
ZOALS ELK JAAR GELDT ER EEN EXTRA KORTING VOOR TUI VLIEGVAKANTIES ZOMER 2022. 
DE EXTRA KORTING IS OOK GELDIG OP ALLE KINDEREN.

KRIJG NU GRATIS HET FUEL PROTECTION PROGRAM EN GENIET VAN DE ZEKERHEID DAT ER GEEN 
BRANDSTOFTOESLAGEN MEER ZULLEN WORDEN AANGEREKEND VOOR JE VLUCHT NA JE BOEKING.

PROFITEER VAN HET GRATIS OMRUILEN TOT 7 DAGEN VOOR VERTREK OP VLIEGVAKANTIES

• Extra korting tot €450 per persoon op vliegvakanties waar-
van de boeking is gemaakt vanaf 04/11/2021 (op = op) voor 
vertrek vanaf 01/04/2022 tem 31/10/2022. Deze korting is 
ook geldig op alle kinderen.

• Extra korting tot €50 per persoon op rondreizen waarvan de 
boeking is gemaakt vanaf 04/11/2021 (op = op) voor vertrek 
vanaf 01/04/2022 tem 31/10/2022.

• Extra korting tot €100 per persoon op cruises (muv cruise 
only) waarvan de boeking is gemaakt vanaf 04/11/2021 
(op = op) voor vertrek vanaf 01/04/2022 tem 31/10/2022. 
Op zeecruises geldt een korting tot €100 per persoon en op 
riviercruises een korting tot €25 per persoon.

• Voor geselecteerde Citytrips hebben we wisselende kortingen

• Voor autovakanties gelden voordelen op boekingen uit 
het aanbod voor zomer 2022 die zijn gemaakt vanaf 
04/11/2021 (op = op).

• Extra Early Booking - op het volledige aanbod van Sowell 
Vacances en op een selectie van Pierre&Vacances en Odalys 
geldt in bepaalde  
periodes een extra vroegboekkorting tot 15%. Cumuleerbaar 
met alle andere promoties!

• Vroegboekkorting tot 40%  op = op 
• Gratis kids tijdens het volledige seizoen tot wel 18 jaar op = op 
• Bij verblijf van min. 7 nachten in Andorra: tankbon ter waarde 

van € 50 op = op

• Gratis voor boekingen vanaf 04/11 (op=op) voor vertrekkers 
vanaf 01/04 tem 31/10 

• Geldig voor pakketreizen (alleen vliegreizen) TUI en VIP 
Selection waarbij de carrier TUI fly is 

• Enkel voor vertrekken vanuit een Belgische luchthaven

• Geen FPP mogelijk voor reizen met bestemming Athene, 
Colombo, Denpasar, Dubai, Lissabon, Malé, Malta, Mauritius, 
Muscat, Phuket en Zanzibar. 

•	Deze voorwaarden zijn alleen geldig voor de Flexibele 
Omruilbelofte als onderdeel van de Vroegboekvoordelen. 

•	Deze Flexibele Omruilbelofte is geldig voor nieuwe en 
bestaande boekingen gemaakt vanaf 4 november tot 
en met 31 januari 2022 waarbij de vertrekdatum van de 
opnieuw geboekte reis is gelegen tussen 1 april 2022 tot en 
met 31 oktober 2022. 

•	Een beroep op de Flexibele Omruilbelofte staat open voor 
consumenten vanaf 18 jaar. Een beroep op de Flexibele 
Omruilbelofte is minderjarigen slechts toegestaan mits zij 
toestemming hebben van een ouder/voogd en ze aan de 
overige actievoorwaarden voldoen. 

•	De Flexibele Omruilbelofte betekent dat een TUI reis zonder 
opgave van reden en zonder wijzigingskosten verschuldigd 
te zijn, tot maximum 1 maal kan worden omgeboekt naar 
een reis met wijziging van de bestemmingsluchthaven en 
datum. 

•	Omboeken mag tot 7 dagen voor vertrek en geldt voor de 
productgroep Vliegvakanties.  

