
Reisvoorwaarden Velociped 

(stand nov. 17) 
Beste klanten en reizigers, 

De volgende bepalingen vormen, voor zover overeengekomen en 

van toepassing, de inhoud van de af te sluiten reisovereenkomst 

tussen de klant en de firma Velociped GmbH &Co.KG, hierna 

afgekort tot 'Velociped’. Zij vormen een aanvulling op de 

wettelijke voorschriften van art. 651a-m BGB (Duits Burgerlijk 

Wetboek) en de informatievoorschriften voor reisorganisatoren 

volgens art. 4-11 BGB-InfoV (Verordening voor informatie- en 

bewijsplicht volgens Duits burgerlijk recht) en vullen deze aan. 

Wij verzoeken u daarom deze reisvoorwaarden voor uw boeking 

zorgvuldig door te lezen. 

 
1  Positie van Velociped bij het bemiddelen van 

diensten 

1.1   Velociped is de organisator van alle reizen die in de 

catalogus en op de website van Velociped onder prijzen en 

diensten gekenmerkt zijn als 'Velociped Tour’ en 

waardoor Velociped in het geval van boeking tot uw 

contractant én reisorganisator wordt. Bij alle andere reizen 

die in de catalogus en op de website van Velociped 

worden aangeboden en die onder prijzen en diensten zijn 

gekenmerkt als ‘Velociped Partner Tour’, treedt Velociped 

slechts op als reisbemiddelaar. 

1.2  Als diensten uitsluitend worden bemiddeld, komt het 

contract in het geval van boeking uitsluitend tot stand 

tussen de klant enerzijds en de aanbieder van de diensten 

anderzijds. 

1.3    Velociped is derhalve niet aansprakelijk voor de informatie 

die de bemiddelende contractant verstrekt over prijzen en 

diensten, voor het verlenen van diensten of voor 

schadevergoeding die voortvloeit uit deze bemiddelde 

diensten. 

1.4  De bovenstaande bepalingen gelden niet voor zover 

Velociped op basis van art. 651a, lid 2 BGB (Duits 

burgerlijk wetboek) en de hieruit voortvloeiende 

rechterlijke uitspraken met betrekking tot de aan de klant 

aangeboden en bemiddelde diensten de schijn wekt in de 

overeenkomst voorziene reisdiensten op eigen 

verantwoordelijkheid uit te voeren. 

1.5    De positie van bemiddelaar verplicht Velociped in het 

bijzonder om: 

a) bij het betreffende aanbod tot bemiddeling van een dienst 

te wijzen op de bemiddelingsstatus van Velociped door de 

vermelding van de aanbieder en contractant in het geval 

van boeking. 

b)  niet uitsluitend op de van de prijs de bemiddelde service 

en evt. aan Velociped te betalen 

bemiddelingsvergoedingen te wijzen, maar ook op de prijs 

van het arrangement. 

c)  de klant een boekingsbevestiging te verstrekken die 

overeenkomt met het bovengenoemde, waarin de prijs van 

de bemiddelde service en de bemiddelingsvergoeding 

afzonderlijk vermeld staan. 

1.6 Door de bovengenoemde bepalingen blijft de 

aansprakelijkheid van Velociped op grond van de 

bemiddelingsovereenkomst onverminderd van kracht. 
 

2  Afsluiting van de reisovereenkomst 

2.1    Voor alle boekingswijzen  

          geldt dat: 

a) de beschrijving van het arrangement en de aanvullende 

informatie in de boeking, voor zover deze bij de klant 

bekend zijn, de basis vormen voor het aanbod door 

Velociped en de boeking door de klant. 

b) reisagenten en boekingspunten door Velociped niet 

gemachtigd zijn, overeenkomsten af te sluiten, informatie 

te verstrekken of beloftes te doen, die een grotere 

reikwijdte hebben dan de overeengekomen inhoud van de 

reisovereenkomst, de reisaanbesteding, resp. de door 

Velociped in de overeenkomst toegezegde service ,of die 

daarmee in tegenstelling zijn. 

c ) informatie in hotelgidsen en soortgelijke overzichten die 

niet door Velociped worden gepubliceerd, niet bindend 

zijn voor Velociped en verplichten haar niet tot 

dienstverlening, voor zover zij niet door een uitdrukkelijke 

overeenkomst met de klant tot onderdeel zijn gemaakt van 

de verplichting tot dienstverlening door Velociped. 

d )  als de inhoud van de reisbevestiging afwijkt van de 

inhoud van de boeking, er sprake is van een nieuwe offerte 

van Velociped. De overeenkomst komt tot stand op basis 

van deze nieuwe offerte, als de klant zich uitdrukkelijk 

akkoord verklaart door een duidelijke verklaring af te 

leggen, door een aanbetaling of de betaling van het 

resterende bedrag of door gebruik te maken van het 

arrangement. 

e) de klant aansprakelijk is voor alle contractuele 

verplichtingen van medereizigers, voor wie hij de boeking 

uitvoert, evenals voor zijn eigen boeking, voor zover hij 

een dergelijke verplichting op zich heeft genomen door 

een uitdrukkelijke en aparte verklaring. 

