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HAPPY FIRST(1)

Gegarandeerd de beste aanbieding van dit seizoen(1a)

Hoe vroeger u reserveert, hoe groter uw keuze en hoe 
goedkoper uw vakantie:
• 15% korting(1b) van 14 maart tot en met 2 oktober 2017
• Van 14 tot en met 16 maart: drie onbeperkte dagen 
by Club Med(1b), de plaatsen gelden zonder beperking op  
het aantal quota

(1) (1a) (1b) (2) (2a) (2b) (3) (3a) (3b) (4) (5): zie de gedetailleerde voorwaarden van deze aanbiedingen op de volgende pagina.

VOOR 
FAMILIES(2)

Geniet van een bijzondere gezinsvakantie:
• Verblijf gratis voor kinderen onder 4 jaar(2a)

• Tot 20% korting voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar(2b)

Zonder vervoer, behalve op bepaalde vertrekdata. Combineerbaar met de aanbieding Happy First.

ONZE WINTERSPORTAANBIEDINGEN OP MAAT
Club Med laat jong en oud genieten van vakanties op maat.

MEMBER GETS 
MEMBER(3)

ARRANGEMENT  
NIET-SKIËR,  

NIET-WANDELAAR(4)

AANBIEDING  
ALLEEN 

OP VAKANTIE(5)

Breng uw naasten aan bij Club Med en profiteer allebei  
van een leuke korting op uw volgende vakantie:
Trouwe klant: € 200 korting(3a) op uw volgende vakantie 
en 2500 Great Members loyaliteitspunten
Nieuwe klant: € 100 korting(3b) op zijn eerste vakantie

Geniet van het comfort in onze Clubdorpen in de bergen  
(Frankrijk, Italië, Zwitserland) en verken het skigebied op uw 
eigen tempo: € 150 korting op een vakantie met minimaal 
7 overnachtingen.

Geniet in alle rust van uw vakantie en overnacht in een 
eenpersoonskamer, met een supplement van slechts 10% 
op bepaalde vertrekdata(5).
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ONZE AANBIEDINGEN – DE VOORWAARDEN
Al onze aanbiedingen en tarieven voor het winterseizoen 2017-2018* gelden voor alle reisdata binnen het seizoen, dit wil zeggen van 01/11/2017 tot en met 30/04/2018 (als vertrekdatum, 
afhankelijk van de bestemming), tenzij iets anders vermeld is in de voorwaarden van de aanbieding. Bovendien zijn de jaarlijkse bijdrage van € 20 per persoon, services waarvoor een 
toeslag betaald moet worden en à-la-carteservices niet inbegrepen, gelden de aanbiedingen niet met terugwerkende kracht en zijn ze niet onderling combineerbaar of combineerbaar met 
andere aanbiedingen van Club Med® (tenzij anders vermeld). De aanbiedingen met vervoer omvatten het vervoer heen en terug. Aanbiedingen onder voorbehoud van beschikbaarheid, 
onderworpen aan de voorwaarden in deze prijsbijlage (te raadplegen bij het reisbureau) die gelden op het moment van de reservering.

(1) HAPPY FIRST
(1a) Garantie van de beste aanbieding
Garantie van de beste Club Med® aanbieding voor het winterseizoen 2017-2018: als u tijdens het seizoen een betere Club Med® aanbieding voor uw verblijf tegenkomt, betaalt Club Med® 
u het prijsverschil terug in de vorm van een tegoedbon voor een nog te reserveren verblijf. Het tegoed blijft 12 maanden geldig vanaf de begindatum van het verblijf dat oorspronkelijk 
gereserveerd werd met Happy First.

Voorwaarden:
• Uitsluitend voor verblijfsarrangementen geboekt tot en met 02/10/2017 waarop de Happy First korting van 15% is toegepast.
• Het arrangement dat Club Med® voordeliger aanbiedt, moet in alle opzichten identiek zijn aan het arrangement dat gereserveerd werd als gegarandeerd de beste aanbieding: Voor een 

arrangement in een Clubdorp Bergen in Frankrijk, Italië en Zwitserland of in een Chaletappartement: hetzelfde Clubdorp, dezelfde verblijfscategorie of hetzelfde Chaletappartement, 
dezelfde vervoersvoorwaarden, met name dezelfde soort vlucht, dezelfde ingeschreven personen, data en plaatsen van vertrek en aankomst...

• Garantie niet van toepassing op Last Minutes, speciale aanbiedingen die voor een bepaald klantensegment gelden en uitgezonderd extra kortingen in de context van Member gets member.

(1b) Happy First korting
Aanbieding geldig vanaf 4 jaar voor de Clubdorpen Bergen in Frankrijk, Italië of Zwitserland of Chaletappartementen en Bergen in China en Japan.

Bedrag van de korting: reserveringen van 14/03 tot en met 02/10/2017.
15% korting per persoon met een limiet van € 500 voor de Clubdorpen Bergen in Frankrijk, Italië en Zwitserland en van € 800 voor de Chaletappartementen.

Verblijfsdata en -duur:
• Verblijven van minstens een week voor de Clubdorpen Bergen in Frankrijk, Italië of Zwitserland en Bergen in China en Japan of minstens 7 opeenvolgende nachten in een 

Chaletappartement, (uitzondering: geldig op een verblijf van 17/12 tot en met 23/12 in de Clubdorpen Bergen in Frankrijk, Italië en Zwitserland):
• Vertrek van 01/11/2017 tot en met 30/04/2018 voor de Clubdorpen en Chaletappartementen.

Betrokken reizen (bestemmingen en vervoer) en basis van de korting: Verblijf met of zonder vervoer, korting alleen van toepassing op het verblijfsgedeelte van de reis (prijs zonder vervoer).

Beperkt aanbod:
• Van 14 tot en met 16 maart 2017 geldt de aanbieding Happy First zonder beperking op het aantal arrangementen waarop de korting toegepast wordt = 3 onbeperkte dagen by Club Med. 
• Van 17 maart tot en met 2 oktober 2017 geldt de korting op de eerste 20 arrangementen per Clubdorp Bergen in Frankrijk, Italië en Zwitserland (inclusief Chaletappartementen) en 

Bergen in China en Japan per vertrekdatum aangeboden met de Happy First korting. Deze quota houden rekening met het aantal verkochte arrangementen tijdens de 3 onbeperkte dagen 
by Club Med. Deze quota zijn van toepassing in alle landen die in de aanbieding opgenomen zijn (Frankrijk, België, Zwitserland en Nederland).

(2) Aanbiedingen VOOR FAMILIES
Het gratis verblijf en de kortingen zijn al in de prijzen verwerkt. Kortingen voor de Clubdorpen en Chaletappartementen worden uitsluitend toegepast op het verblijfsgedeelte 
(zonder vervoer) van het arrangement voor volwassenen. Kinderen moeten hun kamers in de Clubdorpen delen met minimaal 2 volwassenen die onder dezelfde reservering vallen en die 
op dezelfde data en locaties vertrekken en terugkomen. Exclusief diensten waarvoor een toeslag geldt (zoals de Baby Club Med®, Petit Club Med® …). De hierna vermelde leeftijdsgrenzen 
gelden op de dag van vertrek en niet op de dag van reservering. Tarieven combineerbaar met andere aanbiedingen en/of kortingen van Club Med®.

(2a) Kinderen tot vier jaar: GRATIS VERBLIJF 
Zonder vervoer. Uitgezonderd verblijfsdata tussen 31/12/2017 en 06/01/2018 (verblijven van 30/12/2017 tot en met 05/01/2018 voor de Bergen in China en Japan) voor 2-3-jarigen: 
75% korting voor deze periode.

(2b) 4-11 jaar: -20%
Zonder vervoer. Uitgezonderd verblijfsdata tussen 31/12/2017 en 06/01/2018 (verblijven van 30/12/2017 tot en met 05/01/2018 voor de Bergen in China en Japan): 10% korting voor 
deze periode.

(3) Aanbieding MEMBER GETS MEMBER
(3a) De korting voor de trouwe klant
wordt 29 dagen voor de vertrekdatum van de aangebrachte klant toegekend aan de trouwe klant. Dit wordt via e-mail meegedeeld. Deze korting is vanaf dat moment 12 maanden geldig. 
Een ‘trouwe klant’ bestaat uit een huishouden van maximaal 2 volwassenen (gehuwd of vergelijkbaar) en hun minderjarige kinderen die op hetzelfde adres in België of Luxemburg wonen, 
van wie één iemand in de voorbije 10 jaar al bij Club Med® verbleef. Eén korting ‘trouwe klant’ per huishouden per verblijf.

(3b) De korting voor de nieuwe klant
kan door de nieuwe klant worden gebruikt bij zijn eerste reservering. Een ‘nieuwe klant’ bestaat uit een huishouden van maximaal 2 volwassenen (gehuwd of vergelijkbaar) en hun 
minderjarige kinderen die op hetzelfde adres in België of Luxemburg wonen en een ‘nieuwe klant’ van Club Med® zijn (de nieuwe klant heeft nog geen inschrijvingsnummer van Club Med® 
en al minimaal 10 jaar geen vakantie geboekt bij Club Med®). Indien een van de gezinsleden in de 10 jaar voor de aanvraag al bij Club Med verbleef, dan wordt de status van nieuwe klant 
automatisch geweigerd door Club Med®. De nieuwe klant aanvaardt dat zijn naam, voornaam en boekingsdatum aan de trouwe klant worden meegedeeld. Eén korting ‘nieuwe klant’ per 
huishouden per verblijf. Kortingen geldig op reserveringen bij Club Med® of erkende reisbureaus voor een verblijf van minimaal één week. Kortingen combineerbaar met andere Club Med® 
aanbiedingen (de totale korting mag niet meer dan 40% van het totaalbedrag van de reservering bedragen), behalve indien anders vermeld in de voorwaarden van de specifieke aanbieding 
en met uitzondering van Last Minutes.
Club Med behoudt zich het recht voor om het programma ‘Member gets member’ tijdelijk of definitief gedeeltelijk of volledig te onderbreken of wijzigen. Deze wijzigingen worden steeds 
op de website of via andere communicatiemiddelen meegedeeld.
Meer informatie bij uw reisagent of op www.clubmed.be

(4) Arrangement NIET-SKIËR, NIET-WANDELAAR
Het arrangement ‘Niet-skiër, niet-wandelaar’ omvat geen toegang tot de skiliften, skilessen en begeleide wandeltochten, wandeltochten met sneeuwschoenen en nordic walking. Korting 
van € 150, geldig vanaf 12 jaar, voor verblijven van minstens 7 nachten in onze Clubdorpen Bergen in Frankrijk, Italië en Zwitserland.

(5) Aanbieding ALLEEN OP VAKANTIE
Voor personen die alleen of met een kind jonger dan 3 jaar op een verkooporder en/of reserveringsformulier ingeschreven zijn, geldt er naargelang het Clubdorp en de vertrek- en 
reserveringsdatum een toeslag die bij de reservering wordt toegepast op de prijs van het arrangement zonder vervoer.
Voor bepaalde vertrekdata is deze toeslag beperkt tot 10% van de prijs van de reservering van een arrangement met of zonder vervoer in een selectie van Clubdorpen (details in verband 
met de data verkrijgbaar in Club Med agentschappen of bij erkende reisagenten). 
Aanbieding combineerbaar met andere aanbiedingen en/of kortingen aangeboden tijdens de boeking.
*De aanbiedingen Winter 2017-2018 zijn beschikbaar vanaf de start van de reserveringen, hetzij 14 maart 2017.
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GEZONDHEID
Club Med heeft voor al zijn Resorts een strikt, algemeen gezondheidsbeleid opgesteld. Toch dringen zich enkele 
voorzorgsmaatregelen op.

VOOR UW VERBLIJF
BEHANDELENDE ARTS
We raden u aan om uw behandelende arts te vertellen naar welke bestemming u op 
vakantie trekt. Hij/zij kan u zeggen of uw gezondheid het toelaat om naar uw bestemming 
te reizen, vooral als er een behandeling loopt, u een chronische aandoening hebt, u zwanger 
bent, uw kind jonger dan 2 jaar is of u een allergie hebt. Controleer ook of uw vaccins en 
die van uw kinderen nog geldig zijn. Club Med kan uw vakantie of extra kosten (annulering, 
repatriëring, hotels, taxi’s ...) niet terugbetalen indien u niet voldoet aan de vooropgestelde 
gezondheidsformaliteiten (cf. p. 5).

ADVIESINSTANTIES VOOR REIZIGERS
Voor lastminute-informatie of advies raden we u ten stelligste aan een van de volgende 
websites te raadplegen:
- Frans Ministerie van Buitenlandse Zaken: 

www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/dernieres-minutes 
- Institut de Veille Sanitaire: 

www.invs.sante.fr/fr../Actualites 
- The International Society of Travel Medicine (Travel Clinics): 

www.istm.org 
- Brussel, Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken: 

www.diplomatie.belgium.be/fr 
- Antwerpen, Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde: 

www.itg.be  
- Lausanne, Policlinique Médicale Universitaire (universitair ziekenhuis): 

www.safetravel.ch 
- Association des médecins de montagne: 

www.mdem.org

GENEESMIDDELEN EN FYSIEKE INSPANNINGEN
Vergeet uw medicijnen voor uw lopende behandelingen en/of voor gebruik tijdens uw 
vakantie en de bijbehorende voorschriften niet. Bent u het niet gewoon om intensief te 
sporten? Neem dan voor uw vertrek ruim de tijd om uw lichaam hier op voor te bereiden.

ZWANGERE VROUWEN
Club Med raadt zwangere vrouwen af om tijdens het derde trimester van de zwangerschap 
lange reizen te maken. Daarnaast raadt Club Med hen af om sporten te beoefenen waarbij 
ze kunnen vallen.

KINDEREN
Zie rubriek ‘De gezondheid van uw kinderen’ op p. 11.

VERZEKERING 
We raden u aan om een Club Med Écran total® verzekering af te sluiten. Die kunt u gebruiken 
indien uw vakantie bijvoorbeeld onderbroken wordt omdat u om medische redenen naar 
huis terugkeert.

TIJDENS UW VERBLIJF
MEDISCHE BIJSTAND
In bepaalde Resorts is afhankelijk van de medische infrastructuur een verpleegkundige en/of 
arts aanwezig. Hij/zij vervangt nooit de plaatselijke arts, behalve als er eerste zorgen moeten 
worden toegediend. Alleen de plaatselijke arts is bevoegd voor het uitoefenen van medische 
handelingen. Indien uw gezondheid dat toelaat, kan Club Med een beroep doen op Europ 
Assistance, dat vervolgens de praktische kant van een repatriëring kan regelen.

VOORZORGSMAATREGELEN OP HET VLAK VAN VOEDING EN KLIMAAT
• Door middel van hygiënische controles garandeert Club Med een maximale hygiëne 

in de volledige voedingsketen van de Resorts. Toch kan het overschakelen op andere 
voedingsmiddelen en/of de verandering van klimaat tot bepaalde ongemakken leiden. 
Diarree (maag-darmontsteking) komt het vaakst voor bij de reizigers, afhankelijk van hun 
bestemming en hun weerstand tegen een verandering van klimaat, omgeving en voeding. 
Deze ongemakken zijn niet leuk, maar genezen vaak wel na een paar dagen door de juiste 
medicijnen in te nemen en voldoende water te drinken. Indien er koorts optreedt, kan 
een specifieke behandeling (voorgeschreven door een arts) nodig zijn. Regelmatig de 
handen met zeep wassen is van cruciaal belang, omdat dit het risico op besmetting met 
darminfecties beduidend vermindert.

• In de bergen moeten u en uw kinderen zich voldoende beschermen tegen de koude en 
de zon. Denk daarbij aan de drielagenregel: 
- de eerste laag: ondergoed, zoals een T-shirt met lange mouwen en een lange onderbroek 

die u rechtstreeks op uw huid draagt; 
- de tweede laag: een trui, een fleecevest of een sweater om warm te blijven;
- de derde laag: waterafstotende kleding die comfortabel aanvoelt en geschikt is voor 

sportieve activiteiten in de openlucht.
• Om winterkloven, brandwonden en oogontstekingen te voorkomen wanneer u aan 

outdooractiviteiten deelneemt, draagt u het best steeds handschoenen, een zonnebril en 
een muts. Gebruik van bij de eerste blootstelling aan de zon en gedurende uw volledige 
vakantie steeds zonnecrème met een hoge beschermingsfactor en zorg ervoor dat u 
voldoende drinkt. Zo beperkt u het risico op een zonnesteek.

