
Algemene Reisvoorwaarden Radissimo GmbH 
Algemene Reisvoorwaarden voor Radissimo-rondreizen 

Deze voorwaarden zijn oorpsronkelijk in het Duits opgesteld. In geval van geschil over de inhoud of de strekking van deze algemene 
reisvoorwaarden is alleen de Duitse tekst bindend. 
 
1. Afsluiting van het reiscontract  
 
Radissimo GmbH („Radissimo“) is reisorganisator van alle in het actueel geldige aanbiedingenoverzicht (waaronder 
catalogus, flyer, internet) als „Radissimo-rondreis“ gekenmerkte reizen. Bij de inschrijving voor de reis, die schriftelijk, 
mondeling, telefonisch, per fax of op elektronische wijze kan plaatsvinden, overlegt de inschrijver aan Radissimo het 
afgesloten, bindende reiscontract op basis van de reisofferte, de verwijzingen omtrent de betreffende reis in de 
reisbrochure, alsmede deze algemene reisvoorwaarden. De inschrijving is geldig voor alle bij de inschrijving opgegeven 
deelnemers, voor wiens contractverplichtingen de inschrijver instaat zoals   voor zijn eigen verplichtingen, voor zover hij 
deze verantwoording d.m.v. een uitdrukkelijke, afzonderlijke verklaring op zich genomen heeft. 
 
Het reiscontract komt door acceptatie van de inschrijving door Radissimo tot stand, waarvoor geen afzonderlijk formulier 
vereist is. Radissimo stelt de inschrijver over de contractafsluiting in kennis en doet deze een schriftelijke 
boekingsbevestiging toekomen.  Indien de inhoud van de reisbevestiging afwijkt van de inschrijving, zal door Radissimo een 
nieuw aanbod worden gedaan, waaraan Radissimo gedurende 10  dagen gebonden is. Het reiscontract komt op basis van 
het aanbod tot stand, wanneer de reiziger binnen de termijn het aanbod door uitdrukkelijke of dwingende verklaring (bijv. 
het voldoen van de aanbetaling) accepteert. 
 
2. Betaling 
 
Na afsluiting van het contract en ontvangst van het verzekeringsbewijs dient een aanbetaling, die over de reissom 
berekend wordt en 20% van de reissom met een maximum van € 250 per persoon bedraagt, alsmede de 
verzekeringspremie van een reisverzekering naar keuze, binnen 7 dagen betaald te worden. 
 
Het resterende deel van de reissom dient in zijn geheel en uit eigen beweging 21 dagen voor reisaanvang betaald te 
worden, wanneer vaststaat dat de reis zal plaatsvinden en in het bijzonder Radissimo niet meer volgens paragraaf  7.1 kan 
terugtreden. Doorslaggevend voor deze tijdige betaling is de ontvangst bij Radissimo. Mocht de inschrijver de 
reisbescheiden twee weken voor reisaanvang nog niet hebben ontvangen, dan dient deze onmiddellijk met Radissimo 
contact op te nemen. Betaling geschiedt telkens d.m.v. overschrijving in één bedrag onder vermelding van het op de 
reisbevestiging aangegeven rekening- en klantnummer. Indien de te betalen reissom ondanks aanmaning en gepaste 
betalingstermijn niet wordt betaald, dan heeft Radissimo het recht, van het contract af te zien en de klant 
ontbindingskosten in rekening te brengen, zoals onder paragraaf  5.2 wordt omschreven. Annulerings- of ontbindingskosten 
dienen telkens na ontvangst van de rekening direct betaald te worden. Ter bescherming van de klantgelden heeft 
Radissimo een insolventieverzekering bij tourVERS afgesloten. Het verzekeringsbewijs wordt u met de 
reisbevestiging/rekening toegezonden. 
 
