
 
 

 
 
 
Onverplichte Voucherregeling bij annulering in 
verband met maatregelen per 29 september 
2020 voor de gevallen dat een 
recreatieonderneming zijn contractuele 
verplichtingen wel kan nakomen 
 
Het Covid-19 virus brengt veel onrust met zich mee onder consumenten en dat is begrijpelijk. Die 
onrust leidt tot annuleringen, ook in gevallen dat recreatieondernemingen hun verplichtingen die 
voortvloeien uit de afgesloten overeenkomsten kan nakomen.  

De recreatiesector heeft voor de annuleringen vanaf 29 september 2020, in de gevallen dat de 
overeenkomst door de onderneming ondanks het Covid-19 virus, gewoon kan worden nagekomen, 
én die vallen onder de navolgende voorwaarden,  een onverplichte recreatievoucher ontwikkeld, die 
een waarde vertegenwoordigt en waarmee een nieuw verblijf geboekt kan worden bij de 
recreatieonderneming waar is geannuleerd.  Het betreft hier een onverplichte voucher, omdat de 
consument geen recht toekomt om de overeenkomst te ontbinden nu de recreatieondernemer de 
overeenkomst gewoon kan nakomen en de annulering door de consument in dat geval meebrengt 
dat, conform de toepasselijke en overeen gekomen voorwaarden, annuleringskosten verschuldigd 
zijn door de consument.  

De voucherregeling is met de grootste zorgvuldigheid tot stand gekomen. Bij de totstandkoming van 
de (eerste) Coronavouchers is in maart 2020 overleg gevoerd met de Autoriteit Consument en Markt 
(ACM) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 
  
Voorwaarden  
De volgende voorwaarden zijn van toepassing:  

1. Deze recreatievoucher kan worden uitgegeven ingeval van annuleren door consumenten van 
overeenkomsten in verband met het Covid-19 virus, ondanks dat deze overeenkomsten  door  
de desbetreffende recreatieonderneming, aangesloten bij de branchevereniging HISWA-
RECRON, kan worden uitgevoerd en nagekomen. Het recht voor de consument om de 
overeenkomst te ontbinden ontbreekt in dat geval. 

2. De recreatievoucher heeft een geldigheidsduur van maximaal 12 maanden na de 
oorspronkelijke aankomstdatum.  Dit betekent dat de consument binnen 12 maanden na de 
oorspronkelijke aankomstdatum het vervangend verblijf dient te hebben geboekt.  

3. De recreatievoucher kan alleen worden ingewisseld bij dezelfde recreatieonderneming bij  
welke de consument zijn verblijf had geboekt. Ingeval het een recreatieonderneming betreft 
met meerdere vestigingen kan in overleg met en na instemming van de onderneming ook 
gekozen worden voor een andere vestiging van die onderneming.  

 



 
 

 
 
 
 
 

4. De waarde van de recreatievoucher is (maximaal) gelijk aan de hoogte van het door de 
consument reeds betaalde en door de onderneming ontvangen bedrag, inclusief de 
eventueel betaalde reserverings- en administratiekosten, en biedt geen aanspraak op 
eenzelfde of vergelijkbare prestatie als die met de oorspronkelijke boeking gemoeid was.   

5. Uitgangspunt is dat er een nieuwe overeenkomst wordt gesloten; de oorspronkelijke 
overeenkomst is immers geannuleerd en komen te vervallen. Ingeval de kosten behorende 
bij de nieuwe overeenkomst/boeking hoger liggen dan de waarde van de recreatievoucher, is 
de consument gehouden het verschil bij te betalen. Daarbij zijn de reguliere 
betalingstermijnen  en voorwaarden van de recreatieonderneming van toepassing. 

6. Deze recreatievoucher geeft geen recht op terugbetaling van enige aanbetaling. Het betreft 
een onverplichte recreatievoucher, die uit coulance (de recreatieondernemer kon immers de 
overeenkomst gewoon nakomen) door de recreatieonderneming is verstrekt.   

7. De ondernemer kan aan het verstrekken van de voucher nadere voorwaarden verbinden, 
zoals het betalen van een deel van de annuleringskosten, die van toepassing zijn bij de 
annulering door de consument. 

8. Op de recreatievoucher staat de datum van uitgifte, de geldigheidsduur, de naam van de 
betreffende recreatieonderneming, reserveringsnummer, de naam van de consument en een 
unieke nummercode duidelijk vermeld. De recreatievoucher is niet overdraagbaar aan een 
derde, niet inwisselbaar voor geld en wordt niet als betaalmiddel geaccepteerd tijdens het 
verblijf bij de recreatieonderneming.  

9. Aanpassing van deze regeling kan plaats vinden ingeval de HISWA-RECRON dit nodig acht 
en/of de overheid beperkingen noodzakelijk acht in verband met de bestrijding van het 
coronavirus .   

Deze voucher-regeling is exclusief gemaakt voor leden van HISWA-RECRON. HISWA-RECRON erkent 
geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het gebruik van de regeling door leden van HISWA 
RECRON en de voorwaarden die daarbij door die leden worden gehanteerd. Bij een geschil tussen een 
lid van HISWA RECRON en een consument omtrent de annulering als bedoeld in deze regeling, is de  
nakomingsgarantieregeling, zoals opgenomen in (al) de voorwaarden van HISWA-RECRON, 
uitdrukkelijk niet van toepassing.   