ALLERGIEËN
Wie een voedselallergie heeft, kan steeds inlichtingen inwinnen bij onze chef-koks.

ZIEKTEPREVENTIE
We wijzen u er op dat u sommige aandoeningen overal kunt oplopen (bv. virale infecties, 
sporadische ziekten, griep, darminfecties). Andere ziekten zijn dan weer specifiek gebonden 
aan het land van bestemming, aan bepaalde weersomstandigheden en aan de microbiologische 
omgeving. Club Med treft alle voorzorgen om de impact hiervan tot een minimum te beperken, 
maar kan geen bescherming tegen alle ziekteverwekkers bieden. Wat nieuwe, opkomende 
risico’s betreft, blijft Club Med steeds de nodige preventieve maatregelen nemen in de Resorts 
in de betrokken gebieden.
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GEZONDHEIDSVOORSCHRIFTEN/
DOUANEFORMALITEITEN EN TOEGANG 
TOT DE CLUB MED RESORTS
Controleer meteen wanneer u boekt of  uw documenten nog lang genoeg geldig zijn en voldoen aan de toegangsformaliteiten 
van het land van bestemming. Ga ook na of  uw paspoort nog minstens één lege bladzijde bevat waarop de douane bij aankomst 
en vertrek een stempel kan plaatsen. Als u naar een internationaal skigebied reist (vooral als u verblijft in Avoriaz, Cervinia of  
Pragelato Vialattea), kunt u de vraag krijgen om een geldige identiteitskaart of  een geldig paspoort voor te leggen.

LAND RESORTS
FORMALITEITEN TOEGANG

GEZONDHEID DOUANE STATION(S) LUCHTHAVEN(S)

China Beidahu 3+4 Paspoort minimaal zes maanden 
vanaf de visumaanvraag geldig. 

Jilin (80 km) Changchun Longjia (126 km)

Yabuli 3+4 Paspoort minimaal zes maanden 
vanaf de visumaanvraag geldig. 

Yabuli (3 km) Mudanjiang (130 km), Harbin (260 km)

Frankrijk Aime la Plagne 0 – Aime La Plagne (18 km) Chambéry (100 km), Grenoble (170 km), Lyon (180 km), 
Genève (185 km), Turijn (235 km)

Arcs Extrême 0 – Bourg-Saint-Maurice (29 km) Chambéry (113 km), Grenoble (189 km), Lyon (192 km), 
Genève (199 km), Turijn (251 km)

Avoriaz 0 – Cluses (41 km), Thonon-les-Bains (45 km),  
Évian-les-Bains (51 km)

Genève (92 km), Chambéry (142 km), Lyon (217 km), 
Grenoble (222 km)

Chamonix Mont-Blanc 0 – Chamonix (1 km), Saint-Gervais (24 km), 
Annecy (96 km)

Genève (93 km), Chambéry (147 km), Lyon (221 km), 
Grenoble (226 km)

Grand Massif  
Samoëns Morillon

0 – Cluses (19 km), Genève (68 km), Annecy (87 km), 
Chambéry (133 km), Lyon (210 km)

Genève (60 km), Annecy (80 km), Chambéry (125 km), 
Lyon (200 km), Grenoble (204 km)

L’Alpe d’Huez la Sarenne 0
–

Grenoble (65 km), Lyon (164 km) Grenoble (105 km), Chambéry (130 km), Lyon (151 km), 
Turijn (192 km), Genève (216 km), Milaan Malpensa (322 km), 
Milaan Linate (343 km)

La Plagne 2100 0 – Aime La Plagne (19 km) Chambéry (101 km), Grenoble (171 km), Lyon (181 km), 
Genève (186 km), Turijn (236 km)

Les Deux Alpes 0
–

Grenoble (70 km), Lyon (170 km) Grenoble (111 km), Chambéry (135 km), Lyon (157 km), 
Turijn (176 km), Genève (222 km), Milaan Malpensa (307 km), 
Milaan Linate (327 km)

Méribel 
(L’Antarès, Le Chalet)

0 – Moûtiers - Salins - Brides-les-Bains (20 km) Chambéry (100 km), Grenoble (175 km), Lyon (180 km), 
Genève (185 km), Turijn (235 km)

Peisey-Vallandry 0 – Bourg-Saint-Maurice (17 km) Chambéry (119 km), Grenoble (192 km), Lyon (195 km), 
Genève (205 km), Turijn (254 km)

Serre-Chevalier 0+1+2
–

Oulx (41 km), Modane (77 km), Grenoble (124 km) Turijn (123 km), Grenoble (150 km), Chambéry (156 km), 
Lyon (195 km), Milaan Malpensa (243 km), Genève (261 km), 
Milaan Linate (281 km)

Tignes Val Claret 0 – Bourg-Saint-Maurice (30 km) Chambéry (143 km), Turijn (197 km), Grenoble (216 km), 
Lyon (220 km), Genève (227 km)

Val d’Isère 0 – Bourg-Saint-Maurice (32 km) Chambéry (145 km), Turijn (184 km), Grenoble (218 km), 
Lyon (221 km), Genève (229 km)

Val Thorens Sensations 0 – Moûtiers - Salins - Brides-les-Bains (38 km) Chambéry (104 km), Grenoble (178 km), Lyon (181 km), 
Genève (189 km), Turijn (240 km)

Valmorel,   
de Chalets van Valmorel

0+1 – Moûtiers - Salins - Brides-les-Bains (15 km),  
Bourg-Saint-Maurice (41 km)

Chambéry (91 km), Grenoble (164 km), Lyon (168 km), 
Genève (175 km), Turijn (227 km)

Italië Cervinia 0 Geldige identiteitskaart(2) of geldig 
paspoort.

Châtillon (30 km), Saint-Gervais (130 km), 
Turijn (140 km), Oulx (190 km)

Turijn (115 km), Milaan Malpensa (175 km), Milaan Linate 
(205 km), Genève (210 km), Bern (265 km), Zürich (380 km)

Pragelato Vialattea 0+1 Geldige identiteitskaart(2) of geldig 
paspoort.

Oulx (30 km), Modane (65 km), Turijn (95 km) Turijn (110 km), Chambéry (165 km), Grenoble (240 km), 
Milaan Malpensa (240 km), Milaan Linate (270 km)

Japan Sahoro Hokkaido 0 Paspoort geldig tot de datum van 
terugkeer naar België. 

Shintoku (11 km) Obihiro (70 km), Chitose (180 km)

Tomamu Hokkaido 0 Paspoort geldig tot de datum van 
terugkeer naar België. 

Tomamu (2 km) Obihiro (84 km), Chitose (107 km)

Zwitserland Saint-Moritz Roi Soleil 0 Geldige identiteitskaart(2) of geldig 
paspoort.

Sankt Moritz (2 km), Zürich (210 km) Zürich (210 km), Bern (340 km), Genève (480 km)

Villars-sur-Ollon 0+1+2 Geldige identiteitskaart(2) of geldig 
paspoort.

Aigle (14 km), Lausanne (60 km) Genève (120 km), Bern (125 km), Chambéry (210 km), 
Zürich (245 km), Lyon (265 km), Grenoble (290 km)

*Met toeslag.

GEZONDHEIDSINFORMATIE
0 - Geen bijzondere voorzorgsmaatregelen. 1 - Verpleegkundige aanwezig in het Resort. 2 - Arts aanwezig voor Baby Club Med®* en/of Petit Club Med®* in het Resort. 3 - Ga voor meer informatie naar www.clubmed.be 4 - Aanbevolen 
vaccins: polio, tetanus, hepatitis A en B.  

DOUANEFORMALITEITEN
Het kan tot 45 dagen duren voor u uw visum krijgt of een andere douaneformaliteit afgerond is (precieze informatie per bestemming verkrijgbaar bij uw reisbureau). (1) Naargelang welk type reiziger (werknemer/gepensioneerde/zelfstandige/
student) u bent, moet u de recentste 3 loonstroken of bankafschriften tonen waaruit blijkt dat uw saldo positief is en aan het vereiste minimumbedrag voldoet. (2) Identiteitskaarten die tussen 1 januari 2004 en 31 december 2013 uitgegeven 
zijn, zijn nog geldig tot 5 jaar na de vervaldatum die op de achterkant aangegeven staat. Wijzigingen aan de geplastificeerde kaart worden niet aanvaard. Om problemen tijdens uw reis te voorkomen, raden we u ten zeerste aan om een paspoort 
in plaats van een identiteitskaart met overschreden vervaldatum te gebruiken, ook al is de identiteitskaart in de ogen van de Belgische autoriteiten nog steeds geldig.
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ONS AANBOD
● Inbegrepen in uw verblijfsarrangement

À la carte, met toeslag

NAARGELANG HET GEWENSTE COMFORT

  EXCLUSIVE COLLECTION - CHALETS CLUB MED 
Een intieme privécocon, een knetterend haardvuur, 
een uitstekende service, het comfort van een 
Chaletappartement, de activiteiten in het Clubdorp...  
Deel het allemaal met uw geliefden.

  EXCLUSIVE COLLECTION - ZONES 5∑  
Twee van onze Clubdorpen 4∑ hebben een mooie  
verrassing voor u in petto: een privézone 5∑ waar u  
van nog meer privileges kunt genieten!

  PREMIUM CLUBDORPEN 4∑ 
Dat tikkeltje meer luxe, een combinatie van elegantie, 
verfijning en oog voor detail.

  COMFORT CLUBDORPEN 3∑ 
Hier vindt u alles wat u nodig hebt: tal van activiteiten, 
comfortabele kamers, een genereus bu�et en een 
gezellige Club Med sfeer.

 Clubdorp waar Nederlands wordt gesproken

PRAKTISCHE 
INFO

HET SKISTATION IN ENKELE CIJFERS

Skigebied Hoogte Pistes en materiaal
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BERGEN IN FRANKRIJK, ITALIË, ZWITSERLAND, CHINA & JAPAN

FRANKRIJK De Chalets van Valmorel 1460m ✔ ● GRAND DOMAINE 1250m 2550m 150 8 17 38 22 20 2 50

5∑
FRANKRIJK

Val d’Isère Zone 5∑ 1850m ✔ VAL TIGNES 1550m 3450m 300 26 41 67 20 44 2 79

Valmorel Zone 5∑ 1460m ✔ GRAND DOMAINE 1250m 2550m 150 8 17 38 22 20 2 50

4∑ 

FRANKRIJK

Chamonix Mont-Blanc 1035m ✔ GRAND CHAMONIX 1050m 3295m 182 12 21 31 16 43 1 46

Grand Massif Samoëns Morillon(1) 1600m ✔ GRAND MASSIF 700m 2500m 148 14 50 64 20 0 3 70

La Plagne 2100 2100m ✔ PARADISKI 1250m 3250m 425 37 65 132 12 153 6 139

Méribel l’Antarès 1700m LES 3 VALLÉES(3) 1300m 3200m 600 35 110 104 68 130 10 180

Méribel le Chalet 1700m ✔ LES 3 VALLÉES(3) 1300m 3200m 600 35 110 104 68 130 10 180

Peisey-Vallandry 1600m ✔ ✔ PARADISKI 1250m 3250m 425 37 65 132 12 153 6 139

Tignes Val Claret 2100m ✔ ✔ TIGNES VAL 1550m 3450m 300 26 41 67 20 44 2 79

Val d’Isère 1850m ✔ VAL TIGNES 1550m 3450m 300 26 41 67 20 44 2 79

Val Thorens Sensations 2300m ✔ ✔ LES 3 VALLÉES(3) 1300m 3200m 600 35 110 104 68 130 10 180

Valmorel 1460m ✔ GRAND DOMAINE 1250m 2550m 150 8 17 38 22 20 2 50

ITALIË
Cervinia 2050m CERVINIA-VALTOURNENCHE-ZERMATT 1524m 3900m 360 27 30 73 0 13 3 62

Pragelato Vialattea 1600m ✔ VIA LATTEA (VOIE LACTÉE) 1350m 2823m 400 42 118 54 30 40 6 92

ZWITSERLAND

Saint-Moritz Roi Soleil 1750m HAUTE-ENGADINE 1750m 3300m 350 35 22 31 0 222 1 56

Villars-sur-Ollon 1300m ✔
VILLARS-GRYON, DIABLERETS(4),  

MEILLERET-ISENAU
1300m 3000m 120 7 28 20 0 45 2 35

CHINA
Beidahu(1) 500m ✔ BEIDAHU 526m 1405m 36 2 4 7 3 0 1 8

Yabuli 470m ✔ ✔ YABULI MERGE 500m 1374m 35 7 10 6 6 0 1 22

JAPAN
Sahoro Hokkaido 400m ✔ ✔ SAHORO 420m 1030m 25 7 5 0 9 5 1 9

Tomamu Hokkaido(1) 540m ✔ ✔ TOMAMU 540m 1239m 22 4 14 0 10 6

3∑

FRANKRIJK

Aime la Plagne 2000m ✔ GRANDE PLAGNE 1250m 3250m 225 18 33 69 10 80 3 85

Arcs Extrême 2000m ✔ LES ARCS, PEISEY-VALLANDRY, VILLAROGER 1250m 3250m 200 19 32 53 2 73 3 54

Avoriaz 1800m ✔ ✔ PORTES DU SOLEIL 1000m 2480m 650 28 108 111 39 243 7 204

L’Alpe d’Huez la Sarenne 1850m ✔ ALPE D’HUEZ GRAND DOMAINE 1860m 3330m 237 14 29 34 38 50 1 85

Les Deux Alpes 1750m LES 2 ALPES 1300m 3600m 225 10 18 42 19 25 1 48

Serre-Chevalier 1400m ✔ GRAND SERRE CHEVALIER 1400m 2800m 250 13 35 29 23 35 1 61

(1) Nieuw Clubdorp minder dan 2 jaar open; ga voor meer informatie naar uw reisbureau of www.clubmed.be. (2) Clubdorpen met rechtstreekse toegang tot de pistes, ofwel direct aan de piste, ofwel heel dicht bij 
de pistes (maximaal 150 m). (3) Aan het begin en einde van het seizoen, als er geen verbinding is naar ‘Les Trois Vallées’, gaat u skiën in het skigebied van Méribel of Val Thorens. (4) Voor de gletsjer van Les Diablerets 
moet u een extra arrangement kopen, met toeslag. (5) Clubdorp alleen toegankelijk voor volwassenen. (6) Clubdorpen met authentieke alpenchalet- of paleisarchitectuur, gelegen in een charmant of prestigieus skigebied. 
(7) Clubdorpen die de ideale omstandigheden voor skiërs met een hoog niveau bieden: sneeuw van goede kwaliteit, grote hoogteverschillen, kilometerslange pistes, verschillende parcours en prachtige landschappen.

