VZR Garant: de eenvoudige collectieve garantieregeling
VZR Garant biedt een garantieregeling waarmee u kunt voldoen aan de wettelijke insolventiebescherming in de
vernieuwde Richtlijn Pakketreizen. Door deel te nemen aan de erkende garantieregeling van VZR Garant weten
uw reizigers zeker dat ze veilig bij uw organisatie kunnen boeken. De garantieregeling staat immers garant
voor de door uw reizigers vooruitbetaalde gelden. Deelnemen aan VZR Garant is eenvoudig en levert u unieke
voordelen op.

De werking
De garantieregeling van VZR Garant is een collectieve regeling die wordt opgebouwd via bijdragen van
deelnemende organisators. Wanneer een deelnemende organisator in financieel onvermogen raakt worden de
gedupeerde reizigers gecompenseerd door onze garantieregeling. Indien deze situatie zich voordoet tijdens de
uitvoering van de reis, dan zorgen wij ervoor dat de reizigers de reis kunnen afmaken, een vervangende reis krijgen
aangeboden of gerepatrieerd worden. Op deze manier kunnen alle deelnemende organisators voldoen aan de
wettelijk verplichte garantiestelling.
Onder de garantieregeling vallen alle overeenkomsten die als reisdiensten kunnen worden aangemerkt. Onze
garantieregeling geldt dus voor verkochte pakketreisovereenkomsten, gekoppelde reisarrangementen en
overeenkomsten van vervoer (excl. luchtvervoer), verblijf, verhuur van motorvoertuigen en overige toeristische
diensten. De hieruit door de deelnemende organisator behaalde omzet wordt gezien als de risicodragende omzet.
Meer informatie over reisdiensten is te vinden op www.richtlijnpakketreizen.nl.
Natuurlijk kent elke garantie zijn grenzen. Daar zijn we graag vooraf open over. Lees daarvoor de garantieregeling
op onze website.

De unieke voordelen
VZR Garant is een Onderlinge Waarborgmaatschappij. Dit is een soort verenigingsmodel waarbij u als deelnemer
ook automatisch lid wordt. Dit levert u de volgende unieke voordelen op:
1. U heeft inzage in de activiteiten van VZR Garant en u beslist mee over bepaalde zaken.
2. U heeft uw eigen ledenrekening waarop, indien verantwoord, een deel van uw jaarlijkse premie wordt gestald.
Bij beëindiging van uw lidmaatschap krijgt u het saldo op de ledenrekening uitgekeerd, zodra de financiële
positie van VZR Garant dat toelaat. Maar u krijgt het altijd terug.
3. U wordt onderdeel van een sterke community waarin de leden gezamenlijk optreden om de schade, en
daarmee de kosten, bij een situatie van financieel onvermogen te minimaliseren.

De toelatingseisen
Om de garantieregeling te beschermen en de risico’s beheersbaar te houden dienen alle deelnemende organisators
minimaal te voldoen aan de volgende criteria:

• Solvabiliteit (eigen vermogen in percentage van het balanstotaal): ≥ 15%
• Liquiditeit (vlottende activa / vlottende schulden): ≥ 1
Indien uit de toetsing door de garantieregeling blijkt dat niet aan deze criteria voldaan wordt dan zal er een
verdiepende toetsing plaatsvinden waarbij aanvullende documenten en zekerheden gevraagd worden.

De toetsing
Voor de toetsing dienen de volgende stukken overlegd te worden, zowel bij toetreding tot de garantieregeling als
bij de jaarlijkse verlenging:
• De jaarcijfers van de laatste 3 boekjaren, opgesteld door een accountant of gedegen administratiekantoor,
met een balans, winst- en verliesrekening en toelichting hierop;
• De IB aangiften van de laatste 3 boekjaren van de vennoten en/of eigenaren in geval van een
persoonsgebonden onderneming;
• Inzicht in de eigendomsstructuur in geval van een BV of VOF;
• Bij een startende onderneming: het ondernemingsplan met realistische prognoses van het lopende en
komende boekjaar.
Elke aanvraag tot toetreding wordt beoordeeld op basis van de hierboven genoemde criteria en de aangeleverde
stukken.

De kosten
VZR Garant is een garantieregeling zonder gedoe. Daardoor is de regeling zeer betaalbaar en transparant:
• Eenmalige inschrijfkosten voor aanmelding en toetsing (€ 400,00);
• Lage jaarlijkse bijdrage voor het in stand houden van de garantieregeling (0,14% van de risicodragende
omzet, met een minimum van € 350,00);
• Betaalbare premie voor het compenseren van eventuele schades (0,36% van de risicodragende omzet,
exclusief assurantiebelasting);
• Geen kosten voor accountantsverklaringen;
• Geen kosten voor bankgaranties;
• Geen andere verborgen kosten.
Iedere deelnemer beslist zelf over het doorberekenen van de premie
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aan de reizigers.

Torenallee 20
5617 BC Eindhoven

Meld u nu aan!
Voldoen aan de insolventiebescherming in de vernieuwde Richtlijn Pakketreizen?

+31 (0)85 13 07 630

Wacht niet langer en sluit u als organisator aan bij onze garantieregeling. U kan

info@vzr-garant.nl

uw aan-melding doorgeven via www.vzr-garant.nl/signup, info@vzr-garant.nl

www.vzr-garant.nl

of +31 (0)85 13 07 630. Wilt u meer weten over de garantieregeling? Neem dan
contact met ons op.

