RCI-weken - Gebruiksvoorwaarden
OVEREENKOMST TUSSEN U EN RCI EUROPE
Deze website wordt u aangeboden door RCI Europe ('RCI', 'wij', 'ons' of 'onze'). Uw
gebruik van deze website en/of uw aanvaarding zonder wijziging van de
voorwaarden en berichten die op deze website worden gepubliceerd (de
'Voorwaarden'), vormen uw instemming met alle dergelijke Voorwaarden. ALS U
NIET INSTEMT MET DEZE VOORWAARDEN, DAN BENT U NIET GERECHTIGD OM
DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN.
DOOR OP DE KNOP 'AANVAARDEN' TE KLIKKEN, HET REGISTRATIEPROCES TE
VOLTOOIEN EN VERVOLGENS TE KLIKKEN OP DE KNOP 'VERDER' OP DEZE WEBSITE
OF, INDIEN U ZICH VOORDIEN REEDS HEBT GEREGISTREERD, DOOR U AAN TE
MELDEN OP DEZE WEBSITE, VERKLAART U DAT U EEN HUIDIG LID BENT VAN RCI,
EN DAT U ERMEE INSTEMT DAT ALLE VOORWAARDEN VOOR U BINDEND ZIJN.
Deze Voorwaarden gelden zowel voor uw gebruik van deze website, als voor alle
internetbezoekers die deze website bezoeken.
RCI behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op enig moment en naar
eigen goeddunken te wijzigen, aan te passen of anderszins bij te werken. Dergelijke
wijzigingen, aanpassingen of updates worden onmiddellijk nadat ze gepost worden
van kracht. Door deze website te gebruiken nadat RCI een bericht van dergelijke
wijzigingen, aanpassingen of updates heeft gepost, stemt u ermee in dat die
herziene Voorwaarden voor u bindend zijn.
Via deze website kunt u een verbinding maken met talrijke andere websites die al
dan niet gelieerd zijn met deze website en/of met RCI, en die mogelijk onderworpen
zijn aan voorwaarden en gebruiksvoorwaarden die verschillen van, of die extra
voorwaarden en berichten omvatten dan de Voorwaarden die op deze website zijn
vermeld. Uw toegang tot dergelijke websites via koppelingen die op deze website
worden verschaft, valt onder de voorwaarden, berichten en gebruiksbeleidslijnen van
die websites, en niet van deze website.
RCI verstrekt geen garantie over de verzending of verwerking van enige informatie
of online activiteit of transactie die op deze website wordt ingevoerd. De verzending
van informatie betekent niet dat de online activiteit of transactie is geaccepteerd of
geweigerd, maar geeft louter aan dat een verzending is gestart. Alle online
activiteiten en transacties moeten schriftelijk bevestigd worden. Bovendien kan het
serviceniveau dat op en door deze website beschikbaar is, variëren, en mogelijk is
deze website gedurende bepaalde perioden ontoegankelijk of onbereikbaar. RCI
behoudt zich het recht voor om deze website geheel of gedeeltelijk op te schorten of
stop te zetten om commerciële of technische redenen. Het gebruik van de
ledendiensten van RCI kan echter plaatsvinden via traditionele middelen, zoals via de
telefoon of de gewone post.
PRIVACYBELEID
Klik hier voor ons privacybeleid.
HANDELSMERKEN, AUTEURSRECHTEN EN BEPERKINGEN
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Deze website is eigendom van en wordt gecontroleerd en beheerd door RCI Europe,
Kettering Parkway, Kettering, Northants, NN15 6EY, Verenigd Koninkrijk. Tel. nr. +
44 (0) 1536 310111. Copyright © 2001 - 2007 RCI Europe. Alle rechten
voorbehouden.
Alle inhoud op deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen,
illustraties, audio- en videofragmenten, is beschermd door auteursrechten,
handelsmerken, dienstenmerken en/of andere intellectuele-eigendomsrechten (die
vallen onder Amerikaanse en wereldwijde wetten op het auteursrecht en
verdragsbepalingen, privacy- en publiciteitswetten, en reglementeringen en
bepalingen inzake communicatie), en is eigendom van en wordt gecontroleerd door
RCI of zijn gelieerde of verwante entiteiten, geassocieerde bedrijven of partners; of
door enige derde contentproviders, wederverkoopbedrijven, sponsors en
licentieverstrekkers (gezamenlijk, 'Providers') die aan RCI een licentie hebben
verstrekt voor hun inhoud, of voor het recht om hun producten en/of diensten aan te
bieden voor verkoop.
De inhoud op deze website of op enige website die eigendom is van, beheerd wordt
door, gecontroleerd wordt door geassocieerde bedrijven of partners, of Providers van
RCI, of waarvoor deze een licentie hebben verkregen, is uitsluitend bestemd voor uw
persoonlijke, niet-commerciële gebruik. U mag een kopie van de inhoud afdrukken,
maar u mag de inhoud of informatie, of enige software voor het gebruik van die
inhoud of informatie, op geen enkele wijze kopiëren, reproduceren, opnieuw
publiceren, uploaden, posten, verzenden, verspreiden en/of benutten (inclusief via email of via andere elektronische middelen) voor commercieel gebruik zonder de
voorafgaande schriftelijke toestemming van RCI, zijn gelieerde of verwante
entiteiten, geassocieerde bedrijven of partners, of Providers. U kunt toestemming
vragen door een verzoek te faxen naar de juridische afdeling van RCI op het
faxnummer + 44 (0) 1536 314206. Zonder de voorafgaande schriftelijke
toestemming van RCI, zijn gelieerde of verwante entiteiten, geassocieerde bedrijven
of partners, of Providers, vormt uw wijziging van de inhoud, gebruik van de inhoud
op een andere website of computeromgeving in een netwerk, of het gebruik van de
inhoud voor andere dan persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, een schending
van de rechten van eigenaars van de auteursrechten, handelsmerken of
dienstenmerken en enige andere eigendomsrechten van RCI, zijn gelieerde of
verwante entiteiten, geassocieerde bedrijven of partners of Providers, en is dit
verboden. Als een voorwaarde voor uw gebruik van deze website, garandeert u RCI
dat u deze website niet zult gebruiken voor doeleinden die onwettig zijn of die door
deze Voorwaarden worden verboden, inclusief maar niet beperkt tot het posten of
verzenden van materiaal dat dreigend, lasterlijk, smadend, obsceen,
aanstootgevend, opruiend of pornografisch is of scheldwoorden bevat.
Gezien de unieke aard van het internet en de behoefte om de systemen en
eigendomsrechtelijk beschermde technologie van RCI te beveiligen, behoudt RCI zich
het recht voor om naar eigen, absolute en vrije goeddunken op elk moment de
toegang van gebruikers tot deze website om welke reden ook te beperken of te
verbieden, en in het bijzonder om de toegang te beperken of te verbieden voor
gebruikers die blijk geven van patronen van misbruik, ongewoon of ongepast gebruik
van deze website of die deze Voorwaarden schenden. Als u enige van deze
Voorwaarden schendt, dan wordt uw toelating om deze website te gebruiken
onmiddellijk stopgezet, zonder voorafgaande kennisgeving.
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U mag op uw website geen handelsmerken, dienstenmerken of auteursrechtelijk
beschermd materiaal gebruiken dat op deze website voorkomt, inclusief maar niet
beperkt tot logo's of tekens, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
de eigenaar van het merk of het auteursrecht. U mag de inhoud of andere materialen
op deze website niet opnemen in een frame of anderszins op uw eigen of een andere
website opnemen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van RCI.
RCI Europe is het zusterbedrijf van Resort Condominiums International, LLC, dat de
eigenaar is van een aantal geregistreerde handelsmerken, inclusief maar niet
beperkt tot RCI & Design, het RCI-logo en de domeinnamen www.rci.com en
www.rci.co.uk. Andere product- en bedrijfsnamen die hierin worden vermeld, zijn
mogelijk de al dan niet geregistreerde handelsmerken van hun respectieve
eigenaars.
AFSTANDSVERKLARING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID
ALLE INHOUD OP DEZE WEBSITE WORDT VERSTREKT 'IN DE VORM WAARIN ZE NU
BESCHIKBAAR IS' EN 'IN DE VORM WAARIN ZE WORDT WEERGEGEVEN' EN ZONDER
ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES. BEHALVE DIE GARANTIES DIE
VOLGENS DE BRITSE EN EU-WETTEN DIE OP DEZE VOORWAARDEN VAN
TOEPASSING ZIJN, WORDEN GEÏMPLICEERD DOOR DE WET EN NIET KUNNEN
WORDEN UITGESLOTEN, BEPERKT OF GEWIJZIGD, DOEN RCI, ZIJN GELIEERDE OF
VERWANTE ENTITEITEN, GEASSOCIEERDE BEDRIJVEN OF PARTNERS EN PROVIDERS
AFSTAND VAN ENIGE EN ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF
MAAR NIET BEPERKT TOT, GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID,
BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM
EN OVERTREDING. RCI, NOCH ZIJN GELIEERDE OF VERWANTE ENTITEITEN,
GEASSOCIEERDE BEDRIJVEN OF PARTNERS, ZIJN PROVIDERS, NOCH ENIGE
PERSOON DIE BETROKKEN IS BIJ DE CREATIE, PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN
DEZE WEBSITE, GARANDEERT DAT DE FUNCTIES DIE DEZE WEBSITE BEVAT,
ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN, DAT FOUTEN ZULLEN WORDEN
GECORRIGEERD, OF DAT DE SERVER DIE DE INHOUD BESCHIKBAAR STELT, VRIJ
ZAL ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. DE INHOUD
DIE U OP DEZE WEBSITE RAADPLEEGT, IS UITSLUITEND BESTEMD VOOR UW
GEBRUIKSGEMAK, OM U TE INFORMEREN EN OM U DE MOGELIJKHEID TE BIEDEN
TRANSACTIES TE VERRICHTEN.
RCI VERSTREKT GEEN GARANTIES EN DOET GEEN VERKLARINGEN OVER DE
RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DEZE
WEBSITE, OF OVER DE BETROUWBAARHEID, NAUWKEURIGHEID OF HET ACTUELE
KARAKTER VAN ENIGE INFORMATIE, DIENST EN/OF HANDELSWAREN DIE ALS
GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE WORDEN VERWORVEN. WIJ
TRACHTEN TE VERZEKEREN DAT DE INHOUD DIE U OP DEZE WEBSITE
RAADPLEEGT, OP ELK MOMENT NAUWKEURIG IS. DE INHOUD KAN ECHTER
ONNAUWKEURIGHEDEN, TYPFOUTEN EN WEGLATINGEN BEVATTEN. WIJ ZULLEN DE
BESTE INSPANNINGEN LEVEREN OM FOUTEN EN WEGLATINGEN ZO SNEL ALS
PRAKTISCH HAALBAAR IS TE CORRIGEREN NADAT WIJ ERVAN OP DE HOOGTE ZIJN
GEBRACHT. ER WORDEN PERIODIEK WIJZIGINGEN AANGEBRACHT IN DE INHOUD
DIE U OP DEZE WEBSITE RAADPLEEGT. ER KAN INFORMATIE WORDEN
TOEGEVOEGD, VERWIJDERD EN AANGEPAST EN ER KUNNEN VERBETERINGEN
EN/OF WIJZIGINGEN AANGEBRACHT WORDEN AAN DE FUNCTIES, HET ONTWERP OF
DE LAY-OUT VAN DEZE WEBSITE.
U GAAT UITDRUKKELIJK AKKOORD DAT U DEZE WEBSITE UITSLUITEND OP EIGEN
RISICO GEBRUIKT. U (EN NIET RCI) NEEMT DE VOLLEDIGE KOSTEN VOOR UW
REKENING VAN ALLE NOODZAKELIJKE ONDERHOUDSWERKEN, HERSTELLINGEN OF
CORRECTIES AAN UW SYSTEEM. U GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT
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NOCH RCI, ZIJN GELIEERDE OF VERWANTE ENTITEITEN, GEASSOCIEERDE
BEDRIJVEN OF PARTNERS, ZIJN PROVIDERS, NOCH ENIGE VAN HUN RESPECTIEVE
WERKNEMERS OF VERTEGENWOORDIGERS, NOCH ENIGE PERSOON OF ENTITEIT
DIE BETROKKEN IS BIJ DE CREATIE, PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN DEZE
WEBSITE, VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK IS JEGENS ENIGE PERSOON OF
ENTITEIT VOOR ENIG VERLIES, ENIGE INDIRECTE, STRAFRECHTELIJKE,
INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE, SCHULDEN OF ANDERE OORZAKEN
VAN WELKE SOORT OF AARD OOK OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE
DAAD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF DIE ANDERSZINS VOORTVLOEIEN UIT OF
HET GEVOLG ZIJN VAN HET GEBRUIK OF DE POGING TOT HET GEBRUIK VAN DEZE
WEBSITE OF ENIGE ANDERE GEKOPPELDE SITE, BEHALVE IN GEVAL VAN
AANSPRAKELIJKHEID, VERLIES EN SCHADE VOOR OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK
LETSEL WAARVOOR GEEN LIMIET GELDT.
ALS VOORBEELD EN ZONDER HET ALGEMENE KARAKTER VAN HET VOORGAANDE TE
BEPERKEN, ZIJN RCI, ZIJN GELIEERDE OF VERWANTE ENTITEITEN,
GEASSOCIEERDE BEDRIJVEN OF PARTNERS EN PROVIDERS NIET AANSPRAKELIJK
VOOR CLAIMS, VERLIEZEN OF SCHADE DIE HET GEVOLG ZIJN VAN OF DIE
RESULTEREN UIT HET FEIT DAT DE WEBSITE NIET WERKT, FOUTEN, WEGLATINGEN,
ONDERBREKINGEN, VERWIJDERINGEN, DEFECTEN, VERTRAGINGEN,
COMPUTERVIRUSSEN, DIEFSTAL, VERNIETIGING, ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT
OF WIJZIGING VAN PERSOONLIJKE DOSSIERS OF ANDERE MATERIALEN DIE OP
DEZE WEBSITE VOORKOMEN. U ERKENT UITDRUKKELIJK EN GAAT ER
UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT RCI NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR EVENTUEEL
SMADEND, KWETSEND OF ILLEGAAL GEDRAG VAN ANDERE ABONNEES OF DERDEN.
RCI, ZIJN GELIEERDE OF VERWANTE ENTITEITEN, GEASSOCIEERDE BEDRIJVEN OF
PARTNERS EN PROVIDERS ZIJN AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE VERLIEZEN DIE
VOORTVLOEIEN UIT OF RESULTEREN UIT HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE,
ONGEACHT OF ZE GEBASEERD ZIJN OP CONTRACT, SCHADEVERGOEDING, STRIKTE
AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, VOOR EEN MAXIMAAL BEDRAG VAN DE
TOTALE WAARDE VAN DE TRANSACTIE WAARVOOR DE CLAIM ONTSTAAT VOOR
ENIGE GEBEURTENIS OF REEKS VERBONDEN GEBEURTENISSEN.
DIT DEEL OVER AANSPRAKELIJKHEID GELDT ALLEEN VOOR ZOVER DIT IN DE
BREEDSTE ZIN DOOR DE WET WORDT TOEGESTAAN.
DIT HEEFT GEEN INVLOED OP UW WETTELIJKE RECHTEN ALS CONSUMENT.
SCHADEVERGOEDING
U stemt ermee in om RCI, zijn geassocieerde bedrijven of partners en Providers en
zijn en hun functionarissen, bestuurders, werknemers, gelieerde of verwante
entiteiten, vertegenwoordigers, licentieverstrekkers en leveranciers schadeloos te
stellen voor, te verdedigen en te vrijwaren voor alle verliezen, uitgaven, schade en
kosten, inclusief redelijke juridische vergoedingen die resulteren uit een schending
van deze Voorwaarden door u.
RECHTEN VAN DERDEN
Deze Voorwaarden zijn ten gunste van RCI, zijn geassocieerde bedrijven of partners
en Providers, en zijn en hun functionarissen, bestuurders, werknemers, gelieerde of
verwante entiteiten, vertegenwoordigers, licentieverstrekkers en leveranciers. Elk
van deze personen of entiteiten heeft het recht om deze Voorwaarden direct tegen u
namens hen te verdedigen en te laten gelden.
KOPPELINGEN
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Deze website kan koppelingen naar andere websites omvatten ('gekoppelde sites').
De gekoppelde sites worden alleen verstrekt voor uw gebruiksgemak en om u te
informeren. Als dusdanig gebruikt u ze op eigen risico. RCI heeft geen controle over
de inhoud van gekoppelde sites. RCI is dan ook niet verantwoordelijk voor dergelijke
inhoud, en verleent geen goedkeuring voor dergelijke inhoud, ongeacht of RCI
gelieerd is met de eigenaars van dergelijke gekoppelde sites. U mag geen hyperlink
naar deze website creëren, of koppelingen opnemen die sponsoring of goedkeuring
van uw eigen of een andere website door RCI, of zijn gelieerde of verwante
entiteiten, geassocieerde bedrijven of partners, of Providers vermelden of impliceren.
HELP
Klik hier voor hulp als u vragen of problemen hebt m.b.t. deze website.
GEBRUIK VAN HET RCI-RUILPROGRAMMA
De functie RCI-Ruilprogramma op deze website wordt uitsluitend verschaft om u te
helpen om uw lidmaatschap te verlengen, deponeringen te doen, de beschikbaarheid
van ruilmogelijkheden te bepalen, ruilverzoeken in te dienen, ruilen te reserveren en
te bevestigen, en om online transacties en aankopen te verrichten, en niet voor
andere doeleinden. U verklaart dat u ten minste 18 jaar oud bent, dat u een huidig
lid bent van RCI en dat u wettelijk bevoegd bent om deze Overeenkomst te sluiten
en deze website te gebruiken in overeenstemming met alle in dit document vermelde
Voorwaarden. U gaat akkoord dat u financieel verantwoordelijk bent voor uw gebruik
van deze website (en voor het gebruik van uw account door anderen, inclusief maar
niet beperkt tot minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) die bij u wonen). U
gaat ermee akkoord toezicht uit te oefenen op elk gebruik van deze website onder
uw naam of account. U garandeert eveneens dat alle informatie (inclusief gegevens
die u aan RCI verstrekt om deponeringen te doen, ruilverzoeken in te dienen,
reservaties te maken en online transacties te verrichten) die door u of door leden
van uw gezin, of door derden die door u zijn gemachtigd en waarover u toezicht
hebt, wordt verstrekt, waar en nauwkeurig is.
Voorts garandeert u dat de kredietkaarten of bankkaarten die u gebruikt om online
transacties te verrichten, de uwe zijn, en dat uw rekening over voldoende provisie
beschikt om de kosten te dekken van de programma's, producten of diensten die
door u worden gekocht. Als er wijzigingen optreden in de door u verstrekte
gegevens, dan is het uw verantwoordelijkheid om RCI zo snel mogelijk op de hoogte
te brengen. Zonder beperking zijn speculatieve, onjuiste of frauduleuze activiteiten
of online transacties of activiteiten of online transacties met het oog op toekomstige
vraag verboden.
De Lidmaatschapsvoorwaarden van RCI, die onafhankelijke voorwaarden vormen van
deze Voorwaarden, zijn van toepassing op alle online activiteiten en transacties op
en in verband met de functie van het RCI-Ruilprogramma op deze Website. U gaat
akkoord om al deze lidmaatschapsvoorwaarden van RCI en/of de voorwaarden van
geassocieerde bedrijven, partners, leveranciers of Providers van RCI en andere
derden waarmee u handelt, inclusief maar niet beperkt tot de betaling van alle
bedragen wanneer ze verschuldigd zijn en de naleving van alle regels en
beperkingen voor wat betreft de beschikbaarheid, het verblijf en het gebruik van
ruilaccommodatie na te leven. RCI is niet verantwoordelijk voor het verschaffen van
programma's, producten of diensten die geen verband houden met ruilen en die aan
u worden aangeboden door zijn geassocieerde bedrijven, partners, leveranciers of
Providers en andere derden, ongeacht of wij als vertegenwoordigers optreden voor
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dergelijke entiteiten, noch voor enig aspect van de relatie tussen u en een of meer
van die entiteiten. U bent verantwoordelijk voor alle kosten, vergoedingen,
heffingen, taksen en belastingen die voortvloeien uit het gebruik van deze website of
die ontstaan door het verrichten van online activiteiten en transacties op en in
verband met de functie van het RCI-Ruilprogramma op deze website.
Deze website zal u niet verhinderen om onjuiste deponeringen te doen, onmogelijke
ruilverzoeken in te dienen en onmogelijke en/of onjuiste ruilreservaties te boeken,
zoals twee ruilen bij verschillende vakantieverblijven op hetzelfde moment. Als u