ONZE CLUB MED RESORTS IN DE KIJKER
DUIZEND-EN-EEN MOGELIJKHEDEN OM UW VERBLIJF TE KIEZEN
In deze tabel vindt u een algemeen overzicht van de services die in het arrangement inbegrepen zijn, de à-la-carteservices die met een toeslag in de Clubdorpen verkrijgbaar zijn en alle data. 
De services kunnen om veiligheidsredenen of wegens slechte weersomstandigheden worden gewijzigd of zelfs geannuleerd. Meer informatie vindt u bij uw reisagent of op www.clubmed.be.
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SOORTEN 
CLUBDORPEN

KINDEREN & TIENERS SKIËN ANDERE SPORT- EN/OF 
ONTSPANNINGSACTIVITEITEN

SLAPEN & TAFELEN @

Uw vakantie-  
ervaring
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✔ ✔ ● ● ● ● ● ●
(12)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

✔ ✔ ● ●
(11)

●
(11)

● ● ● ●
(13)

● ● ● ● ● ● ●

✔ ✔ ● ● ● ● ● ●
(12)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

✔ ✔ ✔ ● ● ●
(11)

●
(11)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

✔ ✔ ● ● ● ● ● ●
(12)

● ● ● ● ● ● ●
(13)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2 jaar ✔ ✔ ● ● ● ● ●
(12)

● ● ● ● ●
(13)

● ● ● ● ● ● ● ● ●

✔ ✔ ● ●
(11)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

✔ ✔ ● ●
(11)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

✔ ✔ ✔ ● ● ● ● ● ●
(12)

● ● ● ● ● ● ●
(13)

● ● ● ● ● ● ● ●

2 jaar ✔ ✔ ● ● ● ● ●
(12)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

✔ ✔ ● ●
(11)

●
(11)

● ● ● ●
(13)

● ● ● ● ● ● ● ● ●

2 jaar ✔ ● ●
(11)

●
(11)

● ● ● ●
(13)

● ● ● ● ● ●
(15)

● ● ●

✔ ✔ ● ● ● ● ● ●
(12)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

✔ ✔ ● ● ● ● ● ●
(12)

● ● ● ● ● ●
(13)

● ● ● ● ● ● ● ●

2 jaar ✔ ✔ ✔ ● ● ● ● ●
(12)

● ● ● ● ● ● ● ●
(13)

● ● ● ● ● ● ●

✔ ● ● ● ● ● ●
(12)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

✔ ✔ ● ● ● ● ● ●
(12)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2 jaar ✔ ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2 jaar ✔ ✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

✔ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2 jaar ✔ ✔ ● ● ● ● ●
(12)

● ● ● ● ● ● ● ● ●

18 jaar(5) ✔ ✔ ●
(10)

●
(10)

●
(10)

● ● ● ● ● ● ● ●

2 jaar ✔ ● ● ● ● ●
(12)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

✔ ✔ ● ● ● ● ● ●
(12)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

✔ ✔ ● ● ● ● ● ●
(12)

● ● ● ● ● ● ● ● ●

✔ ✔ ● ● ● ● ● ●
(12)

● ● ● ● ● ● ●
(13)

● ● ● ● ● ●

(8) Tijdens de schoolvakanties. Data: informatie bij uw reisbureau of op www.clubmed.be. (9) Met uitzondering van het arrangement ‘Niet-skiër, niet-wandelaar’, beschikbaar in alle Resorts in Frankrijk, Italië en Zwitserland: 
meer informatie bij uw reisbureau of op www.clubmed.be. (10) 18 jaar in Arcs Extrême. (11) Vanaf 12 jaar gedurende het hele seizoen. (12) Vanaf 12 jaar buiten de schoolvakanties. Data: informatie bij uw reisbureau of 
op www.clubmed.be. (13) Hamam en/of sauna met toeslag in de Spa. (14) Oppervlakte en andere informatie over de verblijfplaats krijgt u bij uw reisbureau of op www.clubmed.be. Voor meer informatie over activiteiten 
die toegankelijk zijn voor personen met een beperkte mobiliteit kunt u terecht bij uw reisbureau. (15) Alleen in Val Thorens Sensations: Suites én Junior Suites beschikbaar. (16) Naargelang de operator wifitoegang in het 
grootste deel van het Clubdorp. Meer informatie over ons wifiaanbod bij uw reisbureau of op www.clubmed.be.
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SKIËN BIJ CLUB MED
TALLOZE ACTIVITEITEN, ALLEMAAL IN DE PRIJS INBEGREPEN
Welk niveau u ook haalt, bij ons kunt u kiezen uit(1):
• Groepslessen alpineskiën op alle niveaus:

- Vanaf 4 jaar, gedurende het hele seizoen, in de Resorts met Clubs voor kinderen/tieners 
(behalve in Chamonix Mont-Blanc, vanaf 12 jaar(2));

- Vanaf 12 jaar, gedurende het hele seizoen, in de Resorts zonder Clubs voor kinderen/
tieners (Méribel l’Antarès, Méribel le Chalet, Val d’Isère, Val Thorens Sensations(2));

- Vanaf 18 jaar, gedurende het hele seizoen, in Arcs Extrême.
• Groepslessen snowboarden op alle niveaus:

- Vanaf 8 jaar, tijdens de schoolvakanties(3)(4), in de Resorts met Clubs voor kinderen/tieners 
(behalve in Chamonix Mont-Blanc, vanaf 12 jaar(2));

- Vanaf 12 jaar, buiten de schoolvakanties(3), in de Resorts met Clubs voor kinderen/tieners(2);
- Vanaf 12 jaar, gedurende het hele seizoen, in de Resorts zonder Clubs voor kinderen/

tieners (Val d’Isère, Val Thorens Sensations)(2)(5). 
- Vanaf 18 jaar, gedurende het hele seizoen, in Arcs Extrême.

• Initiatiewandeltochten met gids (wandelen, wandelen met sneeuwschoenen en nordic 
walking): een combinatie van de 3 activiteiten in 5 dagen, vanaf 12 jaar, gedurende het hele 
seizoen, in 11 Resorts: Chamonix Mont-Blanc, Grand Massif Samoëns Morillon, Méribel 
(L’Antarès, Le Chalet), Peisey-Vallandry, Pragelato Vialattea, Saint-Moritz Roi Soleil, Serre-
Chevalier, Valmorel, de Chalets van Valmorel, Villars-sur-Ollon. 

• Groepslessen langlaufen op alle niveaus vanaf 12 jaar, gedurende het hele seizoen, in 3 Resorts: 
L’Alpe d’Huez la Sarenne, Pragelato Vialattea, Saint-Moritz Roi Soleil.

• Een gevarieerd wintersportprogramma voor tieners die Klasse 3 of hoger in het alpineskiën 
halen(6), vanaf 11 jaar, tijdens de schoolvakanties(3), in de Resorts met Clubs voor tieners. 

A-LA-CARTESERVICES OP MAAT*
BIJ BOEKING
• Verhuur van skimateriaal (alpineskiën/snowboarden/langlaufen/sneeuwschoenen/helmen): 

ultramodern, kwalitatief materiaal van de beste merken op de markt (vooral Rossignol), 
in perfecte staat, afgestemd op uw niveau en leeftijd, te verkrijgen voor 5% korting als u 
vroeg reserveert(7) (cf. p. 10).

• Gedurende het hele seizoen skilessen en sneeuwplezier voor kinderen vanaf 3 jaar die 
ingeschreven zijn voor de Petit Club Med®*, in 6 Resorts: Grand Massif Samoëns Morillon, 
La Plagne 2100, Serre-Chevalier, Valmorel, de Chalets van Valmorel, Villars-sur-Ollon (cf. p. 11).

• Pakketten ‘Wellness & alpineskiën/snowboarden’(8), vanaf 18 jaar, in Val Thorens Sensations: 
een nieuwe combinatie van sport, persoonlijke begeleiding en ontspanning (cf. p. 10).

HOE LEGT U DE SKISERVICES VAST?
We raden u aan deze services (verkrijgbaar met toeslag) te reserveren voor u vertrekt. 
Zo geniet u gegarandeerd van uw sportieve vakantie. Ga voor meer informatie over ons 
aanbod naar uw reisbureau of naar www.clubmed.be.

• Mogelijkheid om een arrangement ‘Niet-skiër, niet-wandelaar’(9) te reserveren vanaf 12 jaar 
voor alle Resorts in Frankrijk, Italië en Zwitserland.

TER PLAATSE
• Ski Service Club Med®: een winkel in onze Club Med Resorts waar u skimateriaal (ski’s, 

schoenen, helmen, GO PRO® camera’s, airbagtassen...) en beschermende kleding (rug- en 
polsbeschermers, sportkousen...) kunt huren/kopen of uw eigen materiaal kunt laten 
onderhouden. 

• Privélessen in alpineskiën/snowboarden(10): gedurende het hele seizoen, in alle skigebieden. 
• Sensationele funsporten in de sneeuw, vanaf 14 jaar: speed riding (skiën en paragliden), 

snow scoot (sneeuwstep), initiatie paragliden(11)...
• Activiteiten buiten de Club Med Resorts: Snake Gliss (sleeën in groep), bobsleeën, 

mountainbiken in de sneeuw, ijsduiken, tochten met sleehonden/paarden, ijsrijden, 
sneeuwscooters, schaatsen(12)...

• Van skiën tot wandelen, vanaf 12 jaar, alleen in Valmorel en de Chalets van Valmorel(13). 

Onder ‘Onze Resorts in de kijker’ op p. 6 en/of bij uw reisbureau of op www.clubmed.be 
vindt u alle Resorts waar u aan de verschillende activiteiten kunt deelnemen.

*Met toeslag. (1) Activiteiten kiezen bij aankomst in het Resort. In de loop van de week is omwisselen niet meer 
mogelijk, behalve in de Resorts in Japan. (2) Voor kinderen tot en met 11 jaar moet u de lessen* rechtstreeks bij 
de ski-/snowboardscholen vastleggen, bij voorkeur voor uw aankomst in het Resort. (3) Schoolvakanties in Frankrijk 
en/of andere landen (vraag ons om meer info). De data van de Franse schoolvakanties vindt u op de website 
www. education.gouv.fr/pid25058/le-calendrier-scolaire.html. (4) Gedurende het hele seizoen in Beidahu, Sahoro 
Hokkaido, Tomamu Hokkaido en Yabuli. (5) In Méribel (L’Antarès, Le Chalet) zijn de snowboardlessen niet in het 
arrangement inbegrepen. U moet de lessen* rechtstreeks bij de snowboardscholen vastleggen, bij voorkeur voor 
uw aankomst in het Resort. (6) Klasse 3 komt overeen met een brevet ‘3e Gouden Ster’ van de Franse skischool. 
Niet aangeboden in de Resorts in Japan. (7) Alleen voor verblijven van 6 en 7 dagen. Korting niet geldig voor verblijven 
in Beidahu, Sahoro Hokkaido, Tomamu Hokkaido en Yabuli. (8) Inschrijving bij de boeking of verkoop ter plaatse, 
naargelang beschikbaarheid. (9) Het arrangement ‘Niet-skiër, niet-wandelaar’ geeft alleen bij een verblijf van 
7 nachten recht op een korting van € 150. Hierin zijn de toegang tot skiliften, alpineski-/snowboardlessen en begeleide 
wandeltochten (wandelen, wandelen met sneeuwschoenen, nordic walking) niet inbegrepen. (10) Rechtstreeks vast 
te leggen bij de skischolen (alpineskiën/snowboarden) in de skigebieden, bij voorkeur voor uw vertrek. Ter plaatse te 
reserveren in de Resorts in Japan. (11) Activiteiten afhankelijk van de Resorts. U vindt in het Resort een lijst met de 
beschikbare sporten en de prijzen. (12) Activiteiten afhankelijk van het skigebied. U kunt de prijzen en praktische 
informatie ter plaatse aanvragen. De activiteiten en het vervoer worden door externe dienstverleners verzorgd. 
Hierbij gelden de beschikbaarheid en verkoopvoorwaarden van de externe dienstverleners. (13) Gepersonaliseerde 
uitstapjes naargelang de wensen/het niveau van de deelnemers, gedurende 1,5 uur, op 3 momenten gedurende 
de dag (dageraad, overdag, vallen van de avond).

SKILESSEN EN SKIPASSEN
• De skilessen in groep worden aangeboden door de ski-/snowboardscholen in de skigebieden 

(bv. ESF in Frankrijk, ESS in Zwitserland, ESI in Italië) en door de G.O® in Japan. Welke 
skistijl of discipline u ook kiest, deze doorgewinterde professionals gidsen u veilig door het 
skigebied en laten u graag kennismaken met hun grootste passie: wintersport. Bewonder 
de sneeuw, bedwing de hellingen, verhoog uw snelheid, leer nieuwe bewegingen aan, daal 
af op een zo veilig mogelijk manier... Onze wereldvermaarde experts leren u alles wat u 
moet weten, professioneel en vriendelijk – zoals het hoort. 

• De skipas vanaf 4 jaar is inbegrepen in uw Club Med verblijf (behalve als u een arrangement 
‘Niet-skiër, niet-wandelaar’ hebt gekozen (cf. informatie in de paragraaf ‘Bij boeking’ 
hiernaast)). Verloren passen worden alleen terugbetaald indien u een Ski Zéro Souci 
verzekering hebt afgesloten.

• In het Resort kunnen nog andere lesformules worden aangeboden(1):
- Formule ‘100% Ski/Snow’

5 uur groepslessen verspreid over de dag (gewoonlijk 2,5 uur in de voormiddag en 2,5 uur 
in de namiddag): meteen na uw aankomst bij Club Med schrijft u zich in voor lessen op 
uw niveau. De lessen beginnen op de eerste dag met een niveautest. Zo kunnen we 
gelijkwaardige groepen van ongeveer 12 personen samenstellen. Elke ochtend volgt u 
een korte opwarming van een paar minuten, gevolgd door 2,5 uur les. Daarna keert u 
terug naar Club Med voor de lunch en vervolgens vertrekt u in de namiddag opnieuw 
naar de piste voor nog een les van 2,5 uur. Wanneer u aan het einde van de middag 
terug in het Clubdorp aankomt, staat er een heerlijk vieruurtje op u te wachten (warme 
chocolademelk of glühwein, taart, pannenkoeken...).

- Formule ‘Vrij skiën’
In al onze Resorts 4∑ hebt u de mogelijkheid om 1 tot 2 keer per week vrij te skiën. 
In al onze Resorts 3∑ hebt u de mogelijkheid om 1 keer per week vrij te skiën (afhankelijk 
van uw niveau en de weersomstandigheden). 

- Formule ‘Ski & Co’
In april kunt u vanaf 12 jaar in al onze Resorts, afhankelijk van de skiomstandigheden, in 
de voormiddag 3 uur skiën met een groep en neemt u in de namiddag 2 uur deel aan 
extra sportactiviteiten met begeleiding (wandeltochten, culturele ontdekkingen, coaching/
fysieke voorbereiding op de skilessen, nordic walking)(2).

• De monitoren kiezen naar eigen goeddunken hoe ze de groepen samenstellen. In onze Resorts 
worden 7 skiniveaus en 3 of 4 snowboardniveaus aangeboden (afhankelijk van het land).

• Reist u samen met een groep van 10 mensen en wilt u allemaal samen skiën? Dan kunt u 
vragen of een monitor uw groep apart wil begeleiden(3).

• Tijdens uw verblijf kunt u de verschillende skidisciplines (alpineskiën, snowboarden, langlaufen, 
wandeltochten) niet met elkaar combineren. Bij uw aankomst in het Resort kiest u een 
activiteit uit. Tijdens onze lessen wordt geen enkele andere discipline (snowblade, monoski, 
skwal, snowscoot...) aanvaard.

• Begin uw weekverblijf bij Club Med bij voorkeur op de voornaamste dag van aankomst/
vertrek in het Resort (zondag). Zo kunt u uw skipas en uw skilessen vanaf de volgende 
ochtend ten volle benutten.
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VOOR UW EIGEN VEILIGHEID
Hoewel de skigebieden erg veilig zijn, blijft de natuur hier gevaarlijk. Tijdens het skiën moet u 
zich hier dan ook van bewust zijn. Dat betekent dat u voor uw eigen veiligheid enkele regels 
in acht moet nemen om het risico op letsels te beperken.
• We raden u ten stelligste aan om de veiligheidsmaatregelen en de richtlijnen van de 

skimonitoren nauwgezet na te leven. De veiligheidsmaatregelen hangen ook uit in de Resorts, 
bij bepaalde voorzieningen en bij de skiliften. Ook de gebruiksvoorwaarden voor de skiliften 
en loopbanden moet u naleven. Die staan in het politiereglement dat de uitbaters ophangen 
bij de vertrekpunten van de skiliften. U ontvangt dit reglement ook wanneer u uw skipassen 
krijgt bij aankomst in het Resort. Bovendien hangt het uit in de ‘ski room’ van het Resort.

• Enkele tips:
- Zorg ervoor dat u een goede conditie hebt. 
- Doe een lichte opwarming voor u naar de piste vertrekt en wanneer u lang op de skilift 

hebt gezeten. 
- Controleer regelmatig of uw materiaal nog goed vastzit, eventueel met hulp van onze 

G.O® van de Ski Service Club Med®*. 
- We raden u ten stelligste aan om een helm te dragen. Dit is verplicht wanneer u buiten de 

piste gaat skiën wanneer dat mogelijk is en wordt ook aangeraden door de monitoren(4) 

die de lessen geven aan de G.M®. Het is ook verplicht voor kinderen tot en met 11 jaar 
(en in Beidahu, Cervinia, Pragelato Vialattea, Sahoro Hokkaido, Tomamu Hokkaido en 
Yabuli voor kinderen van 12 tot en met 18 jaar). Kinderen tot en met 11 jaar kunnen een 
helm uitlenen in onze Resorts (indien er ski-/snowboardmateriaal van Club Med verhuurd 
wordt*). U kunt na uw boeking of ter plaatse bij de Ski Service Club Med® een helm huren*.