Voor de overige productgroepen gelden de standaard voor-
waarden van de Omruilbelofte. Lees hier: https://www.tui.be/
nl/omruilen-voorwaarden#voorwaarden meer over de stan-
daard voorwaarden van de Omruilbelofte.
Enkel de hoofdboeker kan tot 1 keer een beroep doen op de 
Flexibele Omruilbelofte. Wordt er nadien nog een wijziging 
gevraagd, dan gelden de normale wijzigingskosten of annule-
ringsvoorwaarden.
Met betrekking tot het prijsverschil tussen uw initiële reis en 
uw nieuwe reis, geldt als voorwaarde dat de reissom voor uw 
nieuwe reis maximaal 20% minder mag bedragen dan de reis-
som van uw initiële reis. Als de reissom van uw nieuwe vakantie 
duurder wordt, dan is de meerprijs van deze vakantie voor uw 
eigen kosten. Als de reissom van uw nieuwe vakantie goedko-
per wordt, dan betaalt TUI u het verschil terug, tot maximaal 
20% van de initiële reissom in de vorm van een TUI waardebon.
• Hierbij wordt rekening gehouden met het reeds betaalde 

bedrag van de oorspronkelijke initiële boeking. Dit kan bete-
kenen dat na verrekening niet de volledige 20% wordt uit-
gekeerd. Met de initiële boeking wordt bedoeld de allereerst 
gemaakte boeking.

EXTRA KORTING TOT €450 p.p.
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• Hierbij wordt de waarde van de gewijzigde boeking bepaald 
op het moment van omboeken en voor de op dat moment 
geldende prijzen.

• Hierbij wordt de waarde van de oorspronkelijke boeking 
bepaald op het moment van boeking ervan, zoals weergege-
ven in de oorspronkelijke boekingsbevestiging

•	Wanneer er een vliegreis is inbegrepen in de reis, kan de 
Flexibele Omruilbelofte enkel worden ingeroepen indien de 
vlucht vertrekt vanaf een Belgische luchthaven of vanaf de 
luchthaven van Rijsel,  en indien de vlucht wordt uitgevoerd 
door TUI fly (TUI Airlines Belgium NV), Freebird, Brussels 
Airlines, Emirates, Qatar Airways, Thai Airways, Aegean 
Airlines, Alitalia, Air Europa, Czech Airlines, Iberia, LOT 
Polish Airlines, SAS, TAP Air Portugal, Vueling, Air Malta. 
Wanneer er een treinreis is inbegrepen in de reis, kan de 
Flexibele Omruilbelofte enkel worden ingeroepen, indien de 
treinreis vertrekt vanaf een Belgisch treinstation, en indien 
de rit wordt uitgevoerd door Thalys, TGV of Eurostar. Deze 
voorwaarden gelden zowel voor de reis die men wenst om te 
boeken als de nieuw gewijzigde boeking.

•	De Flexibele Omruilbelofte kan enkel worden ingeroe-
pen via het TUI Customer services Center, een van de 
TUI shops of bij TUI aangesloten reisagenten.

•	Elke omruiling of wijziging die niet onder bovenstaan-
de voorwaarden valt, is automatisch aan de normale 
wijzigings- of annuleringsvoorwaarden onderworpen. 
De annuleringskosten zullen hierbij telkens worden 
berekend op de reissom van de initieel geannuleerde 
boeking, conform de termijnen en voorwaarden van 
toepassing op het moment van het eerste gebruik van 
de Flexibele Omruilbelofte, tenzij de annuleringskosten 
berekend op de reissom van de laatst geannuleerde 
boeking, conform de termijnen en voorwaarden van 
toepassing op het moment van die annulering, hoger 
zouden zijn. In dat geval is de klant de hogere annule-
ringskosten verschuldigd.

•	De Flexibele Omruilbelofte geldt niet op de verkoop 
van verzekeringsproducten. De verzekering op de 
omgeruilde originele reis blijft bestaan, de premie blijft 
verschuldigd.

• Geldig voor alle VIP Selection boekingen van-
af 04/11/21 (op=op) voor vertrekken vanaf 
01/04/2022 tem 31/10/2022

• Enkel geldig voor vertrekken vanuit een Belgische 
luchthaven en Rijsel

• Enkel voor pakketvakanties

VAN THUIS NAAR ELKE BELGISCHE LUCHTHAVEN EN TERUG! JE KLANT BETAALT HELEMAAL NIETS.

GRATIS VIP DRIVE LUCHTHAVENVERVOER

VOORWAARDEN VIP DRIVE LUCHTHAVENVERVOER


