
Bijzondere reisvoorwaarden  

• Lidmaatschap Femma:  
Ons reisaanbod is exclusief bedoeld voor vrouwen die lid zijn of het willen worden bij inschrijving.  

• Reisbevestiging:  
Je kunt nu inschrijven via onze website www.femma.be of via telefoon op 02 246 51 15.  

Op onze website kun je het reisprogramma vinden: zo weet je alvast wat je mag verwachten.  

Hou voor je boeking alvast je identiteitskaart klaar. We ontvangen graag je contactgegevens (officiële 

naam, rijksregisternummer, adres, e-mailadres, telefoonnummer en Femma-lidnummer) om je vlot 

te kunnen bereiken.  

Na je inschrijving ontvang je een bevestigingsmail of bevestingsbrief met de betalingsgegevens om 

het voorschot en het saldo te betalen. Ongeveer twee weken voor de reis ontvang je een brief met 

de laatste mededelingen.  

• Annulering door de reizigers:  
Het kan steeds gebeuren dat je je inschrijving voor een reis moet annuleren.  

Aangezien er, vanaf de inschrijving reeds kosten gemaakt zijn, moet je rekening houden met 

onderstaande percentages voor de terugbetaling.  

Met onderstaande percentages wordt rekening gehouden indien je annuleert:  

• Vanaf inschrijving tot 60 dagen voor vertrek verlies je 25% van de totale reissom  

• Vanaf 59 dagen tot 41 dagen voor vertrek verlies je 45% van de totale reissom  

• Vanaf 40 dagen tot 31 dagen voor vertrek verlies je 70% van de totale reissom  

• Vanaf 30 dagen tot 11 dagen voor vertrek verlies je 95% van de totale reissom  

• Vanaf 10 dagen tot de dag van vertrek verlies je 100% van de totale reissom.  

• Indien je niet komt opdagen op de dag van vertrek verlies je eveneens de totale reissom  

Kan je een beroep doen op een annulatieverzekering?  
Femma heeft echter een bijkomende annulatieverzekering afgesloten bij DVV. Via die verzekering 

kan je in veel gevallen nog een deel van je kosten terugvorderen. Voor meer info, zie algemene 

voorwaarden op deze website.  

Daarnaast hebben wij bijkomend nog een uitbreiding voorzien in de bijzondere voorwaarden:  

• De annulatiewaarborg is eveneens verworven in volgende gevallen: 
Wanneer een al dan niet inwonend familielid tot de tweede graad van een verzekerde 

overlijdt, ernstig ziek wordt, een zwaar lichamelijk letsel oploopt of gehospitaliseerd wordt 

binnen de 14 dagen voor de vertrekdatum; 

• Wanneer die persoon binnen de maand na de ziekte, het letsel of de hospitalisatie moet 
worden verzorgd, voor zover niemand anders dan de verzekerde dat kan doen. Voor de 
toepassing van de waarborg moet de ziekte of het letsel bevestigd worden door een arts. 

• Wanneer u door uw ziekte of ongeval fysiek niet in staat bent (gestaafd door een 
doktersattest) de sportactiviteit die het hoofddoel van uw reis uitmaakt;  

• Verzekeringen:  

• Een verzekering lichamelijke ongevallen is inbegrepen.(DVV – C.11/1115.31200) 

• Een verzekering annulatie, voortijdige terugkeer, stranding in het buitenland en 

strafrechtelijke borgstelling is inbegrepen (DVV – polis C-15/0182.700/00-B) Een uittreksel uit 

de algemene polisvoorwaarden kan je op aanvraag bezorgd worden.  



• Voor medische hulp of hospitalisatie in het buitenland kan je bijstand krijgen via de 

verzekering Eurocross/World Assistance . Vergeet niet je aansluitingskaartje mee te nemen. 

Bij je eigen mutualiteit kan je de voorwaarden en te volgen procedure aanvragen.  

• Teneinde de reiziger de grootste zekerheid te bieden heeft Femma overeenkomstig art. 36 

van de wet van 01.04.94 en het betreffende uitvoeringsbesluit van 25.04.97 – een 

verzekeringscontract afgesloten bij ‘Het Garantiefonds reizen’ dat tussenkomt indien de 

uitvoering of de verderzetting van de reis in het gedrang komt door financieel onvermogen 

van de reisorganisator of reisbemiddelaar.  

• Verzekerd tegen financieel onvermogen bij het Garantiefonds Reizen® Metrologielaan 8,  

B-1130 Brussel tel. +32- (0)2/240 68 00 fax +32- (0)2/240 68 08 

• Speciale wensen:  
Indien er speciale wensen zijn, moeten deze bij reservering worden opgegeven. De uitvoering van 

dergelijke wensen kan niet worden gegarandeerd en ze kunnen niet worden beschouwd als een 

element van de reisovereenkomst. 