- Wees heel voorzichtig als u buiten de piste gaat skiën. Neem bij voorkeur een professional 
mee en volg de raad die op de pistes gegeven wordt nauwgezet op (ook te vinden op 
www.mdem.org). Gevaren zijn er altijd, hoe mooi het weer ook is. Om buiten de piste 
te kunnen skiën, moet u bepaalde vaardigheden onder de knie hebben. Zo moet u het 
berglandschap goed kennen en verplicht een lawinedetectiesysteem (type ARVA) bij zich 
hebben. U bent verplicht zo’n systeem te huren* bij de Ski Service Club Med® of in het 
skigebied. Daarnaast moet u een schop, een sonde... meenemen. Buiten de pistes skiën is 
mogelijk tijdens lessen voor experts (niveau 4) of niveau 3 (een helm dragen is verplicht, 
dit materiaal kan worden gehuurd* bij boeking of ter plaatse bij de Ski Service Club Med®).

*Met toeslag. (1) Naargelang de Resorts, data en weersomstandigheden. (2) Inschrijving ter plaatse op zondag 
(vanaf april 2018 tot de sluiting van de Resorts). Inschrijving elke avond voor de namiddagactiviteiten op de volgende 
dag (afwisseling mogelijk). (3) Inschrijving ter plaatse in het Resort. (4) G.O® in Japan.

MAAK UW VERBLIJF ZO LANG ALS U WILT
Zin in een weekje vakantie, een kort verblijf of toch liever langer? Club Med schikt zich naar uw vakantiewensen! 

‘KLASSIEKE’ 
CLUB WEEK(1)

VERBLIJVEN  
‘MET VRIJE DATA’(1)

EINDEJAAR - ‘KLASSIEKE’ CLUB WEEK EINDEJAAR - VERBLIJVEN 
‘MET VRIJE DATA’VAN ZONDAG TOT ZONDAG VAN ZATERDAG TOT ZATERDAG

7 dagen Kort verblijf,  
week of lang verblijf

•  Van zondag 24 tot zondag 
31 december 2017

•  Van zondag 31 december 2017  
tot zondag 7 januari 2018

•  Van zondag 7 tot zondag 
14 januari 2018

•  Van zaterdag 23 december tot 
zaterdag 30 december 2017

•  Van zaterdag 30 december 2017  
tot zaterdag 6 januari 2018

•  Van zaterdag 6 tot zaterdag 
13 januari 2018

Verblijf ‘met vrije 
data’ tijdens de 
eindejaarsperiode  
(van zaterdag 
23 december 2017 tot 
zondag 14 januari 2018)

Verblijfsduur Van zondag tot zondag Naargelang verblijf Van zondag tot zondag Van zaterdag tot zaterdag Naargelang verblijf

Clubdorpen/data Alle Clubdorpen/data Naargelang beschikbaarheid Alle Clubdorpen/data Alle Clubdorpen/data Naargelang beschikbaarheid

Schema aankomst/
vertrek Clubdorp(2)(3)

• Aankomst tussen 15 u.(4) 
en 20 u.

• Vertrek voor 15 u.

• Aankomst tussen 15 u.(4) 
en 20 u.

• Vertrek voor 15 u.

• Aankomst tussen 15 u.(4) en 20 u.
• Vertrek voor 15 u.

• Aankomst tussen 15 u.(4) en 20 u.
• Vertrek voor 15 u.

• Aankomst tussen 15 u.(4) 
en 20 u.

• Vertrek voor 15 u.

Beschikbaarheid/
vrijgave van de kamer(2)

• Beschikbaar in de namiddag
• Vrijgegeven voor 10 u.(5)

• Beschikbaar in de namiddag
• Vrijgegeven voor 10 u.(5)

• Beschikbaar in de namiddag
• Vrijgegeven voor 10 u.(5)

• Beschikbaar in de namiddag
• Vrijgegeven voor 10 u.(5)

• Beschikbaar in de namiddag
• Vrijgegeven voor 10 u.(5)

Restaurants,  
Bar & Snacking(3)

Van zondag (avondmaal) tot 
zondag (lunch)

Van de eerste dag (avondmaal) 
tot de laatste dag (lunch)

Van zondag (avondmaal) tot zondag 
(lunch)

Van zaterdag (avondmaal) tot 
zaterdag (lunch)

Van de eerste dag (avondmaal) 
tot de laatste dag (lunch)

Kinderclubs Van maandag tot zaterdag • Vanaf de dag na aankomst 
tot de dag van vertrek

• Geen kinderclub op zondag

Van maandag tot zaterdag Van zondag tot vrijdag Vanaf de dag na aankomst 
tot de dag van vertrek

Skipas Van maandag tot zaterdag Vanaf de dag na aankomst tot 
de dag van vertrek

Van maandag tot zaterdag Van zondag tot vrijdag Vanaf de dag na aankomst 
tot de dag van vertrek

Ski-/snowboardlessen • Van maandag tot vrijdag
• Geen lessen op zaterdag 

en zondag

• Vanaf de dag na aankomst 
tot de dag van vertrek

• Geen lessen op zaterdag 
en zondag

• Van maandag tot vrijdag
• Geen lessen op zaterdag en 

zondag

• Van zondag tot donderdag
• Geen lessen op vrijdag en zaterdag

Vanaf de dag na aankomst 
tot de avond voor het 
vertrek

Lesniveaus • Alle niveaus
• Lessen voor beginners 

beginnen alleen op 
maandag

• Alle niveaus
• Lessen voor beginners 

beginnen alleen op 
maandag

• Alle niveaus
• Lessen voor beginners en 

kinderen(6) kunnen eender welke 
dag beginnen

• Alle niveaus
• Lessen voor beginners en 

kinderen(6) kunnen eender welke 
dag beginnen

• Alle niveaus
• Lessen voor beginners en 

kinderen kunnen(6) eender 
welke dag beginnen

Vrij skiën Zaterdag Zaterdag en zondag Zaterdag Vrijdag Dag van vertrek

(1) Uitgezonderd eindejaarsverblijven (van zaterdag 23 december 2017 tot en met zondag 14 januari 2018). (2) Indien het geselecteerde Resort een ander schema hanteert, wordt dit u meegedeeld bij uw vakantieafspraak.  
(3) Indien u vroeger aankomt, wordt de lunch van de eerste dag aangerekend. (4) Sahoro Hokkaido en Tomamu Hokkaido: aankomst mogelijk vanaf 15 uur. (5) Vrijgave van de kamers voor 12 uur in de Chalets van Valmorel. 
(6) Indien de kinderen de proeven* van de skischolen willen afleggen, raden we aan dat ze de hele week de lessen bijwonen.

SKIMATERIAAL
OMSCHRIJVING SKIMATERIAAL

DOELGROEP SKIËN GAMMA NIVEAUS OMSCHRIJVING MERKEN

TIENERS(1) EN 
VOLWASSENEN

ALPINESKI’S EN/OF 
SNOWBOARDS(2)

PRESTIGE Gevorderde tot expert Ski’s van de meest prestigieuze merken en/of specifieke collecties om 
in te spelen op elke vereiste.

Rossignol, Volant, Lacroix, 
Fischer, Elan, Armada; 
afhankelijk van het Resort

PERFORMANCE Gevorderde tot expert Ski’s/snowboards die speciaal ontworpen zijn voor gevorderde skiërs/
snowboarders: licht en gemakkelijk hanteerbaar. Ideaal voor snelheidsduivels!

Rossignol (ski’s, snowboards)  
Nitro (snowboards)(5)

SPORT Beginner tot gevorderde De beste ski’s/snowboards voor uw eerste poging op de latten. Rossignol

ONTSPANNING Beginner De beste ski’s om mee te beginnen: gemakkelijk bochten nemen, met 
een optimaal en opwindend skigevoel.

Rossignol

LANGLAUFSKI’S SKATING/KLASSIEK Beginner tot expert Klassieke ski’s, skatingski’s: de beste ski’s voor de beste skisensaties. Rossignol

SNEEUWSCHOENEN Beginner tot expert Het ideale materiaal voor langgerekt sneeuwplezier.

KINDEREN(1) ALPINESKI’S EN/OF 
SNOWBOARDS(3)

PERFORMANCE Gevorderde tot expert 
(vanaf Bronzen Ster)

Nog betere ski’s, voor een maximum aan skisensaties én -prestaties. 
Ideaal voor de kampioenen van morgen.

Rossignol

SPORT Beginner tot gevorderde Veelzijdige ski’s/snowboards, geschikt voor elk niveau. Rossignol

SKIKIT VOOR KLEINE 
KINDEREN(4)

Beginner Ski’s kleiner dan 80 cm, geschikt voor kinderen van 3 jaar voor gebruik 
tijdens initiatielessen skiën en sneeuwplezier.

Rossignol

Reserveer uw alpineski’s, snowboards, langlaufski’s, sneeuwschoenen... voor uw vertrek en profiteer van 5% korting(6)(7). Bij het verhuren moet u ter plaatse in het Resort een waarborg 
van € 100 (voor kinderski’s) of € 200 (voor ski’s en snowboards voor volwassenen) betalen indien u geen Club Med Pass® hebt.
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TARIEF VOOR MATERIAALVERHUUR BIJ BOEKING: VERBLIJF VAN EEN WEEK(6)(7)(8)

ALPINESKIËN

PRESTIGE 
(niveau: gevorderde tot expert)

PERFORMANCE
(niveau: gevorderde tot expert)

SPORT
(niveau: beginner tot gevorderde)

ONTSPANNING
(niveau: beginner)

Volwassene
Kind  

(van 4 t/m 11 jaar)
Volwassene

Kind  
(van 10 t/m 11 jaar)(9) Volwassene

Kind  
(van 4 t/m 11 jaar)

Volwassene
Kind 

(van 4 t/m 11 jaar)

Schoenen € 76 - € 56(10) € 42(10) € 56 € 42 € 56(10) -

Ski’s + stokken € 174 - € 137 € 82 € 116 € 58 € 92 -

Alpinekit(11): ski’s + stokken + schoenen € 250 - € 193(10) € 124 € 172 € 100 € 148(10) -

SNOWBOARDEN

PERFORMANCE
(niveau: gevorderde tot expert)

SPORT
(niveau: beginner tot gevorderde)

Volwassene Kind (van 8 t/m 11 jaar) Volwassene Kind (van 8 t/m 11 jaar)

Boots € 56(10) - € 56 € 44

Snowboard € 137 - € 118 € 70

Snowboardkit(11): snowboard + boots € 193(10) - € 174 € 114

LANGLAUFSKI’S VOLWASSENEN SNEEUWSCHOENEN VOLWASSENEN HELMEN

Schoenen € 35 Schoenen € 35 Helmen volwassenen/kinderen € 19

Langlaufski’s + stokken € 52 Sneeuwschoenen + stokken € 52

Kit (ski’s + stokken + schoenen) € 87 Kit (sneeuwschoenen + stokken + schoenen) € 87

TARIEF VOOR MATERIAALVERHUUR BIJ BOEKING: PER DAG(12)(13)

ALPINESKIËN

PRESTIGE
(niveau: gevorderde tot expert)

PERFORMANCE
(niveau: gevorderde tot expert)

SPORT
(niveau: beginner tot gevorderde)

ONTSPANNING 
(niveau: beginner)

Volwassene
Kind 

(van 4 t/m 11 jaar)
Volwassene

Kind
(van 4 t/m 11 jaar)(9) Volwassene

Kind 
(van 4 t/m 11 jaar)

Volwassene
Kind 

(van 4 t/m 11 jaar)

Schoenen € 16 - € 12(10) € 10(10) € 12 € 10 € 12(10) -

Ski’s + stokken € 37 - € 29 € 18 € 26 € 12 € 19 -

Alpinekit(11): ski’s + stokken + schoenen € 53 - € 41(10) € 28(10) € 38 € 22 € 31(10) -

Japan: Alpinekit(11): ski’s + stokken + schoenen - - € 48 - € 49 € 33 € 47 -

SNOWBOARDEN

PERFORMANCE
(niveau: gevorderde tot expert)

SPORT
(niveau: beginner tot gevorderde)

ONTSPANNING
(niveau: beginner)

Volwassene Kind (van 8 t/m 11 jaar) Volwassene Kind (van 8 t/m 11 jaar) Volwassene Kind (van 4 t/m 11 jaar)

Boots € 12(10) - € 12 € 10 - -

Snowboard € 29 - € 26 € 14 - -

Snowboardkit(11): snowboard + boots € 41(10) - € 38 € 24 - -

Japan: Alpinekit(11): ski’s + stokken + schoenen € 48 - - - € 47 € 33

LANGLAUFSKI’S VOLWASSENEN SNEEUWSCHOENEN VOLWASSENEN HELMEN

Schoenen € 8 Schoenen € 8 Helmen volwassenen/kinderen(14) € 4

Langlaufski’s + stokken € 11 Sneeuwschoenen + stokken € 11

Kit (ski’s + stokken + schoenen) € 19 Kit (sneeuwschoenen + stokken + schoenen) € 19

U kunt er ook GO PRO® camera’s, airbagtassen en helmen(14) huren/kopen, net als beschermende kleding (rug- en polsbeschermers, sportkousen, thermische kousen...) kopen. 

Daarnaast verzorgen onze technici graag het onderhoud* van uw eigen materiaal. 

*Met toeslag. (1) Kinderen: tot en met 11 jaar. Tieners: vanaf 12 jaar. (2) Snowboards voor volwassenen: gamma Performance en Sport. (3) Snowboards voor kinderen: vanaf 8 jaar, gamma Sport. (4) De huur van skikits voor 
kleine kinderen is inbegrepen in de prijs van de lessen ‘skiën en sneeuwplezier’. (5) Enkel in Frankrijk, Italië en Zwitserland. (6) Uitgezonderd in China en Japan. (7) De tarieven inclusief 5% korting en exclusief verzekering zijn alleen 
geldig voor verblijven van 6 en 7 dagen en indien het materiaal gereserveerd is voor aankomst in het Resort (behalve in Japan). Voordelige huurtarieven onderworpen aan quota. (8) Prijs per persoon voor een verblijf van één week. 
(9) Aanbevolen voor kinderen vanaf niveau ‘Bronzen ster’. (10) Categorie ‘sport’ voor snowboardboots/skischoenen. (11) Bij de huur van een alpineskikit of een snowboardkit voor kinderen is een kinderhelm inbegrepen. (12) Prijs per 
persoon en per dag. (13) Uitgezonderd in China. (14) We raden u ten stelligste aan om een helm te dragen. Een helm is verplicht voor alle tochten buiten de pistes, net als voor kinderen tot en met 11 jaar (en voor kinderen van 12 tot 
en met 18 jaar in Beidahu, Cervinia, Pragelato Vialattea, Sahoro Hokkaido, Tomamu Hokkaido en Yabuli). Bij de huur van Club Med alpineski- en snowboardmateriaal voor kinderen tot en met 11 jaar is een helm inbegrepen. U kunt 
de huurtarieven voor helmen aanvragen bij de Ski Service Club Med®.

DE ACTIEVE WELLNESSPAKKETTEN
In Val Thorens Sensations
Een nieuw, actief wellnesspakket met een combinatie van sport, persoonlijke begeleiding en ontspanning.

AANBIEDING PRIJS MINIMUMLEEFTIJD PRAKTISCHE INFO

> 1 wellnessbox in de kamer 
> 2 aparte ski- of snowboardlessen 
> 1 recuperatiebehandeling van 30’ bij de Club Med Spa by CARITA 
> 3 ontspanningssessies van 30’

Op 3 dagen. € 370 Volwassene (vanaf 18 jaar) > Exclusief bij Val Thorens Sensations. 
> Inschrijving en betaling bij de reservering of verkoop 

ter plaatse, naargelang beschikbaarheid.

> 1 wellnessbox in de kamer 
> 3 aparte ski- of snowboardlessen 
> 3 recuperatiebehandelingen van 30’ bij de Club Med Spa by CARITA 
> 5 ontspanningssessies van 30’

Op 5 dagen. € 580
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KINDEREN BIJ CLUB MED
BEGELEIDING VOOR UW KINDEREN
• De G.O® van de Baby Club Med®* (club voor kinderen van 4 t/m 23 maanden), de Petit 

Club Med®* (club voor kinderen van 2 t/m 3 jaar) en de Mini Club Med® (club voor 
kinderen van 4 t/m 10 jaar) hebben een Frans diploma (BAFA of kinderverzorgingsdiploma, 
afhankelijk van de leeftijdsgroep) en/of ervaring in kinderopvang.

• Voor de begeleiding van kinderen moeten bepaalde normen worden nageleefd, vooral wat 
het aantal kinderen betreft dat een G.O® onder zijn/haar hoede krijgt. Van deze quota wordt 
niet afgeweken. Dit betekent dat er niet meer kinderen dan vooraf bepaald toegelaten 
worden tot de Baby Club Med®* en de Petit Club Med®*.

