
 

 

Annuleringsvoorwaarden en reis- en aansprakelijkheidsverzekering  

Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat u besloten hebt deel te nemen aan de reis van 
Stichting Skimaatjes en er onverhoopt iets tussenkomt. Dat kan iedereen overkomen. In 
dat geval gelden de volgende annuleringsvoorwaarden. 
 

Tot wanneer kunt u gratis annuleren? 

Als u hebt aangegeven mee te gaan met onze reis, ontvangt u nadat de factuur is voldaan 

van ons een bevestigingsbrief per mail. Tot 1 november van het jaar van aanmelding is het 

mogelijk gratis te annuleren. Houd deze datum goed in de gaten, want na 1 november 

worden er bij annuleringen kosten in rekening gebracht (zie hieronder). Indien u zich later 

aanmeldt dan voorgenoemde datum gelden direct onderstaande annuleringskosten.  

Annuleringskosten 

Als u annuleert na 1 november, zijn wij genoodzaakt annuleringskosten in rekening te 

brengen. Afhankelijk van het moment van annuleren, krijgt u een percentage van de reissom 

terug. 

 
Wij hanteren daarbij de volgende termijnen en percentages: 
Tot 8 weken voor vertrek: 
90% teruggave van de reissom 
 
Tot 6 weken voor vertrek: 
75% teruggave van de reissom 
 
Tot 4 weken voor vertrek: 
50% teruggave van de reissom 
 
Tot 2 weken voor vertrek: 
25% teruggave van de reissom 
 
Indien voorgenoemde termijnen verstreken zijn, kunt u geen aanspraak maken op een 
percentage van de reissom. 
 
Mocht u onverhoopt tijdens de reis niet meer in staat zijn om deel te nemen aan de reis, 
geldt dat wij geen geld terug kunnen geven. Zoals tevens in de aanmeldingsformulieren 
genoemd is, dient u in alle gevallen zorg te dragen voor een persoonlijke annulerings- en/of 
reisverzekering. 
 
Indien de reis geen doorgang kan vinden door de Nederlandse of Italiaanse 
coronamaatregelen, dan berekent Stichting Skimaatjes de gemaakte kosten en zal het 
bedrag dat overblijft teruggestort worden. Uiteraard zullen wij er alles aan doen om de kosten 
zo laag mogelijk te houden.  
 
Stichting Skimaatjes beslist of de reis wel of niet doorgaat en zal hierin de richtlijnen en de 
adviezen van de overheid in acht nemen.  
 
Indien u zelf besluit te annuleren, dan gelden bovenstaande termijnen en bent u het bedrag 
kwijt tenzij u een vervanging kunt regelen die ook goedkeuring heeft van de organisatie van 
Stichting Skimaatjes. 

 



 

 

Verzekeringen 

Iedereen is verplicht een reisverzekering met wintersportdekking én 

aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, dit is niet bij de reissom inbegrepen. 

 
 

 