2.2    Voor boekingen die mondeling, telefonisch, schriftelijk per 

e-mail of per telefax zijn gedaan, geldt: 

a) door te boeken biedt de klant Velociped de afsluiting van 

de reisovereenkomst bindend aan. De klant is 3 werkdagen 

aan de boeking gebonden. 

b) de overeenkomst komt tot stand door het toezenden van de 

reisbevestiging (verklaring van acceptatie) door Velociped 

aan de klant, die zowel mondeling als schriftelijk kan zijn, 

zodat ook mondelinge en telefonische bevestigingen voor 

de klant wettelijk bindend zijn. Bij mondelinge of 

telefonische boekingen stelt Velociped een schriftelijk 

exemplaar van de reisbevestiging ter beschikking van de 

klant.  

 

 

          Mondelinge of telefonische boekingen van de klant 

leiden bij een dergelijke bindende mondelinge of 

telefonische bevestiging echter ook dan tot een bindende 

afsluiting van de overeenkomst als de bijhorende 

schriftelijke kopie van de reisbevestiging niet aan de 

klant wordt toegezonden. 

2.3    Bij boekingen in het elektronische handelsverkeer geldt 

voor de boekingsovereenkomst: 

a)  De klant krijgt op de betreffende internetsite van 

Velociped voorlichting over het verloop van de boeking. 

b) De klant beschikt over de mogelijkheid om zijn 

gegevens te wissen of het gehele online 

boekingsformulier opnieuw in te vullen, het gebruik 

ervan wordt nader verklaard. 
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c) De talen die worden aangeboden voor het uitvoeren van de 

onlineboeking staan aangegeven. Uitsluitend de Duitse taal 

vormt de rechtsgrond. 

d) Voor zover de tekst van de overeenkomst in het 

onlineboekingssysteem wordt opgeslagen, wordt de klant 

hierover geïnformeerd en over de mogelijkheid de tekst 

van de overeenkomst later op te vragen. 

e) Door het gebruik van de button (knop) 'Nu betaald boeken’ 

biedt de klant Velociped de afsluiting van de 

reisovereenkomst bindend aan.  De klant is drie werkdagen 

vanaf het verzenden van de elektronische verklaring aan 

dit aanbod tot overeenkomst gebonden. 

f) De klant krijgt onmiddellijk een elektronische 

ontvangstbevestiging. 

g) Het verzenden van de boeking door het gebruik van de   

button 'Nu betaald boeken’ verschaft de klant geen recht op 

het tot stand komen van een reisovereenkomst zoals 

aangegeven tijdens de boeking. Het staat Velociped veeleer 

vrij te besluiten het aanbod tot overeenkomst van de klant 

aan te nemen of niet. 

h) De overeenkomst komt voor de klant tot stand door de 

ontvangst van de reisbevestiging van Velociped. 

i) Als de reisbevestiging direct volgt nadat de klant heeft 

geboekt door het gebruik van de button ‘Nu betaald 

boeken’ en het onmiddellijke verschijnen van de 

reisbevestiging op het beeldscherm (boeking in real-time), 

komt de reisovereenkomst met toegang tot en weergave 

van de reisovereenkomst op het beeldscherm tot stand en is 

een extra ontvangstbevestiging van zijn boeking zoals 

onder f) beschreven niet noodzakelijk. In dit geval wordt 

de klant de mogelijkheid geboden de reisbevestiging op te 

slaan en te printen. Het bindende karakter van de 

reisovereenkomst staat echter los van het feit of de klant 

ook daadwerkelijk gebruik maakt van de mogelijkheden tot 

opslaan of afdrukken ervan. Velociped zal de klant 

bovendien een extra exemplaar van de reisbevestiging per 

e-mail, e-mailbijlage, post of fax toezenden. 

