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Inleiding 

De navolgende bepalingen zijn door Mosae Group Travel zelf vastgesteld. 
Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsge-
vonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatie-
groep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de 
in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen 
geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend 
bedoeld als aanvulling op de ANVR-Reizigersvoorwaarden daar waar dat ver-
meld staat in de ANVR-Reizigersvoorwaarden zelf en/of om de positie van de 
reiziger verder te versterken. 
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Artikel 1. Definities 

1.1. Mosae Group Travel: Mosae Group Travel, Mosae Educational Travel, 
Mosae Taalreizen, MGT Personeelsreizen en Mosae Travel. 

1.2. Aanmelder: De reiziger die voor zichzelf en/of namens of ten behoeve 
van één of meerdere andere reizigers de overeenkomst aangaat. 

1.3. Aanvangsdatum: het begin van de pakketreis of de vertrekdag van de 
reis in geval van een gekoppeld reisarrangement of losse reisdienst of, 
indien de reis bijvoorbeeld geen georganiseerd vervoer omvat, de aan-
komstdatum. 

1.4. Werkdagen/Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur 
tot 17:30 uur, uitgezonderd in Nederland erkende feestdagen. 

Artikel 2. Algemeen 

2.1. Onderhavige voorwaarden gelden als aanvulling op de ANVR Reizigers-
voorwaarden en de specifieke voorwaarden die op de offerte en/of de 
bevestiging/factuur worden vermeld. 

2.2. Tenzij een voorwaarde in de ANVR Reizigersvoorwaarden een uitzonde-
ring toestaan voor Mosae Group Travel, geldt bij onderlinge strijdigheid 
tussen deze Aanvullende Voorwaarden, de specifieke voorwaarden in de 
offerte en/of op de bevestiging/factuur en de ANVR Reizigersvoorwaar-
den de volgende hiërarchie: 

a) de ANVR Reizigersvoorwaarden; 

b) de specifieke voorwaarden die worden vermeld, zo nodig per reis-
onderdeel: 
i) in de bevestiging/factuur, of; 
ii) in de offerte; 

c) indien Mosae Group Travel bemiddelt tussen de reiziger en de reis-
dienstverlener, de Algemene Voorwaarden van die reisdienstverle-
ner; 

d) de Aanvullende Voorwaarden van Mosae Group Travel. 
Indien de Aanvullende Voorwaarden van Mosae Group Travel een voor-
waarde bevat zoals bedoeld in de eerste alinea van dit lid, dan geldt de-
ze voorwaarde in plaats van hetgeen is bepaald in de betreffende voor-
waarde in de ANVR Reizigersvoorwaarden. 

2.3. Voor zover noodzakelijk in het kader van de uitvoering van de pakket-
reisovereenkomst of het gekoppeld reisarrangement, geeft Mosae 
Group Travel persoonsgegevens van de reiziger(s) door aan de betroken 
reisdienstverlener(s). De reiziger kan voor het sluiten van de overeen-
komst hiertegen bezwaar maken. Mosae Group Travel is in dat geval niet 
aansprakelijk indien die reisdiensten niet of niet overeenkomstig de 
overeenkomst kunnen worden uitgevoerd, door het ontbreken van deze 
gegevens. 

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst 

3.1. Alle overeenkomsten die tussen de reiziger en Mosae Group Travel tot 
stand komen zijn definitief, de reiziger heeft geen herroepingsrecht. 

3.2. Een offerte van Mosae Group Travel wordt telkens op verzoek van de 
reiziger samengesteld, is vrijblijvend en onder voorbehoud van beschik-
baarheid van de afzonderlijke onderdelen van de reis. 

3.3. De Aanmelder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit 
de overeenkomst voortvloeien. 

3.4. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) enerzijds en 
Mosae Group Travel anderzijds verloopt uitsluitend via de Aanmelder. 

3.5. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen aandeel in de over-
eenkomst aansprakelijk. 

Artikel 4. Reissom 

4.1. De reissom is gecalculeerd op basis van het door de reiziger opgegeven 
aantal personen overeenkomstig de offerte of bevestiging/factuur. 

4.2. Mosae Group Travel heeft, naast hetgeen is vermeld in art. 5 lid 4 van de 
ANVR Reizigersvoorwaarden (onderdeel ANVR Reisvoorwaarden voor 
pakketreizen), het recht om de reissom te verhogen in geval van verho-
gingen van de wisselkoers die bij het bepalen van de reissom van belang 
zijn. 