3. Diensten, prijswijziging vóór contractafsluiting  
 
De omvang van de contractueel verschuldigde diensten blijkt uit de dienstomschrijvingen van de touroperator in de bij de 
betreffende reis behorende folder resp. de concrete reisomschrijving in combinatie met de individuele boekingsbevestiging. 
De in de folder aangegeven reisprijzen zijn bindend. Radissimo kan weliswaar vóór contractafsluiting van de folder 
afwijkende wijzigingen van de reisprijzen doorvoeren en behoudt zich het recht voor, om vóór contractafsluiting een 
wijziging van de reisprijs  op basis van een verhoging van de transportkosten, van de levering van bepaalde diensten (zoals 
haven- of luchthavenbelastingen), of op basis van een wijziging van de voor de betreffende reis geldende wisselkoersen na 
publicatie van de folder door te voeren.Radissimo behoudt zich het recht voor, de reisprijs vóór contractafsluiting te 
wijzigen, als de door de klant gewenste of in de folder getoonde arrangementsprijs  uitsluitend door het inkopen van 
aanvullende contingenten na publicatie van de folder beschikbaar is. De klant is vóór de boeking van de verklaarde 
wijzigingen op de hoogte gesteld. Indien op verzoek van de klant een individueel reisverloop wordt samengesteld, dan komt 
de dienstverplichting van Radissimo uitsluitend voort uit het betreffende concrete aanbod aan de klant in combinatie met 
de desbetreffende boekingsbevestiging. 
 
4. Dienst- en prijswijzigingen na contractafsluiting, rechten van de klant  
 
4.1 Dienstwijzigingen: Na contractafsluiting noodzakelijk wordende wijzigingen van essentiële reisdiensten, die door 
Radissimo te goeder trouw worden aangebracht, zijn uitsluitend toegestaan voor zover deze niet aanzienlijk zijn en het 
totaalbeeld van de reis niet benadelen. 
 
4.2 Prijswijzigingen: Prijswijzigingen zijn na het afsluiten van het reiscontract uitsluitend in het geval van ook daadwerkelijk 
naderhand in kracht getreden en bij de contractafsluiting niet te voorspellen verhoging van de kosten voor transport of 



levering van bepaalde diensten, zoals haven- en luchthavenbelastingen of een wijziging van de voor de betreffende reis 
geldende wisselkoers van een dusdanige omvang mogelijk, in zoverre deze verhoging per persoon resp. per zitplaats een 
uitwerking op de reisprijs heeft, als de tijdsduur tussen de contractafsluiting en de overeengekomen vertrekdatum meer 
dan vier maanden bedraagt. In dat geval wordt de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld. Een prijsverhoging die 
vanaf de twintigste dag voor de overeengekomen vertrekdatum wordt geëist, is ongeldig. 
 
4.3 Bij een aanzienlijke wijziging van een essentiële reisdienst of een prijsverhoging van meer dan 5% heeft de reiziger het 
recht, kosteloos het reiscontract te annuleren of deelname aan een tenminste gelijkwaardige reis te eisen, als Radissimo in 
staat is, uit het beschikbare aanbod een dergelijke reis zonder meerprijs aan te bieden. De klant dient dit recht onmiddellijk 
nadat deze door Radissimo van de wijziging op de hoogte is gesteld, naar voren te brengen.   
 
5. Annulering door de klant, omboekingen, vervangende personen 
 
5.1 De klant kan zich te allen tijde voor het begin van de reis hiervan terugtrekken. Doorslaggevend is de ontvangst van de 
annuleringsverklaring door Radissimo. Het wordt aanbevolen, de annulering schriftelijk kenbaar te maken. 
 
5.2 Zodra de reiziger zich van het reiscontract terugtrekt, maakt Radissimo geen aanspraak meer op de reissom. Radissimo 
kan echter een passende schadevergoeding voor de getroffen voorzorgsmaatregelen en haar uitgaven eisen. De hoogte van 
de schadevergoeding wordt aan de hand van de reissom vastgesteld waarbij de door Radissimo gewoonlijk bespaarde 
uitgaven alsmede hetgeen Radissimo door de inzet van de diensten gewoonlijk elders kan verdienen, in mindering worden 
gebracht. Radissimo kan deze eis naar keuze concreet of globaal berekenen. Radissimo kan een globaal berekende 
schadevergoeding als percentage van de reissom en op basis van het tijdstip van terugtrekking als volgt eisen: 
 