• Kinderen van 4 maanden* t/m 10 jaar vallen alleen tijdens de openingsuren van de Club 
onder de verantwoordelijkheid van de G.O®. Ouders kunnen hun kinderen op eender 
welk moment komen ophalen (behalve tijdens het middagdutje en de skilessen op de piste).

• Indien ouders hun kinderen van 8 t/m 10 jaar inschrijven bij de Mini Club Med® en hen 

met een schriftelijke bevestiging zelf laten kiezen, mogen de kinderen ervoor kiezen om 
gedurende een deel van de dag niet naar de Mini Club Med® te gaan. Op dat moment zijn 
de ouders verantwoordelijk voor hun kinderen.

• Tieners kunnen zich inschrijven voor de Junior Club Med of de Club Med Passworld® (club 
voor tieners van 11 t/m 17 jaar) tijdens de schoolvakanties(1).

HOE RESERVEERT U DE BEGELEIDING
VOOR KINDEREN VAN 4 MAANDEN T/M 3 JAAR?
Het aantal plaatsen in onze Baby Club Med®* en Petit Club Med®* en voor de lessen 
‘skiën en sneeuwplezier’ is beperkt. Daarom raden we u aan om vroeg genoeg een plaats 
vast te leggen. Bij de reservering van uw verblijf wordt een toeslag voor deze service 
aangerekend. Een lijst van alle Resorts die deze service aanbieden vindt u op p. 6 in de 
rubriek ‘Onze Resorts in de kijker’, bij uw reisbureau of op www.clubmed.be.

DE GEZONDHEID VAN UW KINDEREN 
• Conform het Franse decreet JORF nr. 0130 van 8 juni 2010 met betrekking tot instanties 

en diensten inzake de opvang van kinderen jonger dan 6 jaar (art. R.2324-39.-V) wordt 
een kind jonger dan 6 jaar pas toegelaten tot de kinderclub als een medische verklaring 
wordt voorgelegd die stelt dat er geen contra-indicaties voor het leven in groep zijn. Deze 
verklaring moet net voor de aankomst in het Resort opgesteld zijn. Dit geldt alleen voor 
de Resorts die bij de 3 punten hieronder vermeld worden:
- Toegang tot de Baby Club Med®* van Chamonix Mont-Blanc, Grand Massif Samoëns 

Morillon, Serre-Chevalier, Valmorel, de Chalets van Valmorel.
- Toegang tot de Petit Club Med®* van La Plagne 2100, Grand Massif Samoëns Morillon, 

Peisey-Vallandry, Sahoro Hokkaido, Serre-Chevalier, Tomamu Hokkaido, Valmorel, de 
Chalets van Valmorel.

- Toegang tot de Mini Club Med® van Sahoro Hokkaido, Serre-Chevalier en Tomamu 
Hokkaido voor kinderen van 4 t/m 5 jaar.

• In alle Resorts ter wereld met Baby Club Med®* en Petit Club Med®* moet het vaccinatieboekje 
worden voorgelegd (dat bewijst dat het kind regelmatig gevaccineerd wordt; voor kinderen 
jonger dan 2 jaar zijn dat de eerste 2 vaccins tegen difterie, tetanus en polio).

• Alleen kinderen die geschikt zijn om in groep te leven en die niet ziek zijn en geen koorts 
of uitslag hebben worden in de clubs toegelaten (huiduitslag moet verdwenen zijn). Als 
dat niet het geval is, behoudt Club Med zich het recht voor om het kind van de groep te 
scheiden en niet in gemeenschappelijke ruimten toe te laten. Deze maatregel geldt ook 
voor de waterpokken, ongeacht in welk stadium het kind zich bevindt.

• Onze infrastructuur is niet geschikt voor kinderen die speciale medische bijstand (continu 
toezicht) of bijzondere hulp van een derde nodig hebben. Deze kinderen kunnen alleen 
onder de hoede van hun ouders of begeleiders blijven.

• Meteen bij aankomst in het Resort moeten de ouders of begeleiders van het kind eventuele 
allergieën en dieetbepalingen van het kind meedelen. Kinderen met een voedselallergie 
mogen alleen maaltijden van hun ouders of begeleiders krijgen. 

• De G.O® mogen de kinderen geen enkel medicijn toedienen, behalve in de volgende gevallen:
- Met de schriftelijke toestemming van de ouders en op voorschrift van de plaatselijke 

arts of de urgentiearts mogen de G.O® paracetamol of een ander koortsverlagend 
medicijn toedienen.

- Kinderen die een epinefrinepen type Anapen®, EpiPen®Jr of EpiPen® nodig hebben, 
mogen hun pen in de clubs in bewaring geven, zodat een bevoegd persoon deze pen 
kan gebruiken in geval van nood.

• Afhankelijk van de medische infrastructuur is er een verpleegkundige aanwezig in de Resorts 
die een kinderclub aanbieden (Baby Club Med®*, Petit Club Med®* en/of Mini Club Med®). 
In sommige Resorts met Baby Club Med®* is een arts aanwezig die vaststellingen kan doen, 
advies kan geven, het kind kan doorverwijzen, comfortbehandelingen kan opstarten of de 
eerste zorgen kan toedienen. Om deontologische redenen vervangt deze arts in geen geval de 
plaatselijke artsen. Alleen zij zijn bevoegd om voorschriften uit te schrijven. Alle consultaties 
en bezoeken aan een plaatselijke arts zijn voor rekening van de ouders of begeleiders.

• De ouders van het kind moeten ook kunnen bewijzen dat het kind aan de sportactiviteiten 
mag deelnemen.

OUDERS, WAT U NIET MAG VERGETEN
• Voor kinderen die naar de Baby Club Med®* en Petit Club Med®* gaan: vaccinatieboekje, 

medische verklaring, zuigfles en melk, luiers en natte doekjes, zonbescherming 
(zonnecrème, zonnebril of skibril), knu�el...

• Voor kinderen die naar de Mini Club Med® gaan: warme en waterafstotende 
kleding (skipak, muts of bivakmuts, handschoenen of wanten, lange skisokken...),  
zonbescherming...

SKI- EN ANDERE SPORTACTIVITEITEN VOOR KINDEREN
• Al van jongs af aan ontdekken kinderen hoe leuk sneeuwpret is bij Club Med (lange 

wandeltochten, spelen in de sneeuw...).
• Kinderen van 15 maanden t/m 5 jaar maken onder begeleiding van de G.O® kennis met 

gymnastiek in Valmorel en de Chalets van Valmorel.
• Vanaf 3 jaar leren kinderen in de Petit Club Med®* alpineskiën onder begeleiding van 

de ESF/ESS-monitoren, in 5 Resorts: Grand Massif Samoëns Morillon, La Plagne 2100,  
Serre-Chevalier, Valmorel, de Chalets van Valmorel, Villars-sur-Ollon (zie hoger).

• Vanaf 4 jaar (in de Resorts met Clubs voor kinderen/tieners) of vanaf 12 jaar (in Chamonix 
Mont-Blanc, Méribel l’Antarès, Méribel le Chalet, Val d’Isère, Val Thorens Sensations) kunnen 
kinderen hun alpineskivaardigheden aanscherpen tijdens groepslessen onder leiding van 
de ESF/ESS/ESI-monitoren(3).

• Vanaf 8 jaar (tijdens de schoolvakanties(1) in de Resorts met clubs voor kinderen/tieners of 
gedurende het hele seizoen in Beidahu, Sahoro Hokkaido, Tomamu Hokkaido en Yabuli) 
of vanaf 12 jaar (buiten de schoolvakanties(1) in de Resorts met clubs voor kinderen/
tieners of gedurende het hele seizoen in Chamonix Mont-Blanc, Val d’Isère en Val Thorens 
Sensations) kunnen kinderen/tieners leren snowboarden tijdens groepslessen onder leiding 
van de ESF/ESS/ESI-monitoren(3).

• Vanaf 11 jaar kunnen tieners die Klasse 3 of hoger(4) in het alpineskiën halen de Multiskiformule 
testen tijdens de schoolvakanties(1), en dit in de Resorts met clubs voor tieners(5). 

• Tieners zijn vanaf 11 jaar toegelaten op de 10 meter hoge klimmuur in Val Thorens Sensations. 
• Tieners mogen vanaf 12 jaar begeleide tochten volgen (wandelen en/of wandelen met 

sneeuwschoenen en/of nordic walking), in 15 Resorts: Beidahu, Chamonix Mont-Blanc, 
Grand Massif Samoëns Morillon, Méribel (L’Antarès, Le Chalet), Peisey-Vallandry, Pragelato 
Vialattea, Sahoro Hokkaido, Saint-Moritz Roi Soleil, Serre-Chevalier, Tomamu Hokkaido, 
Valmorel, de Chalets van Valmorel, Villars-sur-Ollon, Yabuli. Ook kunnen ze groepslessen 
langlaufen volgen in 3 Resorts: L’Alpe d’Huez la Sarenne, Pragelato Vialattea, Saint-Moritz.

• Tieners mogen vanaf 16 jaar deelnemen aan de fitnesslessen(5).
• G.M® jonger dan 18 jaar worden niet toegelaten in de ruimtes voor kracht- en/of 

cardiotraining(5).

CLUBS VOOR KINDEREN VAN ALLE LEEFTIJDEN PRIJS RESERVATIEVOORWAARDEN

BABY CLUB MED®

Van 4 t/m 23 maanden
‘Ontwikkelen van de zintuigen’ 
• 4 t/m 13 maanden (kunnen nog niet stappen) 
• 14 t/m 23 maanden (kunnen wel stappen)

€ 350 per kind en per week(2). > Inschrijving en betaling bij reservering. 
> Beperkt aantal plaatsen, wees er vroeg bij!

PETIT CLUB MED®

Van 2 t/m 3 jaar 
‘Ontdekken en socialiseren’ 
• 2 jaar 
• 3 jaar

€ 310 per kind en per week(2). > Inschrijving en betaling bij reservering. 
> Beperkt aantal plaatsen, wees er vroeg bij!

SKISTAGE EN SNEEUWPLEZIER 
3 jaar 
Stage van 5 dagen voor beginners

€ 260 per kind en per week. > Inschrijving en betaling bij reservering, toeslag 
boven op reservering Petit Club Med®. 

> Huur skikit voor kleine kinderen inbegrepen.
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NATUUR- EN ONTDEKKINGSACTIVITEITEN VOOR KINDEREN
• Bij de ‘nieuwe’ Mini Club Med® van Grand Massif Samoëns Morillon en Pragelato Vialattea 

beleven kinderen van 4 t/m 10 jaar een unieke ervaring! Plezier, schaterlachen en sensatie 

gegarandeerd in de 3 themaruimtes rond creativiteit, expressie en spel.

MINDERJARIGEN BIJ CLUB MED
• Cf. praktische informatie uit de algemene voorwaarden.

AANBOD CLUB MED BABY WELCOME®

• In Sahoro Hokkaido en in Tomamu Hokkaido is het aantal plaatsen voor de Club Med 

Baby Welcome® beperkt. 

PENDELBUS KINDEREN
• In Valmorel nemen kinderen van 2 t/m 7 jaar ‘s ochtends de pendelbus tussen de Chalets 

van Valmorel en het Resort onder begeleiding van de G.O®.

*Met toeslag. (1) Schoolvakanties in Frankrijk en/of andere landen (vraag ons om meer info). De data van de Franse 
schoolvakanties vindt u op de website www.education.gouv.fr/pid25058/le-calendrier-scolaire.html. (2) Service 
van 6 dagen op 7 (en uitzonderlijk 7 dagen op 7 in Beidahu, Sahoro Hokkaido, Tomamu Hokkaido en Yabuli); 
kan niet worden opgesplitst of terugbetaald. (3) In Sahoro Hokkaido en in Tomamu Hokkaido worden de lessen 
gegeven door de G.O®. (4) Klasse 3 komt overeen met een brevet ‘3e Ster’ van de Franse skischool. (5) Activiteit 
beschikbaar in bepaalde Resorts.

SPA EN WELLNESS BIJ CLUB MED
Voor alle services in onze Spa’s en Wellnessruimtes wordt een toeslag aangerekend.
De term ‘massage’ slaat op esthetische, ontspannende, oppervlakkige bewegingen op de gezichts- en lichaamshuid die geen medische of therapeutische werking hebben. Deze bewegingen 
kunnen met de hand (bijvoorbeeld om cosmetische producten in de huid te laten dringen) of met een speciaal daartoe ontworpen apparaat worden uitgevoerd. Een massage wordt steeds 
door een ervaren en gediplomeerd persoon uitgevoerd.

ONZE SPA’S OVER DE HELE WERELD
CLUB MED SPA BY CARITA
In Grand Massif Samoëns Morillon, Méribel (L’Antarès, Le Chalet), Peisey-Vallandry, Valmorel, de Chalets van Valmorel, Val Thorens Sensations.

THEMA ARRANGEMENTEN PRIJZEN & RESORTS

Ontspanning Pakket voor twee  
Voor ieder: 1 lichaamsmassage ‘Peau de Satin’ (60’), 1 massage ‘Révélation de Soie’ (60’), 1 behandeling ‘Visage 
Mythique’ naar keuze (60’) en 1 massage van nek en hoofdhuid (30’).

Op 3 dagen - 4 behandelingen per 
persoon. € 660  
(voor 2 personen in een behandelingskamer 
voor 2 personen)  
In Grand Massif Samoëns Morillon, Peisey-
Vallandry, Valmorel, de Chalets van Valmorel, 
Val Thorens Sensations.

Privilegepakket  
1 lichaamsmassage ‘Peau de Satin’ (60’), 1 gelaatsverzorging naar keuze (60’), 2 lichaamsmassages naar keuze (60’). 
Gratis toegang tot de hamam van de Spa tijdens uw verblijf.

Op 4 dagen - 4 behandelingen. € 399  
Exclusief voor gasten van de Chalets van Valmorel.

Energie Recuperatiepakket  
2 ontspannende en rustgevende lichaamsmassages (60’), ideaal voor korte verblijven.

Op 2 dagen - 2 behandelingen.  
€ 169 voor behandelingen vóór 17 u.  
€ 185 voor behandelingen na 17 u.  
In Grand Massif Samoëns Morillon, Méribel 
(L’Antarès, Le Chalet), Peisey-Vallandry, Valmorel, 
de Chalets van Valmorel, Val Thorens Sensations.

Recuperatiepakket  
3 ontspannende en rustgevende lichaamsmassages (60’), om de andere dag, voor een optimale recuperatie.

Op 5 dagen - 3 behandelingen.  
€ 229 voor behandelingen vóór 17 u.  
€ 275 voor behandelingen na 17 u.  
In Grand Massif Samoëns Morillon, Méribel 
(L’Antarès, Le Chalet), Peisey-Vallandry, Valmorel, 
de Chalets van Valmorel, Val Thorens Sensations.

Beauty Beautypakket  
1 zijdezachte lichaamsmassage (30’), 1 verlichtende beenmassage (30’), 1 verzorging van de handen (50’), 1 nagels 
lakken (10’), 1 verkwikkende gelaatsverzorging (105’).

Op 3 dagen - 5 behandelingen. € 315  
In Grand Massif Samoëns Morillon, Méribel 
(L’Antarès, Le Chalet), Peisey-Vallandry, Valmorel, 
de Chalets van Valmorel, Val Thorens Sensations.

Voor mannen Pakket voor mannen  
1 gelaatsverzorging Cinétic™ Pureté Poudrée (90’), 1 massage van het gezicht en de hoofdhuid (45’), 1 massage 
‘Révélation de Soie’ (60’) of 1 hotstonemassage (60’).

Op 3 dagen - 3 behandelingen. € 305  
In Grand Massif Samoëns Morillon, Méribel 
(L’Antarès, Le Chalet), Peisey-Vallandry, Valmorel, 
de Chalets van Valmorel, Val Thorens Sensations.

Op maat Wellnesspakket op maat  
Kies zelf uw behandelingen: 2, 4 of 6 uur ontspannen zoals u dat wilt. U kunt kiezen uit alle CARITA behandelingen die 
ter plaatse aangeboden worden.

Alleen inschrijving bij reservering mogelijk. 
In Grand Massif Samoëns Morillon, Méribel 
(L’Antarès, Le Chalet), Peisey-Vallandry, Valmorel, 
de Chalets van Valmorel, Val Thorens Sensations.