Artikel 5. Vervoer 

5.1. Indien in de overeenkomst vervoer is inbegrepen, dan geldt voor dit 
vervoer uitdrukkelijk de vervoersvoorwaarden van de desbetreffende 
reisdienstverlener(s). Deze vervoersvoorwaarden worden op verzoek 
aan de reiziger verstrekt en zijn daarnaast via de website van de ANVR 
beschikbaar. 

5.2. Alle vertrek- en aankomsttijden worden vermeld onder voorbehoud. 

5.3. In geval van losse vluchten kunnen tarieven, toeslagen en luchthavenbe-
lastingen slechts worden gegarandeerd als alle kosten van de vluchten 
door de reiziger zijn voldaan. 

Artikel 6. Verzekeringen 

6.1. Mosae Group Travel kan namens de reiziger verzekeringsovereenkom-
sten afsluiten. Wanneer de reiziger hiervan gebruik maakt, treedt Mosae 
Group Travel op als tussenpersoon tussen de reiziger en de verzeke-
ringsmaatschappij. 

6.2. Waar in onderhavige voorwaarden sprake is van een verzekering wordt 
met premie de verschuldigde premie inclusief poliskosten en assuran-
tiebelasting bedoeld. 

Artikel 7. Reisbescheiden 

7.1. Mosae Group Travel stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk 5 kalen-
derdagen voor de Aanvangsdatum per e-mail in het bezit van de reiziger, 
tenzij dit redelijkerwijs niet van Mosae Group Travel kan worden ge-
vergd. 

7.2. Voor zover het verstrekken van reisbescheiden via e-mail niet mogelijk 
is, zullen reisbescheiden kosteloos en per gewone post in het bezit van 
de reiziger worden gesteld. Op verzoek van de reiziger is een andere 
verzendwijze mogelijk tegen betaling van de daarmee verband houden-
de kosten. 

 

https://www.anvr.nl/vervoersvoorwaarden
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Artikel 8. Betaling door de reiziger 

8.1. Bij de totstandkoming van de overeenkomst dient een aanbetaling te 
worden voldaan welke bestaat uit: 

a) ten minste 30 % van de totale overeengekomen reissom met een 
minimum van € 50,00 per persoon, vermeerderd met dossierkos-
ten, reserveringskosten, administratiekosten en waar van toepas-
sing, de bijdrage Calamiteitenfonds en de premie van de annule-
ringsverzekering, en  

b) voor zover vliegtickets deel uitmaken van de overeenkomst, de vol-
ledige vluchtprijs. 

8.2. Het restantbedrag van de overeenkomst dient uiterlijk zes weken voor 
de Aanvangsdatum van de reis te worden voldaan. 

8.3. Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de Aanvangsdatum tot 
stand komt, moet het gehele bedrag van de overeenkomst terstond 
worden voldaan. 

Artikel 9. Wijziging door de reiziger 

9.1. Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging 
daarvan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de reiziger de 
gewijzigde reissom vermeerderd met de van toepassing zijnde wijzi-
gings- en communicatiekosten en onder aftrek van de reeds betaalde 
gelden voldoet. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist.  

9.2. Mosae Group Travel zal een afwijzing van de door de reiziger gewenste 
wijzigingen gemotiveerd en onverwijld aan de reiziger mededelen. De 
reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel op-
zeggen. In dat laatste geval is artikel 10 van toepassing. Bij uitblijven van 
een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de 
oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd. 

9.3. Wijziging van de vertrekdatum, vermindering van het aantal betalende 
passagiers of wijziging van één of meerdere diensten welke deel uitma-
ken van de reisovereenkomst worden beschouwd als een opzegging 
waarop artikel 10 van toepassing is. 

Artikel 10. Opzegging door de reiziger 

10.1. Opzeggen van de van de reis 

Indien een reisovereenkomst wordt opgezegd, dan is de reiziger, naast 
de eventueel verschuldigde administratiekosten, de volgende opzegver-
goedingen verschuldigd aan Mosae Group Travel: 

a) Voor vliegtickets wordt geen restitutie gegeven zodra de betreffen-
de vliegtickets zijn uitgegeven.  

b) Voor reserveringskosten, premies van een annuleringsverzekering 
en/of vliegticketverzekering en de bijdrage Calamiteitenfonds wor-
den geen restituties verstrekt. In alle andere gevallen gelden de vol-
gende opzeggingsvergoedingen en termijnen: 
- bij opzegging tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de Aan-

vangsdatum: de aanbetaling; 
- bij opzegging vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste 

kalenderdag (exclusief) vóór de Aanvangsdatum: 40% van de reis-
som; 

- bij opzegging vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 5de 
dag (exclusief) vóór de Aanvangsdatum: 75% van de reissom; 

- bij opzegging vanaf de 5de kalenderdag (inclusief) tot en met de 
Aanvangsdatum of later: de volledige reissom. 