a) Fietsreizen: Tot de 30

ste
 dag voor vertrek 20 % 

 
Van de 29

ste
 tot de 22

ste
 dag voor vertrek 30 % 

 
Van de 21

ste
 tot de 15

de
 dag voor vertrek 35 % 

 
Van de 14

e
 tot de 8

ste
 dag voor vertrek 50 % 

 
Van de 7

e
 tot de 1

ste
 dag voor vertrek 65 % 

 
Bij het niet deelnemen aan de reis 80 % 
 
b) Bootreizen: Tot de 85

ste
 dag voor vertrek 10 % 

 
Van de 84

ste
 tot de 43

ste
 dag voor vertrek 30 % 

 
Van de 42

ste
 tot de 29

ste
 dag voor vertrek 60 % 

 
Vanaf de 28

ste
 dag voor vertrek 90 % 

 
Het staat de klant vrij, aan te tonen dat de touroperator geen of aanzienlijk minder schade  lijdt dan volgens de globale 
berekeningen. Radissimo kan een op zichzelf staande concreet berekende schadevergoeding eisen, als Radissimo aantoont, 
dat zij aanzienlijk meer kosten heeft gemaakt in vergelijking met de telkens van toepassing zijnde globale berekening, en als 
Radissimo de geëiste schadevergoeding concreet berekent en aantoont, waarbij de bespaarde uitgaven en een eventuele 
inzet van de reisdiensten elders in aanmerking genomen worden. 
 
5.3 Indien op verzoek van de klant na de boeking nog omboekingen (wijzigingen betreffende de reisdata, de 
reisbestemming, de vertrekplaats, het onderkomen of het transport) worden verricht, kan Radissimo een 
omboekingsvergoeding van € 29 per persoon eisen. Er bestaat geen juridische aanspraak van de reiziger op een omboeking. 
Omboekingen  zijn uitsluitend t/m de 35

ste
 dag vóór vertrek mogelijk. Daarna zijn omboekingen door de klant alleen 

mogelijk door eerst het reiscontract onder de hiervoor genoemde voorwaarden te annuleren en tegelijkertijd zich opnieuw 
aan te melden. De klant kan te allen tijde aantonen dat door de omboeking geen of minder schade is ontstaan in 
vergelijking met de bovenstaande globale berekening. 
 
5.4 Tot aan vertrek kan de reiziger voor een vervangende persoon zorgen, die zijn rechten en plichten van het reiscontract 
overneemt en waarvan hij Radissimo van tevoren op de hoogte dient te stellen. Radissimo kan de toegang van deze derde 
afkeuren, als deze niet in voldoende mate aan de specifieke vereisten voor de reis voldoet of diens deelname in strijd is met 
wettelijke voorschriften of bepalingen van overheidswege. Indien een vervangende persoon in de plaats van de 
aangemelde deelnemer treedt, heeft Radissimo het recht, de door deelname van de vervangende persoon tot stand 
gekomen kosten een schadevergoeding van maximaal € 29 per persoon te vorderen. Het staat de klant vrij, Radissimo aan 
te tonen, dat een schade in de vorm van omboekingskosten niet of slechts in aanzienlijk mindere mate dan de globale 
berekening aan de orde is. De te contracteren vervangende persoon en de oorspronkelijke reiziger zijn samen volledig 



aansprakelijk voor de reissom en de totale meerprijs die door de deelname van de derde ontstaat. 
 
 

6. Aangeboden diensten waarop geen beroep wordt gedaan  
 
Doet een reiziger om bepaalde redenen (bijv. ziekte) geen beroep op afzonderlijke reisdiensten die Radissimo reglementair 
heeft aangeboden, dan kan de klant geen beroep doen op evenredige restitutie. Radissimo betaalt echter de bespaarde 
uitgaven zonder erkenning van een juridische plicht aan de klant terug, zodra en voor zover deze door de afzonderlijke 
dienstaanbieders daadwerkelijk aan hen terugbetaald zijn. 
 
