VZR GARANT
Voor jullie eigen veilig- en zekerheid zijn wij verzekerd bij VZR Garant. Dit is een verplichte verzekering in
Nederland voor kleine tour operators. Het verzekerd jullie tegen het onwaarschijnlijke geval dat we failliet
zouden gaan.
Zo werkt het
Charlie’s Travels zorgt ervoor dat jullie reis gedekt is door de garantieregeling van VZR Garant. Dit doet
wij door deel te nemen aan VZR Garant en jaarlijks een vaste premie te betalen voor deze collectieve
garantieregeling. Hiermee krijg je als reiziger de bescherming waar je recht op hebt. In het onwaarschijnlijke
geval dat wij door financieel onvermogen niet meer aan onze verplichtingen kunnen voldoen - dan krijg je
vooruitbetaalde gelden terug via VZR, of wordt er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat jullie alsnog van
de geplande reis kunnen genieten.
Jullie kunnen de VZR garantieregeling terugvinden in onze Algemene Voorwaarden, op onze website en op
de website van VZR Garant.
Klik hier voor meer informatie.

For your own safety and security we are insured with VZR Garant. This is compulsory insurance in the
Netherlands for small tour operators. It assures you against the unlikely event that we would go bankrupt.
How it works
Charlie’s Travels ensures that your trip is covered by the VZR Garant guarantee scheme. By being a member
of VZR Garant and paying an annual premium for this collective guarantee scheme we give you, as a traveler,
the protection you are entitled to. In the unlikely event that we are no longer able to meet our obligations
due to financial insolvency - you will either receive your money back through VZR, or it can still be arranged
for you to enjoy your booked trip regardless of the circumstances.
You can find more about VZR Garant in our Terms and Conditions, on our website and on the website of VZR
Garant.
Click here for more information!
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