> 2 uur behandelingen of 2 behandelingen (60’) naar keuze. Op 2 dagen - 2 uur behandelingen. € 198

> 4 uur behandelingen of 1 gelaatsverzorging (60’) naar keuze, 2 lichaamsverzorgingen (60’) of 2 massages (60’) naar 
keuze en een behandeling van 60’ naar keuze.

Op 3 dagen - 4 uur behandelingen. € 390

> 6 uur behandelingen of 1 gelaatsverzorging (60’) naar keuze, 1 lichaamsmassage ‘Peau de Satin’ (60’), 
2 lichaamsverzorgingen (60’) of 2 massages (60’) naar keuze en een behandeling van 120’ naar keuze.

Op 5 dagen - 6 uur behandelingen. € 565
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CLUB MED SPA BY CINQ MONDES
In Chamonix Mont-Blanc, Val d’Isère. 

THEMA ARRANGEMENTEN PRIJZEN & RESORTS

Ontspanning Pakket voor twee  
Voor ieder: 1 sublieme peeling met Tahitiaanse Monoi Noni (20’), 1 verkwikkende Indiase ayurvedische massage (50’), 
1 verlichtende beenmassage (20’), 1 gezichtsmassage ‘Rituel aux Cinq Fleurs®’ (50’).

Op 2 dagen - 4 behandelingen per 
persoon. € 430  
(voor 2 personen in een behandelingskamer 
voor 2 personen)  
In Chamonix Mont-Blanc, Val d’Isère.

Energie Recuperatiepakket  
2 verkwikkende massages ‘Club Med by CINQ MONDES’ (50’), ideaal voor korte verblijven.

Op 2 dagen - 2 behandelingen.  
€ 155 voor behandelingen vóór 17 u.  
€ 165 voor behandelingen na 17 u.  
In Chamonix Mont-Blanc, Val d’Isère.

Recuperatiepakket  
3 verkwikkende massages ‘Club Med by CINQ MONDES’ (50’), om de andere dag, voor een optimale recuperatie.

Op 5 dagen - 3 behandelingen.  
€ 210 voor behandelingen vóór 17 u.  
€ 245 voor behandelingen na 17 u.  
In Chamonix Mont-Blanc, Val d’Isère.

Beauty Beautypakket  
1 aromatische, verkwikkende scrub met zeldzame kruiden (20’), 1 verlichtende beenmassage (20’), 1 handverzorging 
(50’), 1 nagels lakken (10’), 1 gelaatsverzorging en -massage ‘Rituel aux Cinq Fleurs®’ (50’).

Op 3 dagen - 5 behandelingen. € 225  
In Chamonix Mont-Blanc, Val d’Isère.

Voor mannen Pakket Spa & Vitaliteit  
1 aromatische, verkwikkende scrub met zeldzame kruiden (20’), 1 verkwikkende Indiase ayurvedische massage (50’), 
1 ontspannend bad (20’)(1), 1 verkwikkende massage ‘Club Med by CINQ MONDES’ (50’).

Op 2 dagen - 4 behandelingen. € 220  
In Chamonix Mont-Blanc, Val d’Isère.

Op maat Wellnesspakket op maat  
Kies zelf uw behandelingen: 2, 4 of 6 uur ontspannen zoals u dat wilt. U kunt kiezen uit alle CINQ MONDES 
behandelingen die ter plaatse aangeboden worden.

Alleen inschrijving bij reservering mogelijk. 
In Chamonix Mont-Blanc, Val d’Isère.

> 2 uur behandelingen of 2 behandelingen (50’) naar keuze en 1 scrub (20’) of 1 gelaatsverzorging (20’) naar keuze. Op 2 dagen - 2 uur behandelingen. € 190

> 4 uur behandelingen of 2 behandelingen (50’), waaronder 1 gelaatsverzorging naar keuze, 3 behandelingen (20’), 
waaronder 1 scrub naar keuze, en 1 behandeling (80’) naar keuze.

Op 3 dagen - 4 uur behandelingen. € 360

> 6 uur behandelingen of 4 behandelingen (50’), waaronder 1 gelaatsverzorging naar keuze, 4 behandelingen (20’), 
waaronder 1 scrub naar keuze en 1 bad, en 1 behandeling (80’) naar keuze.

Op 5 dagen - 6 uur behandelingen. € 530

(1) In Val d’Isère, één verzorging van 20 minuten ter vervanging van het bad.

CLUB MED SPA BY DECLÉOR
In Cervinia.

THEMA ARRANGEMENTEN PRIJZEN & RESORTS

Ontspanning Club’Forme pakket 
Toegang tot hamam, sauna, relaxatieruimte en theehuis. Gratis antislipsandalen.

Op 6 dagen - 6 keer toegang. € 60  
In Cervinia.

Energie Recuperatiepakket  
2 aromatische lichaamsmassages (50’), ideaal voor korte verblijven.

Op 2 dagen - 2 behandelingen.  
€ 160 voor behandelingen vóór 17 u.  
€ 185 voor behandelingen na 17 u.  
In Cervinia.

Recuperatiepakket  
3 aromatische lichaamsmassages (50’), om de andere dag, voor een optimale recuperatie.

Op 5 dagen - 3 behandelingen.  
€ 220 voor behandelingen vóór 17 u.  
€ 265 voor behandelingen na 17 u.  
In Cervinia.

Beauty Beautypakket  
1 scrub ‘Graines de Fruits Gommantes’ (30’), 1 gelaatsverzorging ‘Aromaplastie’ (50’), 1 handverzorging (50’), 1 nagels 
lakken (10’), 1 massage op maat (20’).

Op 3 dagen - 5 behandelingen. € 255  
In Cervinia.

Voor mannen Pakket voor mannen  
1 massage op maat (20’), 1 lichaamsmassage ‘Évasion Madagascar’ (50’), 1 hoofdhuidmassage (20’), 1 gelaatsverzorging 
‘Énergie Express’ (30’), 1 aromatische lichaamsmassage (50’).

Op 3 dagen - 5 behandelingen. € 245  
In Cervinia.

Op maat Wellnesspakket op maat  
Kies zelf uw behandelingen: 2, 4 of 6 uur ontspannen zoals u dat wilt. U kunt kiezen uit alle DECLÉOR behandelingen 
die ter plaatse aangeboden worden.

Alleen inschrijving bij reservering mogelijk. 
In Cervinia.

> 2 uur behandelingen of 2 behandelingen (50’) naar keuze en 1 verzorging (20’) naar keuze. Op 2 dagen - 2 uur behandelingen. € 179

> 4 uur behandelingen of 1 scrub ‘Graines de Fruits Gommantes’ (30’), 3 verzorgingen (50’), waaronder 
1 gelaatsverzorging naar keuze, en een behandeling van 60’ naar keuze.

Op 3 dagen - 4 uur behandelingen. € 350

> 6 uur behandelingen of 1 scrub ‘Graines de Fruits Gommantes’ (30’), 4 verzorgingen (50’), waaronder 
1 gelaatsverzorging naar keuze, 1 behandeling (80’) naar keuze en een behandeling van 50’ naar keuze.

Op 5 dagen - 6 uur behandelingen. € 529
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CLUB MED SPA BY PAYOT
In La Plagne 2100, Pragelato Vialattea, Serre-Chevalier, Tignes Val Claret, Villars-sur-Ollon.

THEMA ARRANGEMENTEN PRIJZEN & RESORTS

Ontspanning Pakket voor twee  
Voor ieder: 1 verfijnende lichaamsscrub (30’), 1 gelaatsverzorging ‘Hydratation Essentielle’ (50’), 1 ontspannende 
lichaamsmassage ‘Total Lâcher Prise’ (50’), 1 rugmassage ‘Intense Musculaire’ (20’).

Op 3 dagen - 4 behandelingen per 
persoon. € 520  
(voor 2 personen in een behandelingskamer 
voor 2 personen)  
In La Plagne 2100, Pragelato Vialattea,  
Serre-Chevalier, Villars-sur-Ollon.

Club’Forme pakket 
Toegang tot hamam, sauna, relaxatieruimte en theehuis. Gratis antislipsandalen.

Op 6 dagen - 6 behandelingen.  
In Pragelato Vialattea: € 75  
In Serre-Chevalier: € 60

Energie Recuperatiepakket 
2 recuperatiemassages by PAYOT (50’), ideaal voor korte verblijven.

Op 2 dagen - 2 behandelingen.  
€ 160 voor behandelingen vóór 17 u.  
€ 185 voor behandelingen na 17 u.  
In La Plagne 2100, Pragelato Vialattea, Serre-
Chevalier, Tignes Val Claret, Villars-sur-Ollon.

Recuperatiepakket  
3 recuperatiemassages by PAYOT (50’), om de andere dag, voor een optimale recuperatie.

Op 5 dagen - 3 behandelingen.  
€ 220 voor behandelingen vóór 17 u.  
€ 265 voor behandelingen na 17 u. 
In La Plagne 2100, Pragelato Vialattea, Serre-
Chevalier, Tignes Val Claret, Villars-sur-Ollon.

Beauty Beautypakket  
1 verfijnende lichaamsscrub (30’), 1 essentiële gelaatsverzorging (50’), 1 handverzorging (50’), 1 nagels lakken (10’), 
1 Performance verlichtende beenmassage (30’).

Op 3 dagen - 5 behandelingen. € 240  
In La Plagne 2100, Pragelato Vialattea, Serre-
Chevalier, Tignes Val Claret, Villars-sur-Ollon.

Voor mannen Pakket voor mannen ‘Opti-Male’ 
1 sublimerende lichaamsscrub (30’), 1 stimulerende massage ‘Globale Énergie’ (50’), 1 gezichtsverzorging ‘Opti-Male’ 
(50’), 2 rugmassages ‘Intense Musculaire’ (20’).

Op 3 dagen - 5 behandelingen. € 255  
In La Plagne 2100, Pragelato Vialattea, Serre-
Chevalier, Tignes Val Claret, Villars-sur-Ollon.

Op maat Wellnesspakket op maat  
Kies zelf uw behandelingen: 2, 4 of 6 uur ontspannen zoals u dat wilt. U kunt kiezen uit alle PAYOT behandelingen die 
ter plaatse aangeboden worden.

Alleen inschrijving bij reservering mogelijk. 
In La Plagne 2100, Pragelato Vialattea, Serre-
Chevalier, Tignes Val Claret, Villars-sur-Ollon.

> 2 uur behandelingen of 2 behandelingen (50’) naar keuze en 1 verzorging (20’) naar keuze. Op 2 dagen - 2 uur behandelingen. € 180

> 4 uur behandelingen of 1 gelaatsverzorging (50’) naar keuze, 2 lichaamsverzorgingen (50’) of 2 massages (50’) naar 
keuze en een behandeling van 90’ naar keuze.

Op 3 dagen - 4 uur behandelingen. € 359

> 6 uur behandelingen of 1 gelaatsverzorging (50’) naar keuze, 1 scrub (30’), 2 lichaamsverzorgingen (50’) of 
2 massages (50’) naar keuze, en een behandeling van 180’ naar keuze.

Op 5 dagen - 6 uur behandelingen. € 529

ONZE WELLNESSRUIMTES OVER DE HELE WERELD 
In L’Alpe d’Huez la Sarenne.

THEMA ARRANGEMENTEN PRIJZEN & RESORTS

Ontspanning Sensations massagepakket 
3 ontspannende lichaamsmassages (60’), 1 massage op maat (30’).

Op 3 dagen - 4 behandelingen. € 285  
In L’Alpe d’Huez la Sarenne.

Energie Recuperatiepakket 
2 ontspannende lichaamsmassages (60’), ideaal voor korte verblijven.

Op 2 dagen - 2 behandelingen.  
€ 147 voor behandelingen vóór 17 u.  
€ 170 voor behandelingen na 17 u.  
In L’Alpe d’Huez la Sarenne.

Recuperatiepakket 
3 ontspannende lichaamsmassages (60’), om de andere dag, voor een optimale recuperatie.

Op 5 dagen - 3 behandelingen.  
€ 210 voor behandelingen vóór 17 u.  
€ 245 voor behandelingen na 17 u.  
In L’Alpe d’Huez la Sarenne.

UW VERBLIJF MET SPA GOED GEORGANISEERD
• Reserveer uw spapakket meteen wanneer u uw vakantie boekt. Zo kunt u op voorhand 

kiezen of u de behandelingen overdag voor 17 uur (behandelingen eindigen om 17 uur) 
of ‘s avonds vanaf 17 uur wilt. Deze keuze geldt voor alle dagen waarop u de Spa wilt 
bezoeken. Als u dit pakket bij uw boeking koopt, garandeert Club Med dat u de gewenste 
behandelingen kunt volgen, maar niet het tijdstip waarop u naar de Spa kunt gaan. Dit 
schema wordt ter plaatse opgesteld door onze receptionisten. Meld u na aankomst in 
het Resort dus meteen bij de receptie van de Spa, zodat u uw afspraken kunt vastleggen.

• Het merendeel van de spabehandelingen is geschikt voor vrouwen en mannen, maar wordt 
afgeraden voor zwangere vrouwen, vrouwen die minder dan 3 maanden geleden bevallen 
zijn of vrouwen die borstvoeding geven. Vraag ons om informatie. 

• Voor elke behandeling krijgt u de vraag om een vertrouwelijke vragenlijst in te vullen om 
te bepalen of u geschikt bent voor de gekozen behandeling.

• Een spapakket is persoonlijk en niet overdraagbaar. U kunt de gekozen behandelingen niet 
wijzigen of omruilen.

• Wordt een behandeling (à la carte of als onderdeel van een spapakket) zonder medische 
reden geannuleerd tijdens het verblijf of wordt een afspraak niet binnen 24 uur voor het 
gekozen tijdstip geannuleerd of gewijzigd? Dan kan de gekozen behandeling niet worden 
omgeruild of terugbetaald. 

• De spapakketten, behandelingen, hamam(1), jacuzzi(1) en sauna(1) zijn afhankelijk van de 
infrastructuur in het Resort en alleen toegankelijk voor personen ouder dan 18 jaar. 

• Voor uw eigen veiligheid is het verplicht om antislipsandalen (uit te lenen bij de Spa) te dragen. 

• Badjassen en -lakens die voor de behandelingen uitgeleend worden (met waarborg), mogen 
alleen in de Spa worden gedragen. 

• G.M® die in Méribel (L’Antarès, Le Chalet) verblijven, volgen hun behandelingen bij voorkeur 
in de Spa van hun eigen hotel. In geval van drukte kan de afspraak wel worden verplaatst 
naar een van beide Spa’s.

• Club Med behoudt zich het recht voor om deze wellnessprogramma’s te wijzigen, te 
annuleren of uit te stellen.

• ‘SPA VOOR JONGEREN’: onze Spa’s zijn toegankelijk voor jongeren vanaf 11 jaar, maar 
ook voor kinderen vanaf 6 jaar in onze Resorts in Frankrijk, Italië en Zwitserland. Tieners 
kunnen kiezen uit bepaalde esthetische behandelingen(2) die ze alleen, met familieleden of 
met vrienden/vriendinnen kunnen ondergaan.

HOE RESERVEERT U EEN SPA- 
EN WELLNESSBEHANDELING?
U kunt deze services met een toeslag reserveren voor uw vertrek, zodat u zeker bent 
van een ontspannende vakantie. U kunt zich ook ter plaatse inschrijven, aan het begin 
van uw verblijf. Ga voor meer informatie over ons aanbod naar uw reisbureau of naar 
www.clubmed.be.

(1) Service met of zonder toeslag, naargelang het Resort. (2) Naargelang het Resort toegang tot een specifiek 
esthetisch behandelingsprogramma op bepaalde tijdstippen; alleen ter plaatse verkrijgbaar. Ga voor een lijst van 
alle Resorts naar uw reisbureau of naar www.clubmed.be.
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ANDERE NUTTIGE INFO OVER CLUB MED
EEN INTERNATIONALE OMGEVING
In onze Resorts verwelkomen meertalige G.O® onze G.M® van over de hele wereld. Meestal 
wordt er Frans en/of Engels gesproken.

AANKOMST EN VERTREK
• Aankomst- en vertrektijden: zie info p. 9 afhankelijk van het gekozen verblijfstype (‘Klassieke’ 

Club week, verblijf ‘met vrije data’, verblijf eindejaar). 
• Reizigers die voor Avoriaz (autovrije zone) geen arrangement met vervoer hebben 

gereserveerd, kunnen met een koets of sneeuwtrekker*(1) in het Club Med Resort geraken.
• Gasten die met hun auto naar het Clubdorp komen, kunnen met een toeslag en naargelang 

de beschikbaarheid een parkeerplaats huren.