7. Terugtrekking en opzegging door Radissimo 
 
7.1 Terugtrekking: Radissimo kan zich in geval van onvoldoende aanmeldingen van het reiscontract terugtrekken, indien 
deze het aantal minimaal vereiste deelnemers in de betreffende publicatie in de folder uitdrukkelijk vermeld en becijferd 
heeft alsmede het tijdstip aangegeven heeft, waarop de desbetreffende annuleringsverklaring voor aanvang van de reis 
uiterlijk in het bezit van de reiziger moet zijn, en zij in de reisbevestiging het minimaal aantal deelnemers en uiterste 
annuleringsdatum nogmaals duidelijk aangeeft en daarin naar de betreffende reispublicatie verwijst. Een annulering dient 
Radissimo uiterlijk 21 dagen voor de overeengekomen reisaanvang aan de klant kenbaar te maken. Aan de reissom 
gerelateerde betalingen worden  aan de klant onmiddellijk terugbetaald. 
 
7.2 Opzegging: Hindert de reiziger ondanks een passende vermaning door Radissimo blijvend of gedraagt hij zich dermate in 
tegenspraak met het contract, dat een voortzetting van de contractovereenkomst tot aan de overeengekomen beëindiging 
of tot aan een opzeggingstermijn met hem ondoenbaar is of fel in tegenspraak met het contract is, dan behoudt de 
touroperator de aanspraak op de reissom met vermindering van bespaarde uitgaven en eventueel uitgevoerde restituties 
door dienstaanbieders of dergelijke voordelen, die hij door gebruik van de niet genoten dienst elders verwerft. Eventuele 
extra kosten voor het terugtransport zijn voor rekening van de stoorder zelf. 
 
8. Opzegging wegens overmacht  
 
Indien de reis ten gevolge van bij contractafsluiting niet te voorziene onmacht aanzienlijk bemoeilijkt, in gevaar gebracht of 
belemmerd wordt, kunnen zowel Radissimo als de klant het contract opzeggen. De juridische gevolgen blijken uit de 
volgende wet: § 651j BGB, § 651e Abs.3 BGB. Daarbij kan Radissimo voor geleverde of nog te leveren reisdiensten een 
passende schadevergoeding eisen. Radissimo is verplicht, de vereiste maatregelen te treffen, vooral wanneer het contract 
repatriëring van de klant omvat. De hieraan verbonden extra kosten dienen door de partijen gedeeld te worden. Voor 
overige extra kosten is de klant zelf verantwoordelijk. 
 
9. Verplichtingen van de klant, probleemoplossing, termijnstelling m.b.t. opzegging door de klant  
 
9.1 Probleemoplossing: De klant dient tekortkomingen onmiddellijk aan de plaatselijke reisleiding of via onderstaand 
adres/telefoonnummer kenbaar te maken en ter plaatse binnen afzienbare tijd hulp voor het oplossen van het probleem in 
te schakelen. Laat de klant opzettelijk na, een gebrek kenbaar te maken, dan vindt geen verlaging van de reissom plaats. 
Radissimo kan weigeren een oplossing te bieden, indien dit met onevenredige kosten gepaard gaat. Radissimo kan ook op 
een dusdanige manier een oplossing bieden, dat een dienst van gelijke of hogere waarde geleverd wordt.  
 
9.2 Opzegging van het contract: Indien een reis ten gevolge van een tekortkoming aanzienlijk benadeeld wordt en 
Radissimo binnen een door de klant te bepalen termijn voor het bieden van een oplossing deze niet biedt, dan kan de 
reiziger conform de wettelijke bepalingen het reiscontract opzeggen, bij voorkeur op schriftelijke wijze. De bepaling van een 
termijn door de klant is enkel en alleen niet nodig, indien het bieden van een oplossing onmogelijk is of door Radissimo 
geweigerd wordt of wanneer de onmiddellijke opzegging van het contract door een bijzonder belang van de reiziger 
gerechtvaardigd wordt.  
 
10. Beperking van de aansprakelijkheid 
 
10.1 De contractuele aansprakelijkheid van Radissimo voor schade anders dan lichamelijke schade is per reis en klant tot de 
drievoudige reissom beperkt, voor zover een schade van de reiziger opzettelijk dan wel door grove nalatigheid is 
veroorzaakt of voor zover Radissimo voor een bij de reiziger ontstane schade alleen door de schuld van een dienstverlener  
verantwoordelijk is. 
 