onjuiste deponeringen doet, of onmogelijke ruilverzoeken indient, of onmogelijke
en/of onjuiste ruilreservaties maakt, aanvaardt u dat dit uw fouten en/of
veronachtzamingen zijn, dat u hiervoor volledig verantwoordelijk bent, en dat RCI
niet aansprakelijk kan worden gesteld om u hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk te
vergoeden, of verplicht kan worden om de situatie te corrigeren die is ontstaan door
uw uitvoering van onjuiste activiteiten en online transacties. Krachtens de wetten
van de Verenigde Staten van Amerika zijn bepaalde landen Beperkte of Verboden
landen voor het verstrekken van reisdiensten. De beperkte landen omvatten
momenteel, maar zijn niet noodzakelijk beperkt tot, Cuba, Iran, Irak, Libië en
Soedan. RCI, zijn gelieerde of verwante entiteiten, geassocieerde bedrijven of
partners en Providers, en/of hun respectieve vertegenwoordigers,
licentieverstrekkers en leveranciers, kunnen geen deponeringen aanvaarden,
ruilverzoeken overwegen of toestaan of ruilreservaties boeken en uitvoeren of
bevestigingen verstrekken over of in verband met de functie van het RCIRuilprogramma op deze website, van RCI-leden die buitenlandse staatsburgers zijn
of buitenlanders met een permanente verblijfsvergunning zijn van vermelde
Beperkte of Verboden landen die een deponering wensen te doen, of een ruil wensen
te boeken in een Verbonden vakantieverblijf in de Verenigde Staten. Noch kunnen zij
RCI-leden die Amerikaanse staatsburgers zijn of permanent in het buitenland
verblijven, in aanmerking nemen of toestaan om een deponering te doen bij enig
Verbonden vakantieverblijf in vermelde Beperkte of Verboden landen, of ruilen
toestaan van accommodatie gedeponeerd in het RCI-Ruilprogramma door RCI-leden
die staatsburgers zijn van of buitenlanders met een permanente verblijfsvergunning
van vermelde Beperkte of Verboden landen.
VALUTAOMREKENINGSPROGRAMMA
De kosten van buitenlandse producten en diensten kunnen onderhevig zijn aan
wisselkoersschommelingen. Wisselkoersen worden gebaseerd op verschillende
publiek beschikbare bronnen, en dienen alleen als richtlijnen te worden gebruikt. De
koersen zijn niet geverifieerd als zijnde nauwkeurig, en de werkelijke wisselkoersen
kunnen variëren. Opgegeven valutakoersen worden niet elke dag bijgewerkt.
Controleer de datum op het Valutaomrekeningsprogramma waarop die valuta het
laatst werd bijgewerkt. De informatie die door deze toepassing wordt verstrekt,
wordt als nauwkeurig beschouwd, maar RCI, zijn gelieerde of verwante entiteiten,
geassocieerde bedrijven of partners en Providers, en/of hun respectieve
vertegenwoordigers, licentieverstrekkers en leveranciers waarborgen of garanderen
deze nauwkeurigheid niet. Als u deze informatie gebruikt voor financiële doeleinden,
dan adviseert RCI u om een bevoegde professional te raadplegen om de
nauwkeurigheid van de wisselkoersen te controleren. RCI, zijn gelieerde of verwante
entiteiten, geassocieerde bedrijven of partners en Providers, en/of hun respectieve
vertegenwoordigers, licentieverstrekkers en leveranciers, verlenen geen
toestemming voor het gebruik van deze informatie voor andere doeleinden dan
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persoonlijk gebruik, en verbieden de wederverkoop, herverdeling en het gebruik van
deze informatie voor commerciële doeleinden in de breedst mogelijke zin.
TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE
Deze Overeenkomst (en alle geschillen, vorderingen of rechtszaken van welke aard
ook die voortvloeien uit of die op enige manier verband houden met het gebruik van
deze website en/of de functie van het RCI-Ruilprogramma op deze website) is
onderworpen aan en moet worden opgevat als zijnde in overeenstemming met het
Engels recht. U stemt hierbij in met de exclusieve rechtsbevoegdheid van de Engelse
rechtbanken in alle geschillen die voortvloeien uit of die verband houden met het
gebruik van deze website. Personen die deze website buiten het Verenigd Koninkrijk
gebruiken, zijn verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetten, indien en
voor zover lokale wetten van toepassing zijn. U mag materialen of inhoud op deze
website niet gebruiken of exporteren op een wijze die in strijd is met de
exportwetten en –reglementering van het VK en de EU. Als een bepaling van deze
Voorwaarden onwettig of nietig is, of om een andere reden niet kan worden
afgedwongen, dan wordt die bepaling beschouwd als scheidbaar van deze
Voorwaarden.
U gaat akkoord dat er als gevolg van deze Overeenkomst of het gebruik van deze
website geen joint venture, partnership, dienstverband of vertegenwoordigersrelatie
bestaat tussen u en RCI.
VOLLEDIGE OVEREENKOMST
De bepalingen van deze Voorwaarden, en elke verplichting die in deze Voorwaarden
wordt vermeld, vertegenwoordigen de volledige Overeenkomst tussen RCI, zijn
gelieerde of verwante entiteiten, geassocieerde bedrijven of partners, en Providers
enerzijds, en u anderzijds, en hebben voorrang op alle vorige voorstellen,
overeenkomsten of (mondelinge of schriftelijke) afspraken die niet in deze
Voorwaarden zijn opgenomen. In geval van inconsistenties tussen deze Voorwaarden
en enige in de toekomst gepubliceerde voorwaarden en gebruiksvoorwaarden of
afspraken, hebben de laatst gepubliceerde Voorwaarden en berichten voorrang.
Een gedrukte versie van deze Overeenkomst en van enige berichten in elektronische
vorm is toegestaan in gerechtelijke of administratieve procedures op basis van of in
verband met deze Overeenkomst, in dezelfde mate en onderworpen aan dezelfde
voorwaarden als andere bedrijfsdocumenten en –dossiers die oorspronkelijk in
gedrukte vorm worden gegenereerd en bewaard.
RECHTEN DIE IN DIT DOCUMENT NIET UITDRUKKELIJK ZIJN TOEGEKEND,
ZIJN VOORBEHOUDEN DOOR RCI.
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Algemene voorwaarden Extra Vakantie
Deze Boekingsvoorwaarden in combinatie met onze cookies en ons privacybeleid in combinatie
met eventuele andere schriftelijke informatie die we onder uw aandacht hebben gebracht voordat
u uw boeking hebt bevestigd, vormen de basis van uw contract om accommodatie te huren in
een vakantieverblijf ("bij RCI aangesloten vakantieverblijf") bij RCI Europe of waar van
toepassing haar aangesloten of verwante entiteiten, medewerkers of partners, of een of
meerdere bedrijven binnen de bedrijvengroep van Wyndham Worldwide (‘RCI’, “we”, “wij”, “ons”
of ‘onze’). Lees ze aandachtig door, want hierin worden onze respectieve rechten en
verplichtingen beschreven. In deze boekingsvoorwaarden verwijzen we met "u" en "uw" naar de
eerstgenoemde persoon op de boeking en alle personen in wier naam een boeking wordt
gemaakt, of eventuele andere personen die aan een boeking worden toegevoegd of aan wie een
boeking wordt doorgegeven.
Let op, deze voorwaarden hebben alleen betrekking op huur van vakantieaccommodatie, en niet
op ruiltransacties of uw RCI-lidmaatschap.
Om een boeking te kunnen maken, moet u lid zijn van RCI. Door een boeking te maken stemt de
eerstgenoemde persoon op de boeking er in naam van alle personen die op de boeking worden
vermeld mee in dat:
a. Hij/zij deze voorwaarden heeft gelezen en dat hij/zij bevoegd is om met deze
voorwaarden in te stemmen en dat ook doet;
b. Hij/zij ermee instemt dat wij de gegevens gebruiken conform ons Privacybeleid;
c. Hij/zij momenteel lid is van RCI en dat zijn/haar lidmaatschap niet is beëindigd of
opgeschort;
d. Hij/zij ouder is dan 18 jaar (of ouder is dan 21 jaar in geval van boeking van
accommodatie in de V.S.) en waar een plaatsing van een bestelling voor services met
leeftijdsbeperkingen van toepassing is, dat hij/zij en alle leden van de groep de juiste
leeftijd hebben om deze services te kunnen kopen.
Let op, RCI biedt geen vorm van financiële bescherming voor eventuele gemaakte
boekingen.
RCI biedt geen transportservices aan en handelt niet als "organisator" zoals beschreven
in de Britse Package Travel, Package Holidays and Package Tours Regulations 1992.
We kunnen deze voorwaarden op gelijk welk moment aanpassen/bijwerken. Als we dat doen,
zullen alle volgende boekingen onderhevig zijn aan de nieuwere versie.
1. Boeken en uw accommodatieregeling betalen
Een boeking wordt bij ons gemaakt wanneer a) ze volledig betaald is en b) we u een bevestiging
van uw boeking bezorgen. Er ontstaat een bindend contract tussen u en ons zodra we u de
bevestiging van uw boeking hebben bezorgd, waarin de details van uw boeking worden
bevestigd. De bevestiging zal u worden toegestuurd via e-mail. Als u bij ontvangst meent dat een
of meer details op de bevestiging (of eventuele andere documenten) onjuist zijn, moet u ons daar
onmiddellijk van inlichten, omdat wijzigingen niet later kunnen worden doorgevoerd en het kan
schadelijk zijn voor uw rechten als we niet binnen de tien dagen (vijf dagen voor tickets) na
verzending van documenten op de hoogte worden gebracht van eventuele fouten daarin.
2. Beschikbaarheid van regelingen