j) Informatie over beslechting consumentengeschillen:   Met 

betrekking tot de wet op beslechting 

consumentengeschillen wijst Velociped erop, dat bij het 

publiceren van deze reisvoorwaarden essentiële bepalingen 

van deze wet nog niet in kracht getreden waren. Velociped 

neemt niet deel aan een vrijwillige beslechting van 

consumentengeschillen. In zoverre dat een beslechting van 

consumentengeschillen na de publicatie van deze 

reisvoorwaarden voor Velociped verplicht is geworden, 

informeert Velociped de gebruiker hierover in gepaste 

vorm. Voor alle contracten die volgens nummer 2.3 . in het 

elektronische rechtsverkeer werden afgesloten, verwijst 

Velociped naar het Europese online platform voor 

geschillenbeslechting: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

2.4   Velociped wijst erop, dat volgens de wettelijke voorschriften 

(art. 312, alinea (2) sub 4, 312g alinea 2 eerste volzin sub 9 

BGB, Duits burgerlijk wetboek) bij overeenkomsten over 

reisdiensten volgens art. 651a Duits burgerlijk wetboek 

(overeenkomsten met betrekking tot arrangementen en 

overeenkomsten, waar naar analogie art. 651a BGB (Duits 

burgerlijk wetboek) van toepassing is), die op afstand zijn 

afgesloten (per brief, in catalogi, in telefoongesprekken, 

per fax, e-mail, via mobiele communicatiediensten 

verzonden berichten (SMS) evenals via de radio en 

telemedia), geen recht van herroeping bestaat, maar slechts 

het wettelijke recht op terugtreding en ontbinding, in het 

bijzonder het recht op terugtreden volgens Art. 651i BGB 

(Duits burgerlijk wetboek - zie hiervoor ook sub 6). Een 

recht op herroeping bestaat echter als de overeenkomst met 

betrekking tot reisdiensten volgens art. 651a buiten 

verkoopruimten is afgesloten, tenzij de mondelinge 

onderhandelingen waar de overeenkomst op berust, op 

voorafgaande aanwijzing van de verbruiker worden 

gevoerd. In het laatstgenoemde geval bestaat het recht op 

terugtreden evenmin. De bovenstaande informatie geldt 

ook voor zover met Velociped overeenkomsten worden 

afgesloten over dienstverlening m.b.t. tot overnachtingen 

(bijv. hotelkamers) of vliegreizen waarbij Velociped niet 

de bemiddelaar is, maar de directe contractant van de 

klant/reiziger. 
 

3  Betaling 

3.1     Na het afsluiten van de overeenkomst en na het 

overhandigen van een bewijs van deelname aan een 

garantieregeling volgens art. 651k BGB (Duits burgerlijk 

wetboek) moet er een aanbetaling ter hoogte van 10%, met 

een maximum van € 250 per persoon van de reissom 

worden betaald.  

 

 

 

          Het resterende bedrag moet 3 weken voor het begin van de 

reis worden betaald, als het bewijs van deelname aan een 

garantieregeling is overhandigd en de reis niet meer op basis 

van de in art. 9 genoemde redenen kan worden afgezegd. 

Voor boekingen gedaan korter dan 3 weken voor het begin 

van de reis, moet de volledige reissom onmiddellijk worden 

betaald. 

3.2    Als de reis niet langer duurt dan 24 uur, geen overnachting 

inhoudt en als de reissom per klant niet hoger is dan € 75, 

moeten aanbetaling en betaling van het resterende bedrag 

worden voldaan op het moment dat de overeenkomst tot 

stand komt en zonder uitreiking van een bewijs van deelname 

aan een garantieregeling. 

3.3    Als de klant aanbetaling en/of betaling van het resterende 

bedrag niet voldoet volgens de overeengekomen termijn, 

hoewel Velociped bereid is te voldoen aan de 

overeengekomen verplichtingen en daartoe ook de 

mogelijkheden heeft en er geen sprake is van een wettelijk of 

contractueel retentierecht aan de kant van de klant, is 

Velociped gerechtigd, na aanmaning met vaststelling van een 

termijn, afstand te doen van de reisovereenkomst en de klant 

annuleringskosten in rekening te brengen conform cijfer 6. 
 

4  Wijzigingen in de prestatie 

4.1    Wijzigingen van prestaties bij de reis die wezenlijk afwijken 

van de overeengekomen inhoud van de reisovereenkomst en 

die na het sluiten van de overeenkomst noodzakelijk zijn 

geworden en die buiten de verantwoordelijkheid van 

Velociped liggen, zijn alleen dan toegestaan voor zover de 

wijzigingen niet aanzienlijk zijn en niet van invloed zijn op 

de totale opzet van de reis. 

4.2    Eventuele aanspraken op garantie blijven onverlet, voor 

zover de gewijzigde diensten gepaard gaan met gebreken. 

4.3    Velociped is verplicht de klant te onmiddellijk te 

informeren over wezenlijke wijzigingen in de prestaties 

zodra zij kennis hebben genomen van de redenen voor de 

wijzigingen. 

4.4    In het geval van een aanzienlijke wijziging van een prestatie 

bij de reis is de klant gerechtigd zonder verdere kosten af 

te zien van de reisovereenkomst, dan wel deelname aan een 

vergelijkbare reis te verlangen, als Velociped in staat is 

klant een dergelijke reis zonder meerprijs uit haar 

programma aan te bieden. De klant moet onmiddellijk na 

ontvangst van de verklaring van Velociped over de 

wijziging van de prestatie of het afzeggen van de reis dit 

recht bij Velociped claimen. 
 

