
Bedankt voor je interesse in VZR Garant. Wij helpen je graag bij het kiezen van het 
beste garantiefonds voor jouw organisatie. Is dat VZR Garant? Daar gaat onderstaande 
informatie antwoord op geven. 

Kom je er niet helemaal uit of heb je nog een paar vragen? Wij helpen je graag verder.

Wat maakt VZR Garant zo laagdrempelig?
Met het garantiefonds van VZR Garant bescherm je de vooruitbetaalde reissommen van jouw reizigers. Zien klanten 
het VZR Garant logo? Dan weten ze dat ze veilig bij jouw organisatie kunnen boeken. Deelnemen aan VZR Garant 
is eenvoudig en we beperken het  “gedoe” tot een minimum. We begeleiden je stap voor stap en meestal is het 
binnen enkele weken geregeld. 

Uiteraard voldoe je met ons garantiefonds aan de wettelijke insolventiebescherming uit de Richtlijn Pakketreizen. 

Het meest laagdrempelige 
garantiefonds van Nederland

Wat zijn de unieke voordelen van VZR Garant?
VZR Garant is een zogeheten “Onderlinge Waarborgmaatschappij”. Dit is een soort verenigingsmodel, 
waarbij je als deelnemer automatisch ook lid wordt. Dat levert unieke voordelen op!

  Volledige inzage in de activiteiten van VZR Garant. Heel transparant dus.

  Op de jaarlijkse vergadering kan je meebeslissen over belangrijke onderwerpen. Jouw stem telt.

  Word onderdeel van een sterke community. De leden treden gezamenlijk op om de schade, en daar- 

mee de kosten, bij een situatie van financieel onvermogen te minimaliseren. Samen staan we sterk.

  Een snel en soepel aanmeldingstraject met persoonlijke begeleiding.

Hoe werkt het? 
VZR Garant is een collectieve regeling
Dat houdt in dat de reserves worden opgebouwd door bijdragen van alle deelnemende organisaties. Meer 
dan 200 inmiddels! Wanneer een deelnemer in financieel onvermogen raakt worden de gedupeerde reizigers 
gecompenseerd uit de reserves. Gebeurt dit tijdens de uitvoering van de reis? Dan zorgen wij ervoor dat de reizigers 
hun reis kunnen afmaken of gerepatrieerd worden.

Wat valt er allemaal onder ons garantiefonds?
Onder VZR Garant vallen alle overeenkomsten die als reisdiensten kunnen worden aangemerkt. Ons garantiefonds 
geldt dus voor verkochte pakketreisovereenkomsten en gekoppelde reisarrangementen. Maar ook voor losse 
overeenkomsten van vervoer (behalve luchtvervoer), verblijf, verhuur van motorvoertuigen en overige toeristische 
diensten. Meer informatie over reisdiensten is te vinden op www.richtlijnpakketreizen.nl.

Natuurlijk kent elke garantie zijn grenzen. Daar zijn we graag vooraf open over. Op onze website lees je alle 
voorwaarden.



Waar moet mijn organisatie aan voldoen?
Overweeg je om deelnemer van VZR Garant te worden? Lees dan aan welke toelatingseisen jouw organisatie dient 
te voldoen. En hoe de toetsing eruit ziet. 

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

• Solvabiliteit (eigen vermogen in percentage van het balanstotaal): ≥ 15%
• Liquiditeit (vlottende activa / vlottende schulden): ≥ 1

Blijkt uit de toetsing dat niet aan deze criteria voldaan wordt? Dan zal er een verdiepende toetsing plaatsvinden, 
waarbij aanvullende documenten en/of zekerheden gevraagd worden.

De toetsing
Voor de toetsing bij toetreding lever je de volgende stukken aan:

• De jaarcijfers van de laatste 3 boekjaren, opgesteld door een accountant of administratiekantoor, met een 
balans, winst- en verliesrekening en toelichting hierop.

• Inzicht in de eigendomsstructuur.
• De verwachte omzet en het resultaat voor het lopende en komende jaar.
• Ben je een startende onderneming? Dan ontvangen we graag het ondernemingsplan met prognoses voor het 

lopende en komende jaar.

Elke aanvraag tot toetreding wordt beoordeeld op basis van de hierboven genoemde criteria en de aangeleverde 
stukken. Vind je dit lastig of twijfel je of je organisatie aan de vereisten voldoet? Onze specialisten helpen je graag.

Aanmelden of meer weten?
Aanmelden is al binnen enkele weken te 
regelen. Eerst nog meer weten of wil je ons 
gewoon even spreken? Wij zitten klaar voor je 
en helpen je graag.

info@vzr-garant.nl  |  www.vzr-garant.nl
+31 (0)85 130 76 30

Wacht niet langer en zet vandaag de eerste stap 
voor jouw garantieregeling! 

Wat kost VZR Garant?
VZR Garant is een garantieregeling zonder gedoe. Daardoor is de regeling zeer betaalbaar en zijn er geen 
verborgen kosten:

• Eenmalige inschrijfkosten voor aanmelding en toetsing van € 400,-.
• Jaarlijkse bijdrage voor het in stand houden van de garantieregeling (0,15% van de risicodragende 

omzet, met een minimum van € 325,-).
• Premie voor het compenseren van eventuele schades (0,36% van de risicodragende omzet met een 

minimum van € 180,-, exclusief assurantiebelasting).
• Jaarlijkse contributie van € 50,-.

Bereken je, zoals de meeste deelnemers, deze kosten door aan jouw reizigers? Dan kost het je niets.