10.2 Bij alle tegen Radissimo gerichte schadeclaims betreffende schade door ongeoorloofd handelen die niet op opzet of 
grove nalatigheid gebaseerd zijn, is  Radissimo bij materiële schade tot € 4.100 aansprakelijk. Indien het drievoudige 
reisbedrag hoger is dan het genoemde bedrag, dan is de aansprakelijkheid van Radissimo voor materiële schade beperkt tot 
de drievoudige reissom per reis en per klant. Deze aansprakelijkheidsbeperking alsmede die onder paragraaf 10.1 geldt niet 
voor eisen die onder het verdrag van Montreal voor het verlies van reisbagage vallen. 



 
 

 

11. Plicht tot medewerking van de klant 
 
11.1 De klant moet vóór de reis, evt. met behulp van  een vakkundig medisch advies, zelf onderzoeken of zijn actuele 
lichamelijke gesteldheid de deelname aan sport- en andere vakantieactiviteiten toelaat. Radissimo raadt aan, een 
ongevalverzekering af te sluiten. 
 
11.2 De klant is verplicht, bij het optreden van verstoringen in de dienstverlening in het kader van de wettelijke bepalingen 
omtrent de plicht tot medewerking bij schade, aan het vermijden of beperken van eventuele schade mee te werken.  
 
11.3 In geval van schade of verlies van reisbagage bij vliegreizen dient de reiziger ook een schadeaangifte (P.I.R.) ter plaatse 
bij de luchtvaartmaatschappij in te dienen (zie paragraaf 12.1). 
 
11.4 De reiziger dient bij fietstochten de actuele verkeersregels in acht te nemen. 
 
11.5 Met betrekking tot de reisbescheiden geldt, dat de klant Radissimo op de hoogte dient te stellen, als hij de vereiste 
reisbescheiden (zoals hotelvouchers, vluchtdocumenten) niet binnen de door Radissimo aangegeven termijnen ontvangt of 
wanneer de documenten en tickets met betrekking tot de klantgegevens (naam, adres, geboortedatum) onjuistheden 
bevatten. De klant is persoonlijk voor het op tijd verschijnen op de vertreklocatie verantwoordelijk. 
 
12. Uitsluiting van claims, kennisgevingdeadlines, verjaring en overdrachtverbod  
 
12.1 Vrijwaringclaims op basis van het reiscontract dienen binnen een maand na contractueel beoogde beëindiging van de 
reis tegenover Radissimo geldend gemaakt te worden. Het wordt aanbevolen, dit schriftelijk te doen. Na afloop van de 
termijn van een maand kan de reiziger claims alleen nog geldend maken, indien hij buiten zijn schuld om niet in staat is 
geweest deze termijn in acht te nemen. Bagageschade, vertragingen bij de bezorging van bagage of bagageverlies in 
combinatie met vluchten dienen onafhankelijk daarvan voor de eisen  van schadevergoeding volgens internationale 
overeenkomst binnen 7 dagen bij bagageverlies en binnen 21 dagen bij bagagevertraging na overhandiging van de bagage 
kenbaar gemaakt te worden, waarbij aanbevolen wordt, onmiddellijk ter plaatse aangifte voor verlies of schade te doen bij 
de verantwoordelijke luchtvaartmaatschappij. Daarnaast dient het verlies, de beschadiging of het onjuiste doorsturen van 
reisbagage aan de plaatselijke reisleiding of aan Radissimo kenbaar gemaakt te worden, als vrijwaringseisen op basis van 
het reiscontract geldend gemaakt dienen te worden. 
 