5  Prijsverhoging 

5.1     Velociped houdt zich het recht voor de in de 

reisovereenkomst overeengekomen prijs te wijzigen 

conform de volgende bepalingen in het geval van een 

verhoging van de vervoerskosten, of de heffingen voor 

bepaalde dienstverleningen, zoals haven- of 

luchthavengelden, of een wijziging in de wisselkoersen die 

voor de betreffende reis van kracht zijn: 

5.2     Een verhoging van de reissom is alleen toegestaan voor 

zover tussen de datum van de afsluiting van de 

overeenkomst en de reis meer dan 4 maanden liggen en de 

omstandigheden die tot de verhoging leiden voor het 

afsluiten van de overeenkomst nog niet van kracht waren 

en op het moment dat de overeenkomst werd gesloten door 

Velociped niet te voorzien waren. 

5.3    Als de kosten voor vervoer, met name de brandstofkosten, 

die bij de afsluiting van de reisovereenkomst gelden, 

worden verhoogd, kan Velociped de reissom naar rato van 

de volgende berekening verhogen: 

a) Bij een verhoging die betrekking heeft op een zitplaats kan 

Velociped het bedrag van de verhoging van de klant 

verlangen. 

b)       In andere gevallen worden de extra vervoerskosten die de 

vervoersonderneming per vervoermiddel verlangt, gedeeld 

door het aantal zitplaatsen van het overeengekomen 

vervoersmiddel. Het daaruit resulterende bedrag van de 

verhoging voor de afzonderlijke zitplaatsen kan Velociped 

de klant vragen te voldoen. 

5.4    Als de betalingen die op het moment van afsluiten van de 

reisovereenkomst van kracht zijn, zoals haven- of 

luchthavengelden, voor Velociped worden verhoogd, kan 

de reissom worden verhoogd naar rato van het te betalen 

bedrag. 

5.5    In het geval van een wijziging in de wisselkoersen na het 

afsluiten van de reisovereenkomst kan de reissom worden 

verhoogd naar rato van de verhoging van de reissom voor 

Velociped. 

5.6    In het geval van een wijziging van de reissom op een later 

tijdstip is Velociped verplicht de klant te informeren zodra 

zij kennis hebben genomen van de reden van wijziging. 

Prijsverhogingen zijn slechts toegestaan als zij aan de klant 

kenbaar worden gemaakt tot de 21e dag voor begin van de 

reis. In het geval van prijsverhogingen van meer dan 5%, is 

de klant gerechtigd zonder verdere kosten af te zien van de 

reisovereenkomst, dan wel deelname aan een vergelijkbare 

reis te verlangen, als Velociped in staat is klant een 

dergelijke reis zonder meerprijs uit haar programma aan te 

bieden. De klant moet deze hiervoor genoemde rechten 

claimen onmiddellijk na kennisgeving door Velociped 

aangaande de prijsverhoging. 
 

6  Terugtreden door de klant voor het begin van 

de reis / annuleringskosten 

6.1    Tot het begin van de reis kan de klant de reis te allen tijde 

annuleren. Velociped moet via het onderstaande adres 

worden geïnformeerd over de redenen voor de annulering.  

 

 

 

 

 



          Als de reis werd geboekt via een reisbemiddelaar, kan de 

reden voor annulering ook aan deze persoon worden 

afgegeven. Wij adviseren de klant de reis schriftelijk te 

annuleren. 

6.2    Als de klant voor het begin van de reis annuleert of niet 

deelneemt aan de reis, heeft Velociped geen aanspraak op 

de reissom. Voor zover Velociped niet verantwoordelijk is 

voor de annulering of als er geen sprake is van overmacht, 

kan zij in plaats daarvan een gepaste schadevergoeding 

verlangen voor de diensten verleend tot het moment van 

annulering en vergoeding verlangen voor de verleende 

diensten afhankelijk van de betreffende reissom. 

6.3    Velociped heeft deze schadevergoedingsclaim in periodes 

verdeeld, d.w.z. rekening houdende met de tijd van 

annulering tot het overeengekomen tijdstip van het begin 

van de reis en uitgedrukt in een procentuele verhouding tot 

de reissom en bij de berekening van de schadevergoeding 

en insluiting van de normalerwijze bespaarde kosten en 

mogelijke ander gebruik van de reisdiensten. De 

schadevergoeding wordt afhankelijk van het tijdstip dat de 

annulering van de klant binnenkomt als volgt berekend: 

a) voor alle fiets- vaarvakanties 

tot 84 dagen voor begin van de 

reis 10% 

van de 83e tot 42e dag voor het begin 

van de reis 30% 

van de 41e tot 28e dag voor het begin 

van de reis 60 % 

van de 27e dag tot de dag voor het begin van 

de reis 80 % 

op de dag op het punt van vertrek en bij no-

show 90% 

b) voor alle andere reizen 

tot 28 dagen voor begin van de 

reis 10% 

van de 27e tot 14e dag voor het begin 

van de reis 30 % van de 13e tot 8e dag 

voor het begin van de reis 50 % van de 

7e tot 4e dag voor het begin van de reis 

70 % 

vanaf de 3e dag voor het begin van de reis tot de dag dat 

de reis begint of bij no-show 90% van de reissom 

6.4    Het staat de klant in ieder geval vrij aan te tonen dat 

Velociped geen, dan wel een veel kleinere schade heeft 

geleden dan voorzien in de opstelling van de vaste 

bedragen. 