Of we een boeking kunnen bevestigen, is afhankelijk van de beschikbaarheid van de
accommodatie die door anderen bij RCI wordt gedeponeerd. We kunnen dus niet garanderen
dat aan specifieke verzoeken voor bij RCI aangesloten vakantieverblijven, gebieden,
afreisdatums, types of groottes van accommodatie enz. gevolg kan worden gegeven. We zullen
u echter alternatieve mogelijkheden aanbieden die op dat moment eventueel beschikbaar zijn.

3. Speciale verzoeken
Eventuele speciale verzoeken moeten op het moment van boeken aan ons worden doorgegeven.
U moet uw verzoek vervolgens schriftelijk bevestigen. Hoewel we ons uiterste best zullen doen
om redelijke speciale verzoeken in te willigen, kunnen we niet garanderen dat dat ook
daadwerkelijk mogelijk is. Het feit dat een speciaal verzoek op uw bevestigingsfactuur of andere
documenten is genoteerd of dat het is doorgegeven aan de leverancier, is geen bevestiging dat
het zal worden ingewilligd. Als eventuele speciale verzoeken niet worden ingewilligd, vormt dat
geen contractbreuk door ons, tenzij het verzoek specifiek door ons werd bevestigd.
4. Handicaps en medische problemen
We zijn geen gespecialiseerde leverancier van accommodatie voor gehandicapten, maar we
zullen ons uiterste best doen om eventuele speciale verzoeken van u in te willigen. Als u of
iemand van uw groep een medisch probleem of een handicap heeft dat/die een invloed kan
hebben op uw verblijf, geef ons dan de volledige details door voordat we uw boeking bevestigen,
zodat we kunnen proberen om u op de hoogte te brengen over de geschiktheid van de door u
gekozen regeling. Als we niet in staat zijn om te voldoen aan de behoeften van de betrokken
persoon/personen, zullen we uw boeking redelijkerwijze niet bevestigen. Als u ons niet alle
details hebt gegeven op het moment van boeken, is het mogelijk dat we uw boeking annuleren en
dat we u de toepasselijke annuleringskosten aanrekenen wanneer we deze details vernemen.