12.2 Claims m.b.t. het reiscontract volgens §§ 651 c tot 651 f BGB verjaren bij materiële en kapitaalschade na een jaar, voor 
zover een schade van de klant niet door een grove nalatige plichtschending van de organisator, evenmin door een 
opzettelijke of grove nalatige plichtschending van een plaatsvervangende agent of van een wettelijke vertegenwoordiger 
van de organisator tot stand komt.  Het verjaren begint op de dag waarop de reis volgens contract zou eindigen. Indien er 
nog onderhandelingen tussen de reiziger en Radissimo plaatsvinden omtrent de claim of de claim rechtvaardigende 
omstandigheden, dan wordt verjaring tegengehouden totdat de reiziger of Radissimo de voortzetting van de 
onderhandelingen weigert. De verjaring treedt op zijn vroegst drie maanden na het einde van de onderbreking in werking. 
Op claims met betrekking tot ongeoorloofd handelen alsmede alle claims tot vergoeding van lichamelijke schade zijn de 
wettelijke verjaringstermijnen van toepassing.  
 
12.3 De overdracht van claims tegen Radissimo is uitgesloten. Dit geldt niet m.b.t. familieleden. 
 
12.4 Reisleiders hebben niet het recht, claims tegen Radissimo goed te keuren. 
 
13. Paspoort- en visumvereisten, voorschriften m.b.t. gezondheidspolitie  
 
De reisdeelnemer dient zorgvuldig te letten op de in de catalogus en reisbescheiden voor staatsburgers van de staat waarin 
de reis wordt aangeboden, door Radissimo gegeven informatie over paspoort- en visumvereisten alsmede voorschriften 
m.b.t. de gezondheidspolitie die op de reis en het verblijf van toepassing zijn, en op eventuele wijzigingen in latere 
mededelingen van Radissimo. De reiziger is voor het nakomen van alle voor de uitvoering van de reis belangrijke 
voorschriften zelf verantwoordelijk. Alle nadelen, in het bijzonder de betaling van annuleringskosten die uit het niet naleven 
van deze voorschriften voortvloeien, zijn voor rekening van de reiziger, tenzij Radissimo zijn plicht tot kennisgeving niet of 
slecht vervuld heeft. 
 
14. Verzekering 
 
Radissimo raadt de reizigers dringend aan, reisverzekeringen af te sluiten, met name m.b.t. annulering, voortijdige 
reisbeëindiging en eventueel een ziektekostenverzekering voor reizigers met buitenlandse dekking. 



 
15. Overige bepalingen en afspraken.  
 
15.1 Het niet van kracht zijn van afzonderlijke bepalingen heeft niet van kracht zijn van het gehele reiscontract tot gevolg. 
Op de gehele contract- en juridische relatie tussen Radissimo en de klant is uitsluitend het Duitse recht van toepassing. 
Radissimo kan aangeklaagd worden. 
 
15.2 Gegevensbescherming: De persoonsgebonden gegevens die de reiziger Radissimo ter beschikking stelt, worden 
elektronisch verwerkt en gebruikt, voor zover het voor de motivering, uitvoering en beëindiging van het reiscontract met de 
klant vereist is. Radissimo neemt bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgebonden gegevens de 
bepalingen in de nationale wet gegevensbescherming in acht. 
 
15.3 Radissimo kan de klant in zijn woonplaats aanklagen. Voor zover de klant zaakwaarnemer of juridische persoon van het 
privé- of openbare recht is, of een persoon die in het buitenland woonachtig is of gewoonlijk in het buitenland verblijft, of 
wiens woon- of verblijfplaats  ten tijde van de aanklacht niet bekend is, wordt als locatie voor de rechtszaak de 
vestigingslocatie van Radissimo overeengekomen. 
 
 
Opmerking: Voor partnerreizen gelden afzonderlijke reisvoorwaarden, die wij u desgewenst graag te allen tijde voor 
contractafsluiting ter beschikking stellen. U ontvangt deze in elk geval met de boekingsbevestiging. 
 

Adres:  
 
Radissimo GmbH, Hennebergstraße 6, D-76131 Karlsruhe 
Tel. +49 (0) 721/354818-0, Fax +49 (0) 721/354818-18  
E-mail: info@radissimo.de, www.radissimo.de 
Noodnummer: Tel. +49 (0) 178/198 02 38 
Directeur: Kristine Simonis 
BTW-nummer: Amtsgericht Mannheim HRB 703126, USt-ID DE 238256799 
Bank: Commerzbank Karlsruhe, Kto 240161000, BLZ 66040018, IBAN DE686604001802401610 00, BIC COBADEFFXXX  

 
 
 

 