6.5 Velociped houdt zich het recht voor in plaats van de vaste    

       bedragen een hogere, concrete schadevergoeding te    

      verlangen, voor zover zij kunnen aantonen dat er sprake is 

      van duidelijk hogere kosten dan de toe te passen vaste  

      bedragen. In dit geval is Velociped verplicht de verlangde  

      schadevergoeding, rekening houdende met de   

      kostenbesparingen en een mogelijk ander gebruik van de  

     dienstverlening, concreet te berekenen en aan te tonen. 

6.6  Het wettelijke recht van de klant volgens art. 651b BGB 

(Duits Burgerlijk Wetboek) een vervangend deelnemer aan 

te wijzen blijft door de voorgaande bepalingen onverlet. 

6.7    Het verdient dringend aanbeveling een 

annuleringsverzekering en een verzekering ter dekking van 

de kosten voor repatriëring of ziekte af te sluiten. 
 

7  Omboekingen 

7.1    De klant heeft na afsluiten van de overeenkomst geen 

aanspraak op wijzigingen met betrekking tot de reistijden, 

reisdoel, plaats van begin van de reis, accommodatie, het 

soort verzorging, manier van vervoer of overige diensten 

(omboeken). Als er desondanks op verzoek van de klant 

een omboeking wordt uitgevoerd, kan Velociped, onder 

naleving van de volgende termijnen een vergoeding voor 

omboeking per reiziger verlangen die betrokken is bij de 

omboeking. Voor zover voor de omboeking in 

afzonderlijke gevallen niets anders is overeengekomen, 

komen de kosten voor omboeking tot het tijdstip van het 

begin van de reis overeen met de kosten van de tweede 

schaal van de annuleringskosten volgens de hierboven 

genoemde regeling onder cijfer 6. € 50,– per betrokken 

reiziger. 

7.2    Wensen voor omboeking van de klant, die na het verstrijken 

van de termijnen worden uitgevoerd, kunnen, voor zover 

ze uitvoerbaar zijn, slechts na annulering van de 

reisovereenkomst volgens paragrafen 6.2 tot 6.5 volgens 

de voorwaarden en door gelijktijdig opnieuw aanmelden 

worden uitgevoerd. Dit geldt niet voor gewenste 

omboekingen waaraan slechts geringe kosten verbonden 

zijn. 
 

8  Diensten waarvan geen gebruik wordt gemaakt 

Als de reiziger geen gebruik maakt van diensten die hem 

volgens de overeenkomst worden aangeboden vanwege 

redenen die aan hem toe te schrijven zijn (bijv. wegens 

vervroegd afreizen of wegens andere dringende redenen), 

kan hij geen aanspraak maken op een evenredige 

terugbetaling van de reissom. Velociped zal een 

inspanning leveren tot terugbetaling van de kosten die de 

dienstverleners hebben bespaard. Deze verplichting is niet 

van kracht als het gaat om gevallen van zeer beperkte 

dienstverlening. 
 

9  Annulering wegens het niet bereiken van het 

minimale aantal 

reizigers 

9.1    Bij het niet bereiken van het minimale aantal reizigers kan 

Velociped de reis afzeggen op grond van het volgende: 

a) het minimale aantal reizigers en het uiterste tijdstip van 

annulering door Velociped moeten worden genoemd in de 

concrete publicatie van de reis, in de uniforme regelingen 

voor alle reizen of in het geval van bepaalde soorten 

reizen, in een algemene aanwijzing in de catalogus of een 

algemene beschrijving van de dienstverlening. 

b) Velociped moet het minimale aantal reizigers en het 

uiterste tijdstip van annulering aangeven in de  

 

 

           reisbevestiging of daarin verwijzen naar de informatie in 

de brochures. 

c) Velociped is verplicht de klant onmiddellijk in te lichten 

over de annulering van de reis als wordt vastgesteld dat 

de reis niet doorgaat wegens het niet bereiken van het 

minimale aantal reizigers 

d) annulering door Velociped later dan 3 weken voor het 

begin van de reis is niet toegestaan. 