5. Verzekering
Een geschikte reisverzekering is essentieel en u moet zorgen dat u voldoende gedekt
bent. Als u ervoor kiest om te reizen zonder een geschikte reisverzekering, zijn we niet
aansprakelijk voor eventuele verliezen die daaruit voortvloeien en waarvoor anders een
verzekering beschikbaar zou zijn geweest.
6. Nauwkeurigheid en prijzen

We proberen ervoor te zorgen dat de informatie en prijzen op deze website juist zijn. We
behouden ons echter het recht voor om onze geadverteerde prijzen op gelijk welk moment
te wijzigen. U moet de huidige prijs en alle andere details van de accommodatie die u
wenst te boeken controleren vlak voordat uw boeking wordt bevestigd.
We behouden ons het recht voor om de prijs van eventuele onverkochte accommodatie op
gelijk welk moment aan te passen en/of eventuele fouten te corrigeren (in beschrijving,
prijzen of andere details).
De prijs van uw bevestigde accommodatie kan onderhevig zijn aan wijzigingen als gevolg van
overheidsacties zoals wijzigingen van het BTW-tarief, andere toepasselijke verkoopstaksen of
andere wijzigingen opgelegd door de overheid en aan wijzigingen van de wisselkoersen. Een van
beide of beide kunnen een wijziging van de prijs van uw accommodatie tot gevolg hebben.

