersvoorwaarden 
 
Basis betalingsvoorwaarden Groenland reizen 
Bij boekingsbevestiging/factuur verzoeken wij de aanbetaling binnen 10 dagen te voldoen. De aanbetaling 
bedraagt 25% van de reissom plus de volledige ticketkosten van de vlucht naar Groenland, vermeerderd met 
de reserveringskosten en eventuele verzekeringen. Het restantbedrag dient 8 weken voor vertrek te zijn 
voldaan. 
 
Aanvullende betalingsvoorwaarden 
Op ons reisaanbod kunnen betalingscondities van toepassing zijn die afwijken van onze 
standaard betalingscondities. De op het reisaanbod van toepassing zijnde betalingscondities worden in dat 
geval bij de reis vermeld. 
 
 

 
 

 
 

  



    

 

 
Annuleringsvoorwaarden  

Op de annulering van de reis zijn van toepassing: 

⋅ Artikel 9 van de ANVR-Reizigersvoorwaarden 
 
Basis annuleringskosten 
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, brengen wij de reiziger naast de reserveringskosten de 
volgende annuleringskosten in rekening: 
 
Cruises (exclusief vlucht) 
 bij annulering tot en met de 90ste kalenderdag (inclusief) vóór de vertrekdag: 20% van de reissom 
 bij annulering vanaf de 89ste kalenderdag (inclusief) tot de 60ste kalenderdag (inclusief) vóór de  
   vertrekdag: 50% van de reissom  
 bij annulering vanaf de 59ste kalenderdag (inclusief) vóór de vertrekdag: 100% van de reissom  
 
Landarrangementen (exclusief vlucht) 
 bij annulering tot de 77ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling  
 bij annulering vanaf de 77ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste kalenderdag (exclusief) vóór de 
   vertrekdag: 50% van de reissom  
 bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de kalenderdag (exclusief) vóór de  
   vertrekdag: 75% van de reissom 
 bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot en met de vertrekdag: 100% van de reissom 
 
Vluchten 
 Indien een vlucht is inbegrepen of bijgeboekt, gelden hiervoor annuleringskosten volgens opgave  
   van de luchtvaartmaatschappij. Tickets zijn non-refundable, tenzij anders vermeld. 
 
Aanvullende annuleringskosten 
Mogelijk zijn op de geboekte reis afwijkende annuleringskosten van toepassing. De afwijkende voorwaarden 
zijn dan bij de reisbevestiging vermeld. 
 
Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen 
van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen. 

 

 

  



    

 

 

Wijzigingen in het reisprogramma 

Op eventuele wijzigingen door de reisorganisator (IJsland Tours) voorafgaand aan het vertrek is Artikel 5 
van de ANVR-Reizigersvoorwaarden van toepassing. 

Op eventuele wijzigingen door de opdrachtgever (hoofdboeker) voorafgaand aan het vertrek is van 
toepassing: Artikel 8 van de ANVR-Reizigersvoorwaarden 
 
De kosten voor het wijzigen van een bestaande reservering zijn € 50, plus de eventueel ontstane 
meerkosten. 
 
 

Vervoersvoorwaarden luchtvaartmaatschappijen 

Indien van toepassing op de reis gelden de vervoersvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappijen: 
 www.anvr.nl/vervoersvoorwaarden 
 
 

Klachtenprocedure 

Ontstaat er onverhoopt een klacht? Dan moet deze natuurlijk zo snel mogelijk worden opgelost. Wij volgen 
hiervoor de richtlijnen van de ANVR. Op klachten zijn Artikelen 12 en 13 van de ANVR-
Reizigersvoorwaarden van toepassing.  
 
 

Privacy beleid 

IJsland Tours hecht veel waarde aan het vertrouwen in onze organisatie. Hier geven wij alle informatie over 
de wijze waarop wij omgaan met persoonlijke gegevens. 

