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TUI VROEGBOEKGARANTIE
INDIEN DE GEBOEKTE VAKANTIE VAN JE KLANT 4 WEKEN VÓÓR
AFREIS NOG BESCHIKBAAR IS AAN EEN LAGERE PRIJS, DAN
BETALEN WIJ HEM/HAAR AUTOMATISCH HET VERSCHIL TERUG!
GELDIG OP ALLE HOTELS.

VOORWAARDEN TUI VROEGBOEKGARANTIE
• Geldig voor TUI Vliegvakanties en Exotische Vakanties zomer 2019 boekingen t.e.m.
08/01/2019.
• De prijsgarantie houdt in: 4 weken voor afreis gaan we automatisch na of de geboekte
pakketreis (zelfde bestemming, hotel, kamertype, vlucht, vertrekluchthaven, …) nog
beschikbaar is bij TUI. Is dit zo, dan vergelijken we de TUI prijs van de reeds geboekte reis
met de TUI prijs voor een nieuwe boeking op dat moment. Indien deze nieuwe prijs lager is,
dan passen we de prijs van de boeking aan, en betalen we automatisch het verschil terug via
de reisagent.
• 4 weken voor afreis betekent 28 dagen voor afreis; dus bijvoorbeeld: de klant vertrekt op
1 juli 2019, dan vergelijken we op 3 juni 2019 de prijs van de reeds geboekte reis met de prijs
voor een nieuwe boeking van dezelfde reis.
• Beschikbaar betekent onmiddellijk boekbaar; dit geldt dus niet voor boekingen ‘op aanvraag’.
• Heeft de klant gekozen voor het Fuel Protection Program (FPP), dan worden eventuele
fuelaanpassingen na de boeking buiten beschouwing gelaten bij de prijsvergelijking
(concreet: zijn er brandstoftoeslagen opgenomen in de nieuwe prijs, dan worden deze
afgetrokken van de nieuwe prijs). De prijs die de klant betaald heeft voor het FPP wordt
evenwel niet terugbetaald.
• Bij wijziging van een dossier na boeking, wordt de prijsvergelijking gemaakt op basis van
het gewijzigde dossier (aantal personen, kamertype, …), de wijzigingskosten blijven echter
behouden.
• Geldig op multicenter dossiers / niet geldig op hotel only en flight only dossiers, op
zogenaamde ‘promokamers’ (meestal type 25), op rondreizen en cruises.
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GRATIS LUCHTHAVENVERVOER
MET BILLO
VAN THUIS NAAR ELKE BELGISCHE LUCHTHAVEN EN TERUG! JE
KLANT BETAALT HELEMAAL NIETS! ONZE PARTNER BILLO KOMT JE
KLANT THUIS AFHALEN EN BRENGT HEM/HAAR VEILIG TERUG.

VOORWAARDEN LUCHTHAVENVERVOER MET BILLO
• Geldig voor nieuwe reserveringen uit het aanbod ‘TUI Vliegvakanties en Exotische
Vakanties’ zomer 2019
• Voor de eerste 5000 boekingen (OP = OP)
• Niet geldig voor groepen, hotel only dossiers, flight only dossiers, cruises en Specialists
• Enkel voor max. 3 personen per dossier, gecombineerd vervoer
(4e, 5e... betaalt rechtstreeks € 12,50 per persoon per traject aan Billo)
• Vertrek vanuit elk Belgisch adres, naar en van alle Belgische luchthavens, heen en terug
• Klanten die niet in België wonen: de klant betaalt € 25 per traject per boeking indien
men maximaal 25 km van de Belgische grens woont
• De betaling gebeurt rechtstreeks aan Billo.
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KORTINGEN
TOT MEER DAN €700 p.p.
ZOALS ELK JAAR GELDT ER EEN VROEGBOEKKORTING VOOR TUI
VLIEGVAKANTIES EN EXOTISCHE VAKANTIES ZOMER 2019
DE ‘BOEK NU’-KORTING IS GELDIG OP ALLE BESTEMMINGEN,
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

VOORWAARDEN VROEGBOEKKORTING HOTEL
• Het vroegboekvoordeel geldt per nacht en per tweepersoonskamer bezet door
minimum twee personen die de volledige prijs betalen.
• Deze vroegboekkorting is, indien er vermeld staat ‘cumuleerbaar’, cumuleerbaar
met één van de andere prijsvoordelen.
• Voor een tweepersoonskamer waarbij een reductie ‘kind met alleenreizende
volwassene’ wordt toegepast en voor eenpersoonskamers wordt het vermelde
voordeel gehalveerd.
• De totale korting bereken je door het bedrag in de kolom(men) overeenstemmend
met de periode(s) waarin het verblijf werkelijk valt te vermenigvuldigen met het
aantal overnachtingen in die periode(s). Bij een beperkt aantal hotels is deze
actie slechts van toepassing op een gedeelte van het totale aantal kamers. Voor
een beperkt aantal hotels geldt de korting per verblijf.
• De honeymoonkorting is cumuleerbaar met de vroegboekkorting, tenzij anders
vermeld.

VOORWAARDEN BOEK NU KORTING
• Deze korting is per persoon, kan elke dag wijzigen en is afhankelijk van vraag en
aanbod.
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2e PERSOON GRATIS
VOOR EEN VAKANTIE IN HET LAAGSEIZOEN, BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES,
PROFITEREN VROEGE BOEKERS VAN DEZE PROMOTIE EN NEMEN ZE DE 2E
PERSOON GRATIS MEE OP VAKANTIE.
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KINDEREN GRATIS
TIJDENS DE SCHOOLVAKANTIES
ALS JE KLANT REIST MET EEN KIND TUSSEN 2 EN 12 JAAR, DAN KAN HIJ/ZIJ
MISSCHIEN GENIETEN VAN ONZE FREE KIDS SEATS’KORTING EN MAG HIJ/
ZIJ GRATIS MEE OP VAKANTIE EXCLUSIEF LUCHTHAVENTAKSEN.

VOORWAARDEN GRATIS KIDS TIJDENS DE SCHOOLVAKANTIES
• Dit vroegboekvoordeel geldt voor een beperkt aantal hotels en seats. Het is geldig voor afreizen
tijdens paasvakantie en de zomervakantie Maximum 1 kind per kamer.
• OP = OP
• De gratis plaatsen op de vlucht zijn geldig voor 1 kind per kamer (2 t.e.m. 12 jaar) voor zover
het kind ingeboekt wordt als ‘kind’ (wat mogelijk is als er ook door het hotel een kinderreductie
gegeven wordt). Deze gratis plaatsen op de vluchten worden niet vermeld in deze brochure, en
worden uitsluitend geafficheerd bij prijsopvraging of boeking.
• De beschikbaarheid van de gratis plaatsen op de vlucht varieert naargelang het tijdstip van de
boeking (m.a.w. geafficheerd op het moment van de boeking) en wordt bepaald door vraag en
aanbod, waardoor ze te allen tijde kan wijzigen.
• Bij wijziging van hotel, reisdata, bestemming, vlucht of luchthaven van vertrek/retour vervalt de
oorspronkelijke gratis plaats(en) op de vlucht, en wordt op dat moment opnieuw berekend of we
voor de klant zijn/haar kind(eren) een gratis plaats op de vlucht kunnen aanbieden.
• Het kind verblijft gratis in het hotel volgens de aanduidingen over de leeftijd, kamertype en
kamerbezetting in het prijzenboek bij het hotel naar keuze van de klant.
• Geldig voor een beperkt aantal hotels.
• De klant betaalt enkel de luchthaventaksen en eventueel visum of toeristenkaart. Dit bedrag
varieert naargelang de bestemming. Een baby ( jonger dan 2 jaar) betaalt een vaste kost voor de
luchthavenafhandeling.