7. Wijzigingen door u
Indien u enig gedeelte van uw accommodatieregeling wilt wijzigen nadat onze
bevestigingsfactuur werd verzonden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de datum(s) van de
boeking), dan moet u ons zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Dit moet gebeuren door de
eerstgenoemde persoon op de boeking. Hoewel we ons best zullen doen om u te helpen, kunnen
we niet garanderen dat we uw gevraagde wijziging kunnen regelen. Wanneer we een verzoek
wel kunnen inwilligen, zijn alle wijzigingen onderhevig aan de betaling van een
administratievergoeding en eventuele toepasselijke tariefwijzigingen of extra kosten die worden
opgelopen, naast eventuele kosten die wij oplopen en eventuele kosten of taksen die door onze
leveranciers worden opgelopen of worden opgelegd. U moet zich ervan bewust zijn dat de kosten
waarschijnlijk stijgen naarmate de vertrekdatum nadert. U moet dus zo snel mogelijk contact met
ons opnemen. Als we u niet kunnen helpen en u wenst niet door te gaan met de oorspronkelijke
boeking, dan behandelen we dit als een annulering door u. In dat geval is het mogelijk dat u een
annuleringsvergoeding of annuleringkosten moet betalen en dat bedragen die u eventueel al hebt
gestort, niet worden terugbetaald.
Let ook op dat vliegtuigtickets en andere vervoertickets waarschijnlijk niet worden terugbetaald en
dat het mogelijk is dat u nieuwe tickets tegen een hoger prijs zult moeten kopen. Hiervoor moet u
zich tot uw transportleverancier wenden.

8. Vroeger naar huis terugkeren
Als u gedwongen bent (of ervoor kiest) om vroeger naar huis terug te keren, kunnen we de
kosten van eventuele niet-gebruikte accommodatie niet terugbetalen. Als u uw vakantie vroeger
stopzet en vroeger naar huis terugkeert en u hebt geen redelijke reden tot klagen over de
standaard van de voorziene accommodatie, dan bieden we u geen korting aan voor het gedeelte
van uw accommodatie dat u niet hebt gebruikt. We zijn ook niet aansprakelijk voor eventuele
gerelateerde kosten die u oploopt. Afhankelijk van de omstandigheden is het mogelijk dat uw
reisverzekering de verkorting van uw vakantie dekt en we stellen voor dat u rechtstreeks bij hen
een claim indient.
9. Annulering door u
Een terugbetaling is alleen beschikbaar als we uw kennisgeving binnen de 24 uur na het
doorgeven van uw boeking ontvangen Uw kennisgeving van uw annulering is pas van kracht
vanaf het moment dat ze door ons wordt ontvangen. U kunt ons op de hoogte brengen van uw
annulering door (i) de online procedure te volgen, (ii) door ons een e-mail te sturen via:customerservices@europe.rci.com. Omdat wij kosten oplopen bij het annuleren van uw
vakantie, dient u de toepasselijke annuleringskosten te betalen die hieronder vermeld staan (de
vermelde annuleringskosten worden berekend op basis van de totale kosten die moeten worden
betaald door de persoon die annuleert met uitzondering van verzekeringspremies en
wijzigingskosten die niet kunnen worden terugbetaald ingeval de persoon op wie ze van
toepassing zijn, annuleert.):Periode na boeking waarna uw kennisgeving van annulering
werkelijk wordt ontvangen door RCI
Binnen de 24 uur
Later

Annuleringskosten
€0
100% van de kosten van de
vakantie

Als een of meer leden van uw groep annuleert en de bezettingsgraad daalt, moet toch de
volledige prijs per appartement worden betaald door de resterende groepsleden.

Indien de reden voor uw annulering gedekt wordt door de voorwaarden van uw verzekeringspolis,
kunt u deze kosten misschien terugvorderen. We zullen de annuleringskosten aftrekken van
eventuele bedragen die al aan ons zijn betaald. Er wordt geen korting gegeven voor passagiers
die de accommodatie niet betrekken of voor eventuele niet-gebruikte services.
10. Indien wij uw accommodatieboeking wijzigen of annuleren
Speciale opmerking: Wanneer twee of meer opeenvolgende weken werden geboekt bij een
bij RCI aangesloten vakantieverblijf, is het mogelijk dat u van het ene appartement naar
het andere moet verhuizen voor een tweede of een volgende week.
Het is onwaarschijnlijk dat we uw accommodatieregeling moeten wijzigen, maar af en toe is dat
wel nodig, en we behouden ons het recht voor om dat op gelijk welk moment te doen. We
behouden ons ook het recht voor om in gelijk welke omstandigheden uw accommodatieregeling
te annuleren.
Uw rechten met betrekking tot wijzigingen die wij doorvoeren, hangen af van het feit of het gaat
om een kleine of om een grote wijziging: Voorbeelden van “grote wijzigingen” zijn de volgende
wanneer ze worden doorgevoerd vóór vertrek: een belangrijke wijziging van de bestemming voor
uw volledige of een gedeelte van uw vakantie of een wijziging van de accommodatie in
accommodatie van een lagere standaard of klasse voor uw volledige vakantie of een gedeelte
van uw vakantie. Een voorbeeld van een "kleine wijziging" is onder andere een wijziging van de
accommodatie in accommodatie van dezelfde standaard of klasse. We zijn niet aansprakelijk als
we kleine wijzigingen doorvoeren.
Als we een grote wijziging moeten doorvoeren of moeten annuleren, dan laten we u dat zo snel
mogelijk weten, en als er vóór vertrek voldoende tijd is, bieden we u de keuze tussen i) (voor
grote wijzigingen) aanvaarding van de gewijzigde regeling of (voor zowel grote wijzigingen als
annuleringen) ii) aanvaarding van een aanbod van alternatieve reisvoorziening van een
vergelijkbare standaard van ons, indien beschikbaar (we betalen u eventuele prijsverschillen
terug indien het alternatief een lagere waarde heeft.) U moet ons binnen 7 dagen na ons aanbod
inlichten wat u kiest. Als u dat niet doet, gaan we ervan uit dat u ervoor gekozen hebt om de
wijziging of de alternatieve reisvoorziening te aanvaarden.
In het bovenstaande wordt onze aansprakelijkheid beschreven voor wijzigingen en annuleringen
voor zover die ook maar enigszins mogelijk reikt, en het spijt ons dat we geen onkosten of
verliezen kunnen vergoeden die u zou oplopen als gevolg van wijzigingen of annuleringen. De
bovenstaande opties zijn niet beschikbaar als we een kleine wijziging doorvoeren of als we
annuleren als gevolg van uw verzuim of uw inbreuk op de voorwaarden (inclusief uw verzuim om
op tijd het volledige bedrag te betalen) of wanneer de wijziging(en) of annulering door ons het
gevolg is van wijzigingen of aanpassingen aan de bevestigde boeking die door u werden
aangevraagd.
Heel zelden is het mogelijk dat wij door overmacht (zie onder) gedwongen zijn om uw
reisvoorzieningen na uw vertrek te wijzigen of te beëindigen. Als die situatie zich voordoet,
kunnen we helaas geen terugbetalingen doen (tenzij we terugbetalingen ontvangen van onze
leveranciers), noch u compenseren, noch kosten of onkosten terugbetalen die u als gevolg
daarvan oploopt.