9.2    Bij een afzegging kan de klant de deelname aan een 

minstens gelijkwaardige reis eisen, als Velociped in staat 

is een dergelijke reis zonder extra kosten voor de klant 

uit haar aanbod aan te bieden. De klant moet 

onmiddellijk na ontvangst van de verklaring omtrent de 

annulering van de reis door Velociped dit recht bij 

Velociped claimen. 

9.3    Als de reis om deze reden niet wordt uitgevoerd, ontvangt 

de klant reeds betaalde bedragen onverwijld terug. 
 

10     Annuleringen om redenen van gedrag 

10.1  Velociped kan de reisovereenkomst onmiddellijk 

opzeggen als de klant, ongeacht een vermaning door 

Velociped, langdurig stoort of zich in een dusdanige 

wijze in strijd met de overeenkomst gedraagt, dat de 

onmiddellijke opzegging van de overeenkomst is 

gerechtvaardigd. 

10.2  Als Velociped de overeenkomst opzegt, behoudt zij het 

recht op de reissom, moet echter rekening houden met de 

geldelijke waarde van de bespaarde dienstverlening en 

voordelen door een ander gebruik van de dienstverlening 

die niet werd geclaimd, inclusief de door de 

dienstverleners gecrediteerde bedragen. 
 

11     Verplichtingen van de klant/reiziger 

11.1  De verplichting melding te maken van tekortkomingen 

conform art. 651d lid 2 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) 

vindt bij reizen met Velociped als volgt concrete 

uitvoering: 

a) De reiziger is verplicht tekortkomingen die zich 

voordoen onmiddellijk te melden bij de plaatselijke 

vertegenwoordiger van Velociped (reisleiding, 

agentschap) en een oplossing te verlangen. 

b) Over de persoon die Velociped vertegenwoordigd, zijn 

bereikbaarheid en contactgegevens ontvangt de reiziger 

informatie, uiterlijk samen met de toezending van de 

reisdocumenten. 

c) Als er volgens hetgeen is overeengekomen geen sprake 

hoeft te zijn van plaatselijke vertegenwoordiging of 

reisleiding, is de reiziger verplicht tekortkomingen 

rechtstreeks te melden bij Velociped op het volgende 

adres: 

d) Aanspraken van de reiziger vervallen alleen dan niet als de 

melding waartoe de reiziger verplicht buiten zijn schuld 

niet plaatsvindt. 

11.2  Reisleiders, agentschappen en medewerkers van Velociped 

zijn niet bevoegd en niet door Velociped gemachtigd, 

tekortkomingen op te lossen of aanspraken ten opzichte 

van Velociped te erkennen. 

11.3  Als de reis ernstig wordt beïnvloed door een tekortkoming, 

kan de klant/reiziger de reisovereenkomst opzeggen. 

Hetzelfde geldt ook als van de reiziger niet kan worden 

verwacht de reis te maken op grond van een tekortkoming 

die een ernstige reden heeft die Velociped bekend moet 

zijn. De opzegging is pas dan toegestaan als Velociped of, 

voor zover aanwezig en contractueel overeengekomen 

contactpersonen, personen die in haar naam optreden 

(reisleiders, agentschappen) een door de klant/reiziger 

gestelde termijn hebben laten verstrijken zonder een 

oplossing te hebben geboden. Een termijn hoeft niet te 

worden vastgesteld wanneer de oplossing niet mogelijk is 

of wanneer deze door Velociped, of door de personen die 

in haar opdracht handelen, van de hand wordt gewezen of 

wanneer de opzegging van de overeenkomst met 

onmiddellijke ingang door een bijzonder belang voor de 

reiziger wordt gerechtvaardigd. 

11.4  Bij verlies of beschadiging van bagage en bij vertraging 

moet de schade en vertragingen bij de overhandiging 

tijdens vliegreizen door de reiziger onmiddellijk ter plekke 

worden gemeld door gebruik te maken van een 

schadeformulier van de betreffende 

luchtvaartmaatschappij. Luchtvaartmaatschappijen kunnen 

schadevergoeding van de hand wijzen als het 

schadeformulier niet is ingevuld. De vergoeding van 

schade aan bagage moet binnen 7 dagen voldaan worden, 

bij vertraging bij het overhandigen binnen 21 dagen nadat 

de bagage is ontvangen. Voor het overige geldt dat verlies, 

beschadigen of verkeerd bezorgen van bagage moet 

worden gemeld op de plek die door Velociped wordt 

aangewezen (zie hierboven, cijfer 11.1. b) en c). 

11.5  De klant moet Velociped informeren als hij de 

noodzakelijke reisdocumenten (bijv. vliegticket, 

hotelvouchers) niet of niet volledig heeft ontvangen binnen 

de termijn die Velociped hem heeft meegedeeld. 
 