HOE PARKEERPLAATSEN RESERVEREN?
Het aantal parkeerplaatsen is beperkt. Daarom raden we u aan om vroeg genoeg een 
plaats vast te leggen. Bij de boeking van uw verblijf wordt een toeslag voor deze service 
aangerekend.

RESORTS PRIJS(2) PRAKTISCHE INFO

Aime la Plagne € 85 Overdekte parking

Cervinia € 95 Overdekte parking

Chamonix Mont-Blanc € 85 Overdekte parking

Grand Massif Samoëns Morillon € 95 Overdekte parking

La Plagne 2100 € 95 Overdekte parking

L’Alpe d’Huez la Sarenne € 60 Overdekte parking

Méribel l’Antarès € 95 Overdekte parking

Méribel le Chalet € 95 Overdekte parking

Peisey-Vallandry € 95 Overdekte parking

Pragelato Vialattea € 55 Parking in de openlucht

€ 100 Overdekte parking

Saint-Moritz Roi Soleil € 130 Overdekte parking

Serre-Chevalier € 85 Overdekte parking

Val d’Isère € 95 Overdekte parking

Val Thorens Sensations € 95 Overdekte parking

€ 75 Overdekte parking Valthopark

Valmorel € 95(3) Overdekte parking

Villars-sur-Ollon € 92 Parking in de openlucht

€ 144 Overdekte parking

Parkeermogelijkheden ter plaatse in Tignes Val Claret.

EASY ARRIVAL(4)

Bij alle Europese Clubdorpen in de bergen kunt u de wachtrijen bij aankomst in het Clubdorp 
voor het ophalen van uw skimateriaal, de inschrijving voor de skilessen en de inschrijving van 
uw kinderen in de kinderclub(s) vermijden. Dat is heel eenvoudig: het volstaat om voor u 
aankomt (tot 3 dagen op voorhand) alle informatie over uw skimateriaal (bv. lengte, gewicht, 
schoenmaat...), uw lessen (bv. skidiscipline, niveau, taal...) en uw kinderen (bv. verantwoordelijken, 
toestemming om te grimeren...) door te geven via uw klantenaccount op www.clubmed. be. 
Op de dag van aankomst staat dan gegarandeerd al uw materiaal klaar, zijn de skilessen 
vastgelegd en zijn uw kinderen ingeschreven in de kinderclub(s). G.M® die gekozen hebben 
voor het pakket ‘Easy Arrival’, moeten bij aankomst dan gewoon naar de 3 balies (Ski Service 
Club Med®, kantoor ESF/ESI/ESS en kinderclub(s)) gaan. Daar kunnen ze het skimateriaal 
uitproberen en het ontvangstbewijs ondertekenen, het niveau en het uurrooster voor de 
skilessen raadplegen en/of zich aanmelden bij de verantwoordelijken van de kinderclub(s).

FRANSE SCHOOLVAKANTIES
De term ‘schoolvakantie’ in onze verkoopmaterialen staat gelijk aan ‘Franse schoolvakantie’ 
(niet van toepassing op Corsica, overzeese departementen en overzeese gemeenschappen)
(5). Sommige services kunnen ook buiten de Franse schoolvakanties worden aangeboden. 
Vraag meer info bij uw reisbureau of ga naar www.clubmed.be.

ROKEN
In al onze Resorts en Chalets is het verboden om in de gezamenlijke ruimtes en kamers te 
roken. Elektronische sigaretten zijn evenmin toegestaan.

DIEREN
Huisdieren zijn helaas niet toegelaten in de Resorts en Chalets van Club Med, ongeacht de 
gekozen reisformule. Blindengeleidehonden zijn wel welkom, op voorwaarde dat ze ook 
door de luchtvaartmaatschappijen toegelaten worden en het land van bestemming geen 
quarantaineverplichtingen oplegt.

GELD EN WAARDEVOLLE VOORWERPEN
• Met behulp van de Club Med Pass® betaalkaart kunt u in de meeste Resorts al uw aankopen 

in de verschillende verkooppunten van het Resort betalen (zie artikel 7.1 van de algemene 
verkoopvoorwaarden). 

• We raden u aan om niet te veel waardevolle voorwerpen en juwelen mee te nemen 
(zie artikel 10 van de algemene verkoopvoorwaarden).

RESTAURANTS EN SNACKS & DRANKJES 
• In onze hoofdrestaurants vindt u heerlijke bu�etten met lokale en internationale producten 

van topkwaliteit. U kunt er alleen, met z’n tweetjes of in groep eten. 
• In onze gespecialiseerde restaurants(6) kunnen lekkerbekken kennismaken met de regionale 

keuken.
• Wijnkaart*: onze sommeliers geven u graag advies over onze lokale en internationale wijnen 

(alleen in bepaalde Resorts). 
• Om het nog gezelliger te maken, bieden we u na het skiën in de voor- en namiddag een 

heerlijke snack aan, net als een lekker aperitief om de avond goed in te zetten. 
• Om overdag zoveel mogelijk van het berglandschap te kunnen genieten, kunt u ook op de 

piste lunchen in een van de partnerrestaurants van Club Med in het skigebied(7). Dat kan 
als u in een van de volgende Club Med Resorts verblijft: Cervinia, Chamonix Mont-Blanc, 
Pragelato Vialattea, Saint-Moritz Roi Soleil, Villars-sur-Ollon.

• Voor nog meer vrijheid kunnen de skiërs ook gebruikmaken van de formule ‘Maaltijden 
uitwisselen’(7). Zo kunnen G.M® die in bepaalde Resorts 4∑ verblijven ook aan tafel 
schuiven in de restaurants van andere Club Med Resorts 4∑in hetzelfde skigebied: Paradiski 
(La Plagne 2100, Peisey-Vallandry), Les 3 Vallées (Méribel l’Antarès, Méribel le Chalet, 
Val Thorens Sensations), Tignes Val en Val Tignes (Tignes Val Claret, Val d’Isère).

• In al onze Resorts kunt u zowel overdag als ‘s avonds (binnen de openingsuren van de 
bars)(8) à volonté genieten van onze dranken en zoete/hartige snacks (zie artikel 2.1 van 
de algemene verkoopvoorwaarden). 

ZWEMBADEN
• Afhankelijk van het Resort krijgt u toegang tot het binnen- en/of buitenzwembad(9).
• Kinderen jonger dan 3 jaar die nog niet volledig zindelijk zijn, moeten een wegwerpzwemluier 

dragen.
• In de zwembaden van Cervinia en Pragelato Vialattea is een badmuts verplicht.

CLUB MED® BOETIEK
In al onze Resorts verkopen de boetieks alles wat u nodig hebt tijdens uw vakantie. U en uw 
kinderen kunnen er kiezen uit een ruim assortiment kleding en accessoires. Ook levensmiddelen 
zijn er verkrijgbaar.

MAAK UW KOFFER NIET TE ZWAAR
• Handdoeken en badlakens worden ter plekke voorzien.
• Ter plaatse kunt u bij de Club Med winkels shoppen.

WERELDWIJDE ETHISCHE CODE  
VOOR DE TOERISTISCHE SECTOR
Club Med bevestigt zijn engagement voor duurzaam toerisme 
door de wereldwijde ethische code voor de toeristische sector 
na te leven. U vindt de wereldwijde ethische code voor de toeristische sector op de website 
van de WTO (World Tourism Organization): 
http://ethics.unwto.org/fr/content/le-code-mondial-d-ethique-du-tourisme
Meer informatie over de duurzame werkwijze van Club Med: www.sustainability.clubmed

*Met toeslag. (1) Neem contant geld (euro’s) mee om de rit met de koets of sneeuwtrekker naar Avoriaz te 
betalen. (2) Parkeertarief voor 7 dagen. (3) Inbegrepen in het verblijf van G.M® die in de Chalets van Valmorel 
verblijven. (4) Service afhankelijk van quota voor vertrek: alleen voor het skimateriaal. (5) De data van de Franse 
schoolvakanties vindt u op www.education.gouv.fr/pid25058/le-calendrier-scolaire.html. (6) Meer informatie over 
de openingsuren en het reserveringproces krijgt u bij de receptie. (7) Alleen op bepaalde dagen, naargelang de 
beschikbaarheid in het gekozen Resort en de openingsuren van de skiliften. Info en inschrijving alleen ter plaatse. 
(8) Club Med behoudt zich het recht voor om de aanvraag van de klant niet in te willigen indien dit door een 
slechte gezondheid of dronkenschap niet mogelijk is. De consumptie van alcoholische dranken is voorbehouden 
aan meerderjarige klanten (overeenkomstig de geldende wetten). Overmatig alcoholgebruik is gevaarlijk voor de 
gezondheid. Drink met mate. (9) Service beschikbaar in bepaalde Resorts.
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ONZE PRIJZEN
Vanafprijs per persoon (12 jaar en ouder), geldig voor een bepaald type van logement met dubbele bezetting, voor een all-inarrangement van 7 dagen zonder vervoer 
en op bepaalde data. Exclusief de jaarlijkse bijdrage van € 20 geldig voor iedere G.M® ouder dan 2 jaar. Zie de algemene verkoopsvoorwaarden. 
Alle prijzen en voorwaarden zijn beschikbaar op www.clubmed.be, via de telefoon of in uw reisbureau.

CLUBDORPEN PRIJS LEEFTIJD KAMER VERVOER AANVANGSDATUM VERBLIJF

Aime la Plagne € 1 110 Vanaf 12 jaar Club kamer Zonder vervoer week van 15/04/2018

Arcs Extrême € 1 440 Vanaf 18 jaar Club kamer Zonder vervoer van de week van 07/01/2018 tot en met de week van 01/04/2018

Avoriaz € 1 510 Vanaf 12 jaar Club kamer Zonder vervoer van de week van 07/01/2018 tot en met de week van 04/02/2018 en 
van de week van 11/03/2018 tot en met de week van 01/04/2018

Beidahu € 1 050 Vanaf 12 jaar Deluxe twinkamer Zonder vervoer van de week van 03/03/2018 tot en met de week van 10/03/2018 

Cervinia € 1 170 Vanaf 12 jaar Club kamer Cristallo Zonder vervoer week van 26/11/2017

Chamonix Mont-Blanc € 1 550 Vanaf 12 jaar Club kamer Zonder vervoer van de week van 07/01/2018 tot en met de week van 04/02/2018 en 
van de week van 11/03/2018 tot en met de week van 25/03/2018

Grand Massif Samoëns Morillon € 1 700 Vanaf 12 jaar Club kamer Zonder vervoer week van 15/04/2018

L’Alpe d’Huez la Sarenne € 1 250 Vanaf 12 jaar Club kamer Zonder vervoer week van 17/12/2017

La Plagne 2100 € 1 420 Vanaf 12 jaar Club kamer Zonder vervoer week van 15/04/2018

De Chalets van Valmorel € 3 402 Vanaf 12 jaar Chaletappartement 2 slaapkamers Zonder vervoer week van 15/04/2018

Les Deux Alpes € 1 010 Vanaf 12 jaar Club kamer Zonder vervoer week van 15/04/2018

Méribel l’Antarès € 2 160 Vanaf 12 jaar Club kamer Zonder vervoer van de week van 07/01/2018 tot en met de week van 04/02/2018 en 
van de week van 11/03/2018 tot en met de week van 25/03/2018

Méribel le Chalet € 2 300 Vanaf 12 jaar Club kamer Zonder vervoer van de week van 07/01/2018 tot en met de week van 04/02/2018 en 
van de week van 11/03/2018 tot en met de week van 25/03/2018

Peisey-Vallandry € 1 590 Vanaf 12 jaar Club kamer Zonder vervoer week van 17/12/2017

Pragelato Vialattea € 1 650 Vanaf 12 jaar Club kamer Zonder vervoer van de week van 07/01/2018 tot en met de week van 04/02/2018 

Sahoro Hokkaido € 1 440 Vanaf 12 jaar Club kamer Zonder vervoer van de week van 03/03/2018 tot en met de week van 31/03/2018 

Saint-Moritz Roi Soleil € 1 450 Vanaf 12 jaar Club kamer Zonder vervoer van de week van 07/01/2018 tot en met de week van 04/02/2018 en 
van de week van 11/03/2018 tot en met de week van 01/04/2018

Serre-Chevalier € 1 350 Vanaf 12 jaar Club kamer Zonder vervoer van de week van 07/01/2018 tot en met de week van 04/02/2018 en 
van de week van 11/03/2018 tot en met de week van 01/04/2018

Tignes Val Claret € 1 300 Vanaf 12 jaar Club kamer Zonder vervoer week van 22/04/2018

Tomamu Hokkaido € 1 650 Vanaf 12 jaar Club kamer Zonder vervoer van de week van 03/03/2018 tot en met de week van 24/03/2018

Val d’Isère € 1 420 Vanaf 12 jaar Club kamer Zonder vervoer van de week van 10/12/2017 tot en met de week van 17/12/2017

Valmorel € 1 620 Vanaf 12 jaar Club kamer Zonder vervoer week van 15/04/2018

Val Thorens Sensations € 1 440 Vanaf 12 jaar Club kamer Zonder vervoer week van 26/11/2017

Villars-sur-Ollon € 1 550 Vanaf 12 jaar Club kamer Zonder vervoer van de week van 07/01/2018 tot en met de week van 04/02/2018

Yabuli € 910 Vanaf 12 jaar Triple Deluxe kamer Zonder vervoer van de week van 24/02/2018 tot en met de week van 10/03/2018

U kunt ook kiezen voor ons Club Med verblijfsarrangement met vervoer. Prijzen: neem contact met ons op.
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FRANKRIJK

Aime la Plagne 3∑

FRANKRIJK

Arcs Extrême 3∑

Vluchten beschikbaar vanaf  Brussel naar Genève met Brussels Airlines. Vertrek vanuit Luxemburg mogelijk met Luxair. Vraag ons om informatie.

Vluchten beschikbaar vanaf  Brussel naar Genève met Brussels Airlines. Vertrek vanuit Luxemburg mogelijk met Luxair. Vraag ons om informatie.

VLUCHT VANUIT BRUSSEL - Arrangement van 7 dagen met vervoer (verblijf + vlucht) - Prijs per persoon

Begin van het verblijf  op Zondag
December Januari Februari Maart April

23/24 30 07, 14, 21, 28 04 11 18, 25 04, 11, 18 25 01
Club kamer 1830 2100 1720 1720 1770 1720 1720 1730 1760

VLUCHT VANUIT BRUSSEL - Arrangement van 7 dagen met vervoer (verblijf + vlucht) - Prijs per persoon

Begin van het verblijf  op Zondag
December Januari Februari Maart April

23/24 30 07, 14, 21, 28 04 11 18, 25 04 11, 18, 25 01 08 15
Prijs in € per persoon vanaf 12 jaar, op basis van een clubkamer voor 2-persoonsgebruik
Club kamer 1930 2190 1580 1590 2010 1960 1960 1640 1730 1610 1450
Deluxe kamer terras ‘Montalbert’ 2566 2953 2084 2094 2670 2620 2620 2180 2270 2098 1894
Prijs* in € per kind, in een Club kamer
2 - 3 jaar  467  847  421  418  476  426  426  425  474  475  418
4 - 11 jaar 1637 1997 1348 1355 1704 1654 1654 1397 1478 1383 1244

*Deze prijzen gelden bij verblijf  van 1 of  meer kinderen in een Club kamer met 2 volwassenen. Een aantal Club kamers is geschikt voor gezinnen met kinderen. Eenpersoonskamers beschikbaar. Vraag ons om informatie over 
prijzen, beschikbaarheid en de toepasselijke voorwaarden.

ARRANGEMENT VAN 7 DAGEN ZONDER VERVOER - Prijs per persoon

Begin van het verblijf  op Zondag
December Januari Februari Maart April

23/24 31 07, 14, 21, 28 04 11, 18, 25 04 11, 18, 25 01 08 15
Prijs in € per persoon vanaf 12 jaar, op basis van een clubkamer voor 2-persoonsgebruik
Club kamer 1590 1960 1260 1260 1650 1650 1350 1350 1220 1110
Deluxe kamer terras ‘Montalbert’ 2226 2744 1764 1764 2310 2310 1890 1890 1708 1554
Prijs* in € per kind, in een Club kamer
2 - 3 jaar Gratis  490 Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
4 - 11 jaar 1272 1764 1008 1008 1320 1320 1080 1080  976  888

*Deze prijzen gelden bij verblijf  van 1 of  meer kinderen in een Club kamer met 2 volwassenen. Een aantal Club kamers is geschikt voor gezinnen met kinderen. Eenpersoonskamers beschikbaar. Vraag ons om informatie over 
prijzen, beschikbaarheid en de toepasselijke voorwaarden.