11. Overmacht

Behalve wanneer expliciet anders vermeld in deze boekingsvoorwaarden zijn we niet
aansprakelijk, noch betalen we u compensatie indien onze contractuele verplichtingen jegens u
beïnvloed worden door eventuele gebeurtenissen die wij of de leverancier(s) van de service(s) in
kwestie zelfs met de grootste oplettendheid niet konden voorzien of vermijden. Die
gebeurtenissen kunnen het volgende omvatten, maar zijn niet beperkt tot: burgertwisten,
terroristische activiteiten en de gevolgen daarvan of de dreiging van dergelijke activiteiten,
opstanden, de handelingen van regeringen of andere nationale of plaatselijke overheden, met
inbegrip van haven- of rivierinstanties, industriële geschillen, sluiting van sluizen, natuurrampen
of kernrampen, vulkanische of geologische gebeurtenissen, brand, chemische of biologische
rampen en ongunstige weersomstandigheden, omstandigheden van zee, ijs en rivieren en alle
vergelijkbare gebeurtenissen waarover de leverancier geen controle heeft. Advies van het Britse
Ministerie van Buitenlandse Zaken om een bepaald land te vermijden of te verlaten, kan
Overmacht zijn. Zonder beperkingen volgen we het advies van het Britse Ministerie van
Buitenlandse Zaken.
12. Onze verantwoordelijkheid voor uw boeking
We hebben een plicht om de accommodatieleveranciers met redelijke vaardigheden en
zorgvuldigheid uit te kiezen. We zijn niet aansprakelijk jegens u voor de eigenlijke voorziening
van de accommodatie, behalve in gevallen waarin is bewezen dat we die plicht hebben verzuimd
en dat u schade hebt geleden. Daarom zijn we niet aansprakelijk jegens u voor gebeurtenissen
op de plaats van de accommodatie of voor eventuele handelingen of verzuim van de leverancier
of anderen, op voorwaarde dat we de leverancier met redelijke vaardigheden en zorgvuldigheid
uitgekozen hebben.

We zijn ook niet aansprakelijk in de volgende situaties:
(i) waarbij de accommodatie niet kan worden voorzien zoals geboekt als gevolg van
omstandigheden waarover wij geen controle hebben als gevolg van overmacht.
ii) waarbij u verlies of schade oploopt die we niet hadden kunnen voorzien op het moment van uw
boeking, op basis van de informatie die u ons hebt doorgegeven.
(iii) waarbij u verlies of schade oploopt met betrekking op eventuele zakelijke activiteiten.
(iv) waarbij eventueel verlies of schade betrekking heeft op services die geen deel uitmaken van
ons contract met u.
(v) waarbij services of faciliteiten geen deel uitmaken van onze overeenkomst of waar ze niet op
onze website werden geadverteerd. Bijvoorbeeld eventuele excursies die u boekt terwijl u op
vakantie bent, of eventuele services of faciliteiten die uw accommodatieleverancier voor u wil
voorzien.

Indien we op gelijk welke basis aansprakelijk blijken te zijn, beperken we het bedrag dat we u
moeten betalen tot maximaal drie maal de kosten van uw accommodatie. Deze beperking is niet
van kracht in gevallen waarbij het gaat om sterfgevallen of verwondingen.

13. Bouw- en nieuwbouwwerken
Hoewel u op vakantie bent, gaat het leven rondom u gewoon door. Zo kunt u lawaai en ongemak
ondervinden van bouwactiviteiten of wegenwerken en verkeer. We zullen u zo snel mogelijk op
de hoogte brengen van eventuele bouw- of renovatiewerken waarvan redelijkerwijze mag worden
verwacht dat ze een ernstige impact zullen hebben op het plezier van uw verblijf en waarvan wij

op de hoogte zijn. Let op, services en faciliteiten kunnen ook worden beïnvloed door onderhoud,
slecht weer en andere vergelijkbare factoren, waarover wij geen controle hebben. We raden u
aan om contact op te nemen met het plaatselijke toeristische kantoor op uw bestemming voor
recente informatie.

14. Klachten
We doen ons uiterste best om te zorgen dat uw vakantie vlot verloopt, maar als u problemen
ondervindt tijdens uw verblijf, dan verzoeken wij u om onmiddellijk contact op te nemen met de
leverancier van de accommodatie, die zal proberen om het probleem op te lossen. Indien uw
klacht niet ter plaatse wordt opgelost, neem dan contact met ons op via
customerservices@europe.rci.com. Als u dat niet, kan dat ons en de leverancier van de
accommodatie hinderen om uw klacht te kunnen onderzoeken, en heeft dat gevolgen voor uw
rechten volgens dit contract. Indien het probleem niet kan worden opgelost en u wenst verder
klacht in te dienen, dan moet u binnen de 28 dagen na het einde van uw verblijf een formele
schriftelijk kennisgeving van uw klacht verzenden naar Extra Holidays, RCI Europe, Kettering
Parkway, Kettering, Northants, NN15 6EY met vermelding van uw boekingreferentie en alle
andere relevante informatie. Houd uw brief bondig en ter zake. Zo kunnen we uw
bekommernissen snel bepalen en ons antwoord aan u sneller verzenden.
15. Gedrag van gasten
U moet zich houden aan de regels, veiligheidsvoorschriften en het reglement van het bij RCI
aangesloten vakantieverblijf. Indien wij menen of indien een hotelmanager of andere bevoegde
persoon meent dat uw gedrag of dat van een lid van uw groep overlast, gevaar of ergernissen
van derden of schade aan eigendommen veroorzaakt, behouden wij het recht voor om uw
vakantieregeling bij ons onmiddellijk te beëindigen. In geval van een dergelijke beëindiging
vervalt onze aansprakelijkheid jegens u en/of uw groep en moet(en) u en/of uw groep uw
accommodatie onmiddellijk verlaten. We zullen geen verdere verplichtingen hebben jegens u
en/of uw groep. Er worden geen terugbetalingen uitgevoerd voor niet-gekregen accommodatie en
we betalen geen kosten of onkosten die u oploopt als gevolg van de beëindiging. Het is ook
mogelijk dat u en/of uw groep moet(en) betalen voor verlies en/of schade veroorzaakt door uw
handelingen en we stellen u en elk lid van uw groep samen en individueel aansprakelijk voor
eventuele schade of verliezen veroorzaakt door u of een of meer leden van uw groep. Dergelijke
schade of verliezen moet rechtstreeks aan de leverancier van de accommodatie worden vergoed
voorafgaand aan het vertrek uit de accommodatie. Indien u niet betaalt, bent u verantwoordelijk
voor het betalen van alle vorderingen (inclusief rechtskosten) die vervolgens tegen ons worden
ingediend als gevolg van uw handelingen, samen met alle kosten die wij oplopen door
vorderingen tegen u af te handelen. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de
handelingen of het gedrag van andere personen die niet betrokken zijn bij uw boeking of bij ons.
16. Gebruik van de accommodatie