10.2. Indien een overeenkomst is samengesteld uit verschillende onderdelen, 
waarop verschillende opzegvergoedingen van toepassing zijn, gelden 
per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen en 
kosten zoals deze in de offerte en/of de bevestiging/factuur zijn ver-
meld. Mosae Group Travel kan daarnaast aanvullende kosten in reke-
ning brengen zoals deze in de kostentabel van Mosae Group Travel wor-
den vermeld. 

10.3. Opzeggingen buiten de Openingstijden worden geacht te zijn verricht op 
de eerstvolgende Werkdag. 

Artikel 11. Klachten 

11.1. Klachten dienen schriftelijk of per email en gemotiveerd te worden 
ingediend bij de Mosae Group Travel of het boekingskantoor. 

11.2. Als bewijs van het indienen van de klacht ontvangt de reiziger binnen 5 
werkdagen na ontvangst hiervan een bevestiging. Als de reiziger deze 
bevestiging niet heeft ontvangen binnen voornoemde periode, dat dient 
hij hiervan direct een melding te maken aan Mosae Group Travel of het 
boekingskantoor. 

Artikel 12. Insolventiegarantie 

Mosae Group Travel is aangesloten bij SGR en SGRZ. Binnen de grenzen van de 
SGR-garantieregeling of de SGRZ-garantieregeling vallen de door Mosea Group 
Travel afgesloten overeenkomsten onder de garantie van SGR of SGRZ. Deze 
SGR-garantie (consument-opdrachtgever) en SGRZ-garantie (zakelijke op-
drachtgever) houdt in dat de opdrachtgever ervan verzekerd is dat zijn voor-
uitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als Mosae Group Travel door financi-
eel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover 
de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds 
is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. 
Als de SGRZ-garantieregeling van toepassing is, dan ontvangt de Aanmelder bij 
de boekingsbevestiging/factuur een SGRZ-garantiecertificaat ter bevestiging 
van de insolventiegarantie. 
 
Contactgegevens van de garantieverstrekker: 
Stichting Garantiefonds Reisgelden (Zakelijk) 
Admiraliteitskade 73 
3063 ED Rotterdam 
Telefoon: +31 (10) 4146377 (SGR), +31 (10) 7891333 (SGRZ) 
 

 
© 2018 Mosae Group Travel 
Weert 13 
6222 PG Maastricht 
Telefoon 043-3112061 
Email info@mosaegrouptravel.nl 
KvK Nr. 14107317 
 
 

https://www.sgr.nl/garantieregeling
https://www.sgrz.nl/garantieregeling
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Kostentabel Mosae Group Travel 
 
Mosae Group Travel rekent dossierkosten en administratiekosten voor haar 
dienstverlening. Deze kosten dient u samen met de reissom of in geval van een 
wijziging- of annulering, direct aan Mosae Group Travel te voldoen. Deze 
kosten gelden naast de kosten die de dienstverlener doorberekend. Op onder-
staande kosten wordt geen restitutie verleend. 
 
Dossierkosten 
Dossierkosten groepsreizen € 30,00 per dossiernummer 
Dossierkosten losse vliegtickets € 30,00 per dossiernummer 
Dossierkosten losse boekingen € 30,00 per boeking 
 
Wijzigingskosten 
Naamswijzigingen € 30,00 per wijziging 
Revalidatie vliegticket € 30,00 per vliegticket 
Wijziging groepsboekingen € 30,00 per wijziging 
Wijziging overige boekingen € 30,00 per wijziging 
 
Annuleringskosten 
Restitutiekosten vliegticket € 30,00 per vliegticket 
Restitutiekosten treinticket € 30,00 per treinticket 
 

Visumkosten 
Begeleiden visum aanvraag groepen Zie offerte 
Begeleiden individuele visumaanvraag € 30,00 per visum 
ESTA/ETA/ of gelijkwaardig € 15,00 per persoon 
 
Overige diensten 
Online check-in namens de reiziger € 5,00 per vluchtsegment  
 en per reiziger  
Meet & assist op luchthavens op aanvraag + reiskosten 
 van/naar luchthaven 
 
Overige kosten 
Communicatiekosten werkelijke kosten 
Koerier/verzendkosten werkelijke kosten 
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