 

Herroepingsrecht  
 
Op ons reisaanbod is het herroepingsrecht conform artikel 1.3 van de ANVR-Reisvoorwaarden van 
toepassing. Te allen tijde uitgezonderd van herroeping zijn reizen waarbij non-refundable vliegtickets 
onderdeel uitmaken van de reis, en/of reizen waarbij vliegtickets na boekingsaanvraag dienen te worden 
uitgegeven binnen de geldende wettelijke bedenktijd. 

http://www.anvr.nl/vervoersvoorwaarden
https://ijslandtours.nl/privacybeleid/


    

 

 

 

Boekingskosten 

 
Voor het boeken van je reis brengen wij reserveringskosten volgens onderstaand overzicht in rekening. 
Reserveringskosten worden éénmalig per factuur belast. 
Reserveringskosten pakketreis (boeking vanuit Nederland): € 35 
Reserveringskosten overige landen: € 50 
Reserveringskosten pakketreis zonder vlucht: € 50 
Reserveringskosten losse reissegmenten: € 50 

Naast reserveringskosten worden in rekening gebracht: 
- per boeking, éénmalig tot een gezelschap van 9 personen, een bijdrage van € 2,50 voor het  
  calamiteitenfonds. 
- per reiziger, een bijdrage van € 5,00 voor het SGR Garantiefonds (boekingen per 01.02.2021)  
   

Verzekeringen zijn niet standaard bij de reissommen inbegrepen. Voor reizen naar Groenland is het verplicht 
een reisverzekering af te sluiten indien je hier nog niet over beschikt. 

 

Boekingsgegevens 
 
Voor het maken van een boeking vragen wij (een deel van) onderstaande gegevens: 
 Naam, e-mail, telefoonnummer en adresgegevens van de hoofdboeker.  
   De hoofdboeker is hoofdelijk aansprakelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens voor de  
   boeking en voor de tijdige betaling van de reissom 
 Namen volgens paspoort (!) van alle reizigers (eigen namen, geen gehuwde naam) 
 Geboortedata van alle reizigers 
 Indien van toepassing: naam van de hoofdbestuurder van de huurauto (creditcard verplicht) 
 Gewenste verzekeringen 
 Indien één of meerdere reisonderdelen zelf geboekt zijn, de gegevens benodigd voor de reservering   
   (geboekt vlucht- of vaar-schema, geboekte accommodatie) 
 Preferenties/essenties (zie hiervoor de ANVR voorwaarden) 
 

 

 
  

 



    

 

 

 

Betalingsmogelijkheden 

 
Op de bevestiging/factuur van je reis staan onze bankgegevens vermeld voor het voldoen van de betaling. 
Bij de bevestiging van reizen gebaseerd op speciale aanbiedingen, waarbij betalingen per omgaande 
moeten worden voldaan, ontvang je van ons via de e-mail een link voor het overmaken van de betaling via 
het online betalingssysteem. IJsland Tours biedt je de mogelijkheid om veilig online te betalen via Ideal voor 
betalingen in Nederland. Bij betalingen vanuit België kan dit via Bancontact-Mister Cash. Wij bieden geen 
mogelijkheid voor het betalen van de reissom met een creditcard. Betaling van de reissom contant op ons 
kantoor is enkel in overleg en op afspraak  mogelijk. 

   

Bankgegevens IJsland Tours 
ABN AMRO: NL14 ABNA 0446 0757 60 
ING BANK: NL24 INGB 0005 3054 88 

 
Voor betaling vanuit het buitenland: 
BIC: ABNANL2A IBAN: NL14ABNA0446075760 

 

 
Reisbescheiden 

De (digitale) reisbescheiden versturen wij circa 2 weken voor vertrek, tot uiterlijk 10 dagen voor vertrek. 

 

 

           Contact: 

Koninginnelaan 16A    ☎ +31 (0)30-2308010 

3762 DE Soest      📩 info@ijslandtours.nl 

Nederland / The Netherlands   🌎 ijslandtours.nl 

🏢 KvK nr.: 54805511       
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