Het aantal personen (inclusief baby's en kinderen) dat uw accommodatie bezet, mag de
maximumbezetting van het appartement zoals bepaald in de bevestiging van de boeking niet
overschrijden. Als dat wel zo is, mag het bij RCI aangesloten vakantieverblijf u de toegang
ontzeggen of een extra vergoeding vragen. U aanvaardt het feit dat de accommodatie kan
variëren qua grootte van het appartement, ontwerp, sanitair, meubilair, voorzieningen en
faciliteiten.
U en de andere leden van de groep waarmee u op vakantie gaat, zijn verantwoordelijk voor de
betaling van alle eventuele taksen, persoonlijke uitgaven, kosten voor nutsvoorzieningen zoals
elektriciteit, water en telefoon, waarborgsommen en andere vergoedingen of kosten die door een

bij RCI aangesloten vakantieverblijf worden opgelegd aan gasten die de accommodatie bezetten
voor het gebruik van voorzieningen en faciliteit in het kader van hun verblijf. In sommige staten
van de Verenigde Staten is het mogelijk dat u een verkoopstaks moet betalen bij aankomst of bij
vertrek uit de accommodatie.
Indien u op een andere dag en/of een ander tijdstip aankomt dan de dag en/of het tijdstip vermeld
op uw bevestiging, moet u rechtstreeks contact opnemen met het bij RCI aangesloten
vakantieverblijf om alternatieve incheckregelingen te treffen. Het is mogelijk dat het bij RCI
aangesloten vakantieverblijf een vergoeding vraagt of andere voorwaarden oplegt voor
accommodatie die wordt voorzien buiten de dagen of periodes die op de bevestiging worden
vermeld.
17. Paspoort-, visum- en immigratievereisten en gezondheidsformaliteiten
Het is uw verantwoordelijkheid om de vereisten op het vlak van paspoort, visa, douane, valuta,
gezondheid en immigratie na te leven die van toepassing zijn op de boeking van uw
accommodatie. U moet de vereisten voor uw eigen specifieke omstandigheden nagaan bij de
relevante ambassade en/of consulaten en uw eigen arts, zoals van toepassing. De vereisten
kunnen altijd wijzigen en u moet tijdig de actuele situatie nagaan voordat u vertrekt.
De meeste landen eisen nu dat uw paspoort ten minste 6 maanden na de datum van uw
terugkeer geldig blijft. Indien uw paspoort voor zijn laatste jaar geldig is, moet u navraag doen bij
de ambassade van het land dat u bezoekt. Burgers van het V.K. moeten voor verdere informatie
contact opnemen met het Passport Office op het nummer 0870 5210410 of informatie opzoeken
op www.passport.gov.uk
Voor reizen naar de V.S. gelden speciale voorwaarden en alle passagiers moeten beschikken
over een paspoort dat door een machine kan worden gelezen. Ga naar www.usembassy.org.uk
Voor vakanties in Europa moet u een ingevuld en uitgevaardigd EHIC-formulier aanvragen
voordat u vertrekt.
U kunt actueel reisadvies verkrijgen bij het Britse Foreign and Commonwealth Office via
www.fco.gov.uk
Niet-Britse paspoorthouders, met inbegrip van andere burgers van de EU, moeten actueel
advies over paspoort- en visumvereisten vragen bij de Ambassade, het Hoge Commissariaat of
het Consulaat van uw bestemming of landen die u aandoet tijdens uw doorreis.
We aanvaarden geen verantwoordelijkheid indien u niet kunt reizen of indien u verliezen oploopt
omdat u de vereisten voor paspoort, visum, douane, valuta of immigratie of
gezondheidsformaliteiten niet hebt nageleefd. U stemt ermee in om ons te vergoeden met
betrekking tot eventuele boetes of andere verliezen die we oplopen als gevolg van uw verzuim
om de vereisten voor paspoort, visum, immigratie, valuta of douane of gezondheidsformaliteiten
na te leven.
18. Rechtsgeldigheid en geldende wetgeving
Deze boekingsvoorwaarden en alle overeenkomsten waarop ze van toepassing zijn, zijn in alle
opzichten onderhevig aan de Engelse wetgeving. We stemmen er beiden mee in dat alle
geschillen, vorderingen of andere zaken die tussen ons of in verband met uw contract of boeking
ontstaan, uitsluitend zullen worden behandeld door de rechtbanken van Engeland en Wales. U
mag echter de wetgeving en rechtsgeldigheid van Schotland of Noord-Ierland kiezen als u daar
woont en als u dat verkiest.

19. Bij RCI aangesloten vakantieverblijven
Informatie over bij RCI aangesloten vakantieverblijven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot,
informatie over faciliteiten, voorzieningen en services, die door RCI wordt gepubliceerd, is
gebaseerd op informatie verkregen door het bij RCI aangesloten vakantieverblijf in kwestie. U
moet zich ervan bewust zijn dat de faciliteiten, voorzieningen en services die door het bij RCI
aangesloten vakantieverblijf worden aangeboden in bepaalde periodes van het jaar niet
noodzakelijk beschikbaar zijn of beperkt kunnen zijn. Dienovereenkomstig en alhoewel RCI
redelijke inspanningen treft om te zorgen dat de gegevens over het vakantieverblijf die door RCI
worden opgegeven accuraat en volledig zijn op het moment dat RCI die informatie aan u bezorgt,
en onderhevig aan deze boekingsvoorwaarden, kan RCI geen verantwoordelijkheid aanvaarden
voor eventuele onjuiste, onvolledige of misleidende informatie over bij RCI aangesloten
vakantieverblijven die aan u wordt doorgegeven. RCI verleent geen garanties of doet geen
verklaringen (behalve schriftelijk gedaan door RCI) over bij RCI aangesloten vakantieverblijven.
Het staat u vrij om zelf inlichtingen te vragen rond dergelijke zaken.
RCI bezit of beheert geen bij RCI aangesloten vakantieverblijven. Het zijn afzonderlijke en aparte
entiteiten en RCI heeft geen joint venture-, partnership- of agentschapbanden met hen. De
producten of services die door bij RCI aangesloten vakantieverblijven worden aangeboden of
verkocht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot excursies, activiteiten, transport en
accommodatie, zijn ook afzonderlijk en apart.