12     Beperking van de aansprakelijkheid 

12.1  De contractuele aansprakelijkheid van Velociped voor 

schades die niet het gevolg zijn van letsel toegebracht aan 

lichaam of schade voor gezondheid, blijft beperkt tot het 

drievoudige van de reissom, 

a) voor zover een schade voor de klant noch opzettelijk, noch 

door grove nalatigheid werd veroorzaakt, of 

b) voor zover Velociped alleen wegens schuld van een 

dienstverlener verantwoordelijk is voor schade voor de 

reiziger. 

 

 

 

 

Mogelijke verder reikende aanspraken volgens het Akkoord 

van Montreal, dan wel de wet op het luchtverkeer, blijven 

onverlet door deze beperking van de aansprakelijkheid. 

12.2  Velociped is niet aansprakelijk voor storingen in de 

dienstverlening, personenschade en materiële schade in 

samenhang met dienstverleningen die als externe 

dienstverlening worden bemiddeld (bijv. excursies, 

sportevenementen, theaterbezoek, exposities, vervoer van en 

naar het punt van vertrek en bestemming), als deze 

dienstverleningen in de publicatie van de reis en 

reisbevestiging uitdrukkelijk en onder vermelding van de 

bemiddelde partner duidelijk als externe dienstverlening zijn 

aangeduid en voor de klant/reiziger herkenbaar zijn als geen 

deel uitmakend van de dienstverlening van Velociped. 

12.3  Velociped is echter wel aansprakelijk voor dienstverlening 

met betrekking tot het vervoer van de klant/reiziger van de 

vermelde plaats van vertrek van de reis naar de vermelde 

bestemming, transfers tijdens de reis en de accommodatie 

tijdens de reis en/of voor zover een schade voor de 

klant/reiziger te wijten is aan een overtreding van de plichten 

tot informatie, opheldering of organisatie van de kant van 

Velociped. Een mogelijke aansprakelijkheid van Velociped 

op grond van een overtreding van de verplichtingen bij 

bemiddeling blijft door de bovenstaande bepalingen onverlet. 
 

13     Claimen van aanspraken, geadresseerde, 

termijnen van uitsluiting 

13.1  Claims volgens art. 651c tot f BGB (Duits Burgerlijk 

Wetboek) moet de klant/reiziger binnen een maand na het 

contractueel overeengekomen tijdstip van het einde van de 

reis indienen. De termijn begint op de dag die volgt op de 

dag van het contractueel overeengekomen einde van de reis. 

Als de laatste dag van de termijn op een zondag valt, op een 

dag die op de plaats waar de melding werkzaam is geldt als 

een nationale feestdag, of op een zaterdag, geldt als laatste 

dag de daaropvolgende werkdag. 

13.2  De claim kan binnen de gestelde termijn uitsluitend ten 

opzichte van Velociped worden ingediend op het volgende 

adres. Een tijdige melding kan niet worden ingediend bij de 

dienstverleners, met name niet bij het bedrijf dat 

accommodatie aanbiedt.  Het verdient dringende aanbeveling 

claims schriftelijk in te dienen. Na het verstrijken van de 

termijn kan de klant alleen dan claims indienen als hij buiten 

zijn schuld de termijn niet kon nakomen. 

13.3  De termijn volgens cijfer 13.1 geldt ook voor de melding van 

schade aan bagage of vertragingen bij het overhandigen 

ervan in samenhang met vliegreizen volgens cijfer 11.3 als er 

aanspraak wordt gemaakt op garantierechten volgens art. 

651c lid 3, 651d, 651e lid 3 en 4 BGB (Duits Burgerlijk 

Wetboek). Een claim op schadevergoeding wegens 

beschadiging van bagage moet binnen 7 dagen, een claim op 

schadevergoeding wegens vertraging bij de 

bagageafhandeling moet binnen 21 dagen na overhandiging 

worden ingediend. 
 

14     Verjaring 

14.1  Aanspraken van klanten/reizigers volgens art. 651c tot f BGB 

(Duits Burgerlijk Wetboek) op grond van letsel toegebracht 

aan lichaam of schade voor gezondheid, die het gevolg is van 

een overtreding van de verplichtingen op grond van opzet of 

grove nalatigheid door Velociped of een wettelijke ver-

tegenwoordiger of werknemer van Velociped, verjaren na 

twee jaar Dit geldt ook voor de aanspraken op vergoeding 

van overige schades die berusten op opzet of grove 

nalatigheid bij het nakomen van de plichten door Velociped, 

of op een opzettelijke of nalatige plichtverzaking door een 

wettelijke vertegenwoordiger of medewerker. 

14.2  Alle overige aanspraken volgens art. 651 c tot f BGB (Duits 

Burgerlijk Wetboek) verjaren na 1 jaar. 

14.3  De verjaring volgens de punten 14.1 . en 14.2 . begint op de 

dag volgend op de dag dat de reis volgens de contractuele 

afspraken zou eindigen. Als de laatste dag van de termijn 

op een zondag valt, op een dag die op de plaats waar de 

melding werkzaam is geldt als een nationale feestdag, of 

op een zaterdag, geldt als laatste dag de daaropvolgende 

werkdag. 