ARRANGEMENT VAN 7 DAGEN ZONDER VERVOER - Prijs per persoon

Begin van het verblijf  op Zondag
December Januari Februari Maart April

23/24 31 07, 14, 21, 28 04, 11, 18, 25 04, 11, 18, 25 01
Prijs in € per persoon vanaf 18 jaar, op basis van een clubkamer voor 2-persoonsgebruik
Club kamer 1470 1810 1440 1440 1440 1440

WINTERSPORT 2017 / 2018 ∑  17APLC / AEXC
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Editie 14/04/2017

FRANKRIJK

Avoriaz 3∑

Vluchten beschikbaar vanaf  Brussel naar Genève met Brussels Airlines. Vertrek vanuit Luxemburg mogelijk met Luxair. Vraag ons om informatie.

VLUCHT VANUIT BRUSSEL - Arrangement van 7 dagen met vervoer (verblijf + vlucht) - Prijs per persoon

Begin van het verblijf  op Zondag
December Januari Februari Maart April

23/24 30 07, 14, 21, 28 04 11 18 25 04 11, 18, 25 01
Prijs in € per persoon vanaf 12 jaar, op basis van een clubkamer voor 2-persoonsgebruik
Club kamer 2060 2310 1770 1810 2160 2110 2060 2060 1750 1860
Club kamer dalzicht 2414 2734 2072 2112 2526 2476 2426 2426 2052 2162
Deluxe kamer 2680 3052 2298 2339 2800 2750 2701 2701 2278 2389
Suite 3299 3795 2827 2867 3441 3391 3341 3341 2807 2917
Prijs* in € per kind, in een Club kamer
2 - 3 jaar  467  877  411  406  458  408  413  413  406  456
4 - 11 jaar 1741 2103 1498 1529 1820 1770 1731 1731 1481 1579

*Deze prijzen gelden bij verblijf  van 1 of  meer kinderen in een Club kamer met 2 volwassenen. Een aantal Club kamers is geschikt voor gezinnen met kinderen. Eenpersoonskamers beschikbaar. Vraag ons om informatie over 
prijzen, beschikbaarheid en de toepasselijke voorwaarden.

ARRANGEMENT VAN 7 DAGEN ZONDER VERVOER - Prijs per persoon

Begin van het verblijf  op Zondag
December Januari Februari Maart April

23/24 31 07, 14, 21, 28 04 11, 18, 25 04 11, 18, 25 01
Prijs in € per persoon vanaf 12 jaar, op basis van een clubkamer voor 2-persoonsgebruik
Club kamer 1770 2180 1510 1510 1830 1830 1510 1510
Club kamer koppels 1593 1962 1359 1359 1647 1647 1359 1359
Club kamer dalzicht 2124 2616 1812 1812 2196 2196 1812 1812
Deluxe kamer 2390 2943 2038 2038 2471 2471 2038 2038
Suite 3009 3706 2567 2567 3111 3111 2567 2567
Prijs* in € per kind, in een Club kamer
0 - 3 jaar Gratis  545 Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
4 - 11 jaar 1416 1962 1208 1208 1464 1464 1208 1208

*Deze prijzen gelden bij verblijf  van 1 of  meer kinderen in een Club kamer met 2 volwassenen. Een aantal Club kamers is geschikt voor gezinnen met kinderen. Eenpersoonskamers beschikbaar. Vraag ons om informatie over 
prijzen, beschikbaarheid en de toepasselijke voorwaarden.

18 ∑  WINTERSPORT 2017 / 2018 AVOC
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Editie 14/04/2017

ITALIË

Cervinia 4∑

Vluchten beschikbaar vanaf  Brussel naar Turijn met Brussels Airlines. Vraag ons om informatie.

VLUCHT VANUIT BRUSSEL - Arrangement van 7 dagen met vervoer (verblijf + vlucht) - Prijs per persoon

Begin van het verblijf  op Zondag
November December Januari Februari Maart April

26 03 10, 17 23/24 30
07, 14, 
21, 28

04 11, 18, 25 04 11, 18, 25 01 08 15

Prijs in € per persoon vanaf 12 jaar, op basis van een clubkamer voor 2-persoonsgebruik
Club kamer ‘Cristallo’ 1430 1530 1560 1970 2360 1750 1750 2030 2030 1750 1790 1710 1550
Club kamer “Cristallino” 1488 1594 1625 2058 2470 1826 1826 2122 2122 1826 1866 1782 1615
Club Familiekamer Cristallino 1547 1658 1691 2146 2579 1903 1903 2214 2214 1903 1943 1855 1681
Deluxe kamer ‘Cristallino’ 1664 1786 1822 2321 2798 2056 2056 2398 2398 2056 2096 2000 1812
Suite ‘Cristallo’ 2015 2170 2215 2848 3455 2515 2515 2950 2950 2515 2555 2435 2205
Prijs* in € per kind, in een Club kamer ‘Cristallo’
0 - 1 jaar Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
2 - 3 jaar  377  378  381  390  823  373  373  374  374  373  382  376  371
4 - 11 jaar 1219 1300 1324 1654 2139 1475 1475 1699 1699 1475 1508 1443 1314

*Deze prijzen gelden bij verblijf  van 1 of  meer kinderen in een Club kamer Cristallo met 2 volwassenen. Een aantal Club kamers is geschikt voor gezinnen met kinderen. Eenpersoonskamers beschikbaar. Vraag ons om 
informatie over prijzen, beschikbaarheid en de toepasselijke voorwaarden.

ARRANGEMENT VAN 7 DAGEN ZONDER VERVOER - Prijs per persoon

Begin van het verblijf  op Zondag
November December Januari Februari Maart April

26 03 10, 17 24 31
07, 14, 
21, 28

04 11, 18, 25 04 11, 18, 25 01 08 15

Prijs in € per persoon vanaf 12 jaar, op basis van een clubkamer voor 2-persoonsgebruik
Club kamer ‘Cristallo’ 1170 1280 1310 1830 2250 1530 1530 1840 1840 1530 1530 1450 1310
Club kamer “Cristallino” 1228 1344 1375 1922 2363 1606 1606 1932 1932 1606 1606 1522 1375
Club Familiekamer Cristallino 1287 1408 1441 2013 2475 1683 1683 2024 2024 1683 1683 1595 1441
Deluxe kamer ‘Cristallino’ 1404 1536 1572 2196 2700 1836 1836 2208 2208 1836 1836 1740 1572
Suite ‘Cristallo’ 1755 1920 1965 2745 3375 2295 2295 2760 2760 2295 2295 2175 1965
Prijs* in € per kind, in een Club kamer ‘Cristallo’
0 - 1 jaar Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
2 - 3 jaar Gratis Gratis Gratis Gratis  562 Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
4 - 11 jaar  936 1024 1048 1464 2025 1224 1224 1472 1472 1224 1224 1160 1048

*Deze prijzen gelden bij verblijf  van 1 of  meer kinderen in een Club kamer Cristallo met 2 volwassenen. Een aantal Club kamers is geschikt voor gezinnen met kinderen. Eenpersoonskamers beschikbaar. Vraag ons om 
informatie over prijzen, beschikbaarheid en de toepasselijke voorwaarden.

WINTERSPORT 2017 / 2018 ∑  19CERC

cmncpbfl_019_Cervinia.indd   19 06/04/2017   11:48



Editie 14/04/2017

FRANKRIJK

Chamonix Mont-Blanc 4∑

Vluchten beschikbaar vanaf  Brussel naar Genève met Brussels Airlines. Vertrek vanuit Luxemburg mogelijk met Luxair. Vraag ons om informatie.

VLUCHT VANUIT BRUSSEL - Arrangement van 7 dagen met vervoer (verblijf + vlucht) - Prijs per persoon

Begin van het verblijf  op Zondag
December Januari Februari Maart

23/24 30 07, 14, 21, 28 04 11 18, 25 04 11, 18, 25
Prijs in € per persoon vanaf 12 jaar, op basis van een clubkamer voor 2-persoonsgebruik
Club kamer 2150 2510 1800 1800 2030 1990 1990 1800
Club kamer dalzicht 2241 2619 1878 1878 2118 2078 2078 1878
Club kamer balkon dalzicht 2332 2728 1955 1955 2206 2166 2166 1955
Deluxe kamer Savoy 2696 3164 2265 2265 2558 2518 2518 2265
Deluxe kamer Savoy dalzicht 2878 3382 2420 2420 2734 2694 2694 2420
Suite Brévent 3333 3927 2808 2808 3174 3134 3134 2808
Prijs* in € per kind, in een Club kamer
0 - 1 jaar Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
2 - 3 jaar  457  929  405  405  446  406  406  405
4 - 11 jaar 1811 2283 1521 1521 1713 1673 1673 1521

*Deze prijzen gelden bij verblijf  van 1 of  meer kinderen in een Club kamer met 2 volwassenen. Een aantal Club kamers is geschikt voor gezinnen met kinderen. Eenpersoonskamers beschikbaar. Vraag ons om informatie over 
prijzen, beschikbaarheid en de toepasselijke voorwaarden.

ARRANGEMENT VAN 7 DAGEN ZONDER VERVOER - Prijs per persoon

Begin van het verblijf  op Zondag
December Januari Februari Maart

23/24 31 07, 14, 21, 28 04 11, 18, 25 04 11, 18, 25
Prijs in € per persoon vanaf 12 jaar, op basis van een clubkamer voor 2-persoonsgebruik
Club kamer 1820 2240 1550 1550 1760 1760 1550
Club kamer dalzicht 1911 2352 1628 1628 1848 1848 1628
Club kamer balkon dalzicht 2002 2464 1705 1705 1936 1936 1705
Deluxe kamer Savoy 2366 2912 2015 2015 2288 2288 2015
Deluxe kamer Savoy dalzicht 2548 3136 2170 2170 2464 2464 2170
Suite Brévent 3003 3696 2558 2558 2904 2904 2558
Prijs* in € per kind, in een Club kamer
0 - 1 jaar Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
2 - 3 jaar Gratis  560 Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
4 - 11 jaar 1456 2016 1240 1240 1408 1408 1240

*Deze prijzen gelden bij verblijf  van 1 of  meer kinderen in een Club kamer met 2 volwassenen. Een aantal Club kamers is geschikt voor gezinnen met kinderen. Eenpersoonskamers beschikbaar. Vraag ons om informatie over 
prijzen, beschikbaarheid en de toepasselijke voorwaarden.

20 ∑  WINTERSPORT 2017 / 2018 CHAC
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Editie 14/04/2017

FRANKRIJK

Grand Massif Samoëns Morillon 4∑

Vluchten beschikbaar vanaf  Brussel naar Genève met Brussels Airlines. Vertrek vanuit Luxemburg mogelijk met Luxair. Vraag ons om informatie.

VLUCHT VANUIT BRUSSEL - Arrangement van 7 dagen met vervoer (verblijf + vlucht) - Prijs per persoon

Begin van het verblijf  op Zondag
December Januari Februari Maart April

17 23/24 30
07, 14, 
21, 28

04 11 18, 25 04 11, 18, 25 01 08 15

Prijs in € per persoon vanaf 12 jaar, op basis van een clubkamer voor 2-persoonsgebruik
Club kamer 2060 2610 3140 2200 2200 2910 2860 2860 2340 2390 2250 2030
Club kamer met balkon 2234 2836 3423 2388 2388 3168 3118 3118 2543 2593 2438 2200
Deluxe kamer met zicht op de bergen 2582 3289 3987 2764 2764 3684 3634 3634 2949 2999 2814 2540
Suite met zicht op de bergen 3800 4873 5962 4080 4080 5490 5440 5440 4370 4420 4130 3730
Prijs* in € per kind, in een Club kamer
0 - 1 jaar Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
2 - 3 jaar  407  460 1050  414  414  459  409  409  412  462  464  415
4 - 11 jaar 1729 2180 2840 1843 1843 2420 2370 2370 1955 2005 1893 1707

*Deze prijzen gelden bij verblijf  van 1 of  meer kinderen in een Club kamer met 2 volwassenen. Een aantal Club kamers is geschikt voor gezinnen met kinderen. Eenpersoonskamers beschikbaar. Vraag ons om informatie over 
prijzen, beschikbaarheid en de toepasselijke voorwaarden.

ARRANGEMENT VAN 7 DAGEN ZONDER VERVOER - Prijs per persoon

Begin van het verblijf  op Zondag
December Januari Februari Maart April

17 24 31 07, 14, 21, 28 04 11, 18, 25 04 11, 18, 25 01 08 15
Prijs in € per persoon vanaf 12 jaar, op basis van een clubkamer voor 2-persoonsgebruik
Club kamer 1740 2350 2900 1880 1880 2580 2580 2030 2030 1880 1700
Deluxe kamer met bergzicht 2262 3055 3770 2444 2444 3354 3354 2639 2639 2444 2210
Suite bergzicht 3480 4700 5800 3760 3760 5160 5160 4060 4060 3760 3400
Prijs* in € per kind, in een Club kamer
0 - 1 jaar Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
2 - 3 jaar Gratis Gratis  725 Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
4 - 11 jaar 1392 1880 2610 1504 1504 2064 2064 1624 1624 1504 1360

*Deze prijzen gelden bij verblijf  van 1 of  meer kinderen in een Club kamer met 2 volwassenen. Een aantal Club kamers is geschikt voor gezinnen met kinderen. Eenpersoonskamers beschikbaar. Vraag ons om informatie over 
prijzen, beschikbaarheid en de toepasselijke voorwaarden.

WINTERSPORT 2017 / 2018 ∑  21GMAC
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Editie 14/04/2017

FRANKRIJK

L’Alpe d’Huez la Sarenne 3∑

Vluchten beschikbaar vanaf  Brussel naar Genève met Brussels Airlines. Vertrek vanuit Luxemburg mogelijk met Luxair. Vraag ons om informatie.

VLUCHT VANUIT BRUSSEL - Arrangement van 7 dagen met vervoer (verblijf + vlucht) - Prijs per persoon

Begin van het verblijf  op Zondag
December Januari Februari Maart April

17 23/24 30 07, 14, 21, 28 04 11 18, 25 04 11, 18, 25 01
Prijs in € per persoon vanaf 12 jaar, op basis van een clubkamer voor 2-persoonsgebruik
Club kamer 1590 2000 2370 1740 1790 2100 2050 2000 1740 1850
Club kamer Marmotte 1715 2164 2574 1884 1934 2272 2222 2172 1884 1994
Prijs* in € per kind, in een Club kamer
0 - 1 jaar Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
2 - 3 jaar  440  487  903  415  422  466  416  418  415  482
4 - 11 jaar 1360 1697 2159 1475 1516 1773 1723 1684 1475 1576

*Deze prijzen gelden bij verblijf  van 1 of  meer kinderen in een Club kamer met 2 volwassenen. Een aantal Club kamers is geschikt voor gezinnen met kinderen. Eenpersoonskamers beschikbaar. Vraag ons om informatie over 
prijzen, beschikbaarheid en de toepasselijke voorwaarden.

ARRANGEMENT VAN 7 DAGEN ZONDER VERVOER - Prijs per persoon

Begin van het verblijf  op Zondag
December Januari Februari Maart April

17 24 31 07, 14, 21, 28 04 11, 18, 25 04 11, 18, 25 01
Prijs in € per persoon vanaf 12 jaar, op basis van een clubkamer voor 2-persoonsgebruik
Club kamer 1250 1710 2100 1440 1440 1720 1720 1440 1440
Club kamer Marmotte 1375 1881 2310 1584 1584 1892 1892 1584 1584
Prijs* in € per kind, in een Club kamer
0 - 1 jaar Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
2 - 3 jaar Gratis Gratis  525 Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
4 - 11 jaar 1000 1368 1890 1152 1152 1376 1376 1152 1152

*Deze prijzen gelden bij verblijf  van 1 of  meer kinderen in een Club kamer met 2 volwassenen. Een aantal Club kamers is geschikt voor gezinnen met kinderen. Eenpersoonskamers beschikbaar. Vraag ons om informatie over 
prijzen, beschikbaarheid en de toepasselijke voorwaarden.

22 ∑  WINTERSPORT 2017 / 2018 AHSC
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Editie 14/04/2017

FRANKRIJK

La Plagne 2100 4∑

FRANKRIJK

Les Deux Alpes 3∑

Vluchten beschikbaar vanaf  Brussel naar Genève met Brussels Airlines. Vertrek vanuit Luxemburg mogelijