
Extra service: gratis annuleren 

 

De laatste jaren lezen we in onze reis enquêtes dat geïnteresseerde en gemotiveerde reizigers wachten met het 

boeken van een reis omdat ze bang zijn dat de reis niet het vereiste aantal boekingen haalt om uitgevoerd te 

worden. Dat is jammer omdat reizigers op elkaar gaan wachten en daardoor een reis niet doorgaat wegens gebrek 

aan belangstelling. We voeren nu bij HT een maatregel in om, ondanks die onzekerheid het voor potentiële 

deelnemers makkelijker te maken toch te boeken. 

 

Gratis annuleren*: indien 10 weken voor vertrek het minimum aantal deelnemers niet is bereikt kun je zonder 

verdere verplichtingen je geboekte reis annuleren. Je krijgt dan twee weken de tijd om zonder kosten van de reis 

af te zien zodat je nog voldoende tijd hebt om te kijken naar een alternatief in dezelfde periode. 

 

Stel je boekt 5 maanden voor vertrek de Patagonië reis vertrek 3 november, je bent de 6
e
 persoon die voor deze 

reis boekt. Het minimum aantal boekingen voor een gegarandeerd vertrek is 10 personen. Op 26 augustus, de 

peildatum 10 weken voor vertrek, blijkt nu dat het minimum van 10 personen niet is bereikt en dat ook op een 

andere wijze geen overeenstemming is bereikt om het vertrek van de reis toch te garanderen. Je kunt dan 

kosteloos annuleren. 

 

* Tussen 10 en 8 weken voor vertrek heb je dus 2 weken de tijd om je boeking kosteloos te annuleren.  Deze 

regeling geldt voor boekingen op groepsreizen met ingang van 22 april met uitzondering van de reizen naar 

Marokko, Jordanië, Egypte en de Europa reizen. Mocht de reis op of vóór de peildatum al gegarandeerd zijn, dan 

vervalt het recht op kosteloze annulering, ook als er overeenstemming is bereikt over het doorgaan van de reis 

zonder dat het vereiste minimum aantal deelnemers is bereikt  (door bijvoorbeeld overeen te komen dat ieder een 

bepaald bedrag extra betaalt). 

 

 

 