14.4  Als er tussen de klant/ reiziger en Velociped sprake is van 

lopende onderhandelingen over ingediende claims of 

omstandigheden die een claim rechtvaardigen, wordt de 

verjaring zo lang opgeschort tot de klant/reiziger of 

Velociped het voortzetten van de onderhandelingen 

weigert. De verjaringstermijn wordt niet eerder dan drie 

maanden na de opschorting weer van kracht. 
 

15     Informatieplicht over de identiteit van de uitvoerende 

luchtvaartmaatschappij 

15.1  Conform de EU verordening over de informatie van 

passagiers omtrent de identiteit van de uitvoerende 

luchtvaartmaatschappij, informeert Velociped de klanten 

voor of ten laatste bij de boeking over de identiteit van de 

uitvoerende luchtvaartmaatschappij(en) voor wat betreft de 

gehele dienstverlening voor wat het luchtvervoer betreft 

voor de geboekte reis. 

15.2 Als op het moment van boeking nog niet bekend is welke de 

uitvoerende luchtvaartmaatschappij(en) zullen zijn, is 

Velociped verplicht de klant de naam van de 

luchtvaartmaatschappij(en) te noemen die de vlucht naar 

alle waarschijnlijkheid zal/zullen uitvoeren. Zodra 

Velociped weet welke luchtvaartmaatschappij de vlucht zal 

uitvoeren, zal Velociped de klant informeren. 

15.3  Als een andere dan de aan de klant genoemde 

luchtvaartmaatschappij de vlucht zal uitvoeren, zal 

Velociped de klant onmiddellijk en zo snel als mogelijk 



met gepaste middelen inlichten over de wijziging. 

 

 

15.4  De ‘black list’ (van luchtvaartmaatschappijen die geen 

gebruik mogen maken van het luchtruim boven de 

lidstaten) die conform de EU verordening is opgesteld, kan 

worden ingezien op ec.europa.eu/ 

transport/modes/air/safety/air-ban/index_de.htm en in de 

kantoren van Velociped. 
 

16     Voorschriften omtrent paspoorten, visa en gezondheid 

16.1  Velociped zal staatsburgers van een lidstaat van de 

Europese Unie, waarin de reis wordt aangeboden, 

informeren over bepalingen omtrent paspoorten, visa en 

gezondheidsvoorschriften voor het afsluiten van de 

overeenkomst, alsook over eventuele wijzigingen voor het 

begin van de reis. Voor burgers van andere landen 

verschaft het dienovereenkomstige consulaat verdere 

informatie. Hierbij wordt er van uitgegaan dat er geen 

sprake is van bijzonderheden omtrent de persoon van de 

reiziger en eventuele medereizigers (bijv. dubbele 

nationaliteit, stateloos zijn). 

16.2  De klant is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen en bij 

zich dragen van de noodzakelijke reisdocumenten die door 

de overheid zijn voorgeschreven, eventueel 

noodzakelijke inentingen en het naleven van 

douanevoorschriften en voorschriften omtrent deviezen. 

Nadelen die voortvloeien uit het niet naleven van deze 

voorschriften, bijv. het betalen van annuleringskosten, 

zijn voor de rekening van de klant. Dit geldt niet als 

Velociped niet, of onvoldoende heeft geïnformeerd. 

16.3  Velociped is niet aansprakelijk voor de tijdige uitreiking 

en toegankelijk maken van noodzakelijke visa door 

diplomatieke vertegenwoordigingen, als de klant 

opdracht tot verkrijging heeft gegeven, hetzij Velociped 

door eigen schuld de verplichtingen niet is nagekomen. 
 

17     Keuze van de bevoegde rechtbank 

17.1  Voor reizigers die geen burgers zijn van een lidstaat van 

de Europese Unie of die niet de Zwitserse nationaliteit 

hebben, wordt overeengekomen dat op de rechtelijke en 

contractuele verhouding tussen de reiziger en Velociped 

uitsluitend het Duitse recht van toepassing zal zijn. Deze 

reizigers kunnen alleen in de vestigingsplaats van 

Velociped een rechtsvordering aanhangig maken. 

17.2  Voor rechtsvorderingen tegenover gasten of 

opdrachtgevers die kooplieden, rechtspersonen zijn in de 

zin van het publieke of burgerlijke recht, of personen 

zijn die hun woon-/vestigingsplaats of gebruikelijke 

verblijfplaats in het buitenland hebben, of van wie de 

woon-/vestigingsplaats of gebruikelijke verblijfplaats ten 

tijde van het indienen van de rechtsvordering niet bekend 

is, is de vestigingsplaats van Velociped maatgevend bij de 

gerechtskeuze. 
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