
BIJLAGE 2. 
 

STANDAARDINFORMATIEFORMULIER VOOR OVEREENKOMSTEN BETREFFENDE 
VAKANTIEPRODUCTEN VAN LANGE DUUR 

 
Deel 1: 
 

Identiteit, woonplaats en rechtsvorm van de handelaar (handelaren) die partij bij de overeenkomst zal 
(zullen) zijn: 

Korte omschrijving van het product: 

Precieze aard en inhoud van de rechten: 

Precieze periode gedurende welke het in de overeenkomst bedoelde recht kan worden uitgeoefend en, 
indien nodig, de duur ervan: 

Datum vanaf welke de consument het in de overeenkomst bedoelde recht kan uitoefenen: 

Prijs die de consument moet betalen om het recht (de rechten) te verwerven, met vermelding van alle 
terugkerende kosten die de consument kan verwachten als gevolg van zijn recht op toegang tot de 
vermelde accommodatie en reizen of de daarmee verband houdende producten of diensten: 

De betalingsregeling met gelijke termijnbedragen voor deze prijs voor ieder jaar van de looptijd van de 
overeenkomst en de data waarop deze betaalbaar zijn 

Na jaar 1 mogen de daarop volgende bedragen worden aangepast om de reële waarde van deze termijnen 
gelijk te houden, bijvoorbeeld om rekening te houden met de inflatie. 

Beschrijving van de bijkomende verplichte kosten uit hoofde van de overeenkomst; typen kosten en 
indicatie van de bedragen hiervoor (bijvoorbeeld jaarlijkse ledencontributie): 

Een overzicht van de belangrijkste voor de consument beschikbare diensten (bijvoorbeeld hotelverblijf en 
vluchten, beide met korting): 

Zijn deze diensten opgenomen in de bovenbedoelde kosten? 

Zo niet, gelieve te specificeren welke opgenomen zijn en voor welke dient te worden betaald 
(bijvoorbeeld een verblijf van drie nachten is begrepen in de jaarlijkse ledencontributie, alle andere 
accommodatie moet afzonderlijk worden betaald): 

Heeft de handelaar een gedragscode (gedragscodes) ondertekend en, als dit het geval is, waar kan 
(kunnen) deze worden gevonden ? 

 
 
 

Deel 2: 
 

Algemene informatie: 

� De consument heeft het recht om zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen 
binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de sluiting ervan dan wel na de sluiting van een 
eventueel bindende voorovereenkomst, of na de ontvangst van die overeenkomsten indien deze later 
plaatsvindt. 

� Tijdens deze herroepingstermijn is iedere vorm vooruitbetaling door de consument verboden. 



Dit verbod betreft iedere vorm van vergoeding, zoals het doen van een aanbetaling, het verstrekken 
van garanties, het reserveren van geld op een rekening, de uitdrukkelijke erkenning van schuld en 
dergelijke. Naast betalingen aan de handelaar vallen ook betalingen aan derden onder dit verbod. 

� De consument heeft het recht om binnen veertien kalenderdagen na ontvangst van het 
betalingsverzoek voor iedere jaarlijkse termijn de overeenkomst zonder enige sanctie te beëindigen 
door middel van een kennisgeving aan de handelaar. 

� De consument worden geen andere kosten aangerekend noch verplichtingen opgelegd dan die 
welke in de overeenkomst worden vermeld. 

� Overeenkomstig het internationale privaatrecht kan op de overeenkomst een andere wetgeving 
van toepassing zijn dan die van de lidstaat waar de consument woont of gewoonlijk verblijft en 
eventuele geschillen kunnen verwezen worden naar andere rechtbanken dan die van de lidstaat waar 
de consument woont of gewoonlijk verblijft. 

Handtekening van de consument: 

 
 
 

Deel 3: 
 

Aanvullende informatie waarop de consument recht heeft en waar deze specifiek kan worden 
ingewonnen (bijvoorbeeld in welk hoofdstuk van een algemene brochure) indien deze hieronder niet 
wordt verstrekt: 

1. INFORMATIE OVER DE VERWORVEN RECHTEN 

� Een relevante en juiste omschrijving van de kortingen die bij toekomstige boekingen 
kunnen worden verkregen, die wordt toegelicht met een aantal voorbeelden van recente 
aanbiedingen. 

� Informatie over de beperkingen ten aanzien van de mogelijkheden voor de consument om 
van deze rechten gebruik te maken, zoals een beperkte beschikbaarheid of aanbiedingen die 
verstrekt worden op basis van „wie eerst komt het eerst maalt”, beperkte termijnen voor 
promotionele aanbiedingen en bijzondere kortingen. 

2. INFORMATIE BETREFFENDE DE BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST 

� In voorkomend geval, informatie over de regelingen voor de beëindiging van aanvullende 
overeenkomsten en de gevolgen van deze beëindiging. 

� Voorwaarden om de overeenkomst te beëindigen, de gevolgen van de beëindiging en 
informatie over de eventuele aansprakelijkheid van de consument voor kosten die uit de 
beëindiging kunnen voortvloeien. 

3. AANVULLENDE INFORMATIE 

� Opgave van de taal of talen die kunnen worden gebruikt voor communicatie met de 
handelaar met betrekking tot de overeenkomst, bijvoorbeeld in verband met de behandeling van 
vragen en klachten. 

� Indien van toepassing, de mogelijkheid tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting. 

 

 
Bevestiging van de ontvangst van informatie: 
 
Handtekening van de consument: 


