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VZR Garant: de eenvoudige collectieve garantieregeling
Naar aanleiding van de vernieuwde Richtlijn Pakketreizen is de garantieregeling VZR Garant ontwikkeld. Deze
garantieregeling is er speciaal voor pakketreisaanbieders die niet uit de “klassieke” reisbranche komen, zoals ook
incentive- en eventbureaus. Door deel te nemen aan de garantieregeling van VZR Garant biedt u uw reizigers de
wettelijk verplichte zekerheid over hun vooruitbetaalde gelden. Op die manier voldoet u aan de garantiestelling
in de Richtlijn Pakketreizen. Wanneer een deelnemende organisator in financieel onvermogen raakt worden de
gedupeerde klanten namelijk gecompenseerd door VZR Garant.

Voordelen
Door haar unieke opzet heeft VZR Garant een aantal specifieke voordelen. In onze leaflet leest u daar in meer detail
over.
•
•
•
•
•

U voldoet op eenvoudige wijze aan de wettelijk verplichte garantiestelling;
U heeft inzage in de activiteiten van VZR Garant en u beslist mee over bepaalde zaken;
U heeft uw eigen ledenrekening waarop een deel van uw jaarlijkse premie wordt gestald. Bij beëindiging van
uw lidmaatschap krijgt u het saldo op de ledenrekening uitgekeerd;
U wordt onderdeel van een sterke community waarin de leden gezamenlijk optreden om eventuele schades te
minimaliseren;
U hoeft geen bankgarantie of accountantsverklaring te overleggen.

Kosten
Ook de kosten voor deelname aan VZR Garant zijn transparant en eenvoudig:
•
•
•
•

Eenmalige inschrijfkosten van EUR 400,00;
Jaarlijkse contributie van EUR 50,00;
Jaarlijkse bijdrage van 0,14% van de risicodragende omzet, met een minimum van EUR 300,00;
Jaarlijkse reizigersbijdrage van 0,36% van de risicodragende omzet.

U mag zelf beslissen of u de reizigersbijdrage doorberekent aan uw klanten. Uit ervaring weten wij dat klanten
graag iets extra’s betalen voor 100% zekerheid over hun vooruitbetaalde gelden.
In de Garantieregeling leest u meer over de risicodragende omzet. Daar leest u ook alles over de opzet en de
dekking van de garantieregeling, en over hoe klanten een claim kunnen indienen.

Deelname
Deelnemen aan VZR Garant is heel eenvoudig: uw aanmelding kan binnen twee weken afgerond worden. Daarvoor
hebben wij de volgende gegevens nodig:
•
•
•

De jaarcijfers van de laatste drie boekjaren;
Inzicht in de eigendomsstructuur in geval van een BV of VOF;
Bij een VOF of eenmanszaak: de IB aangiften van de laatste drie boekjaren van de vennoten en/of eigenaren.

Meer informatie
Lees alles over de garantieregeling van VZR Garant in de leaflet, de Garantieregeling en op de website van VZR
Garant. Wilt u meer weten over de garantieregeling of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact met ons op via
+31 (0)85 13 07 630 of info@vzr-garant.nl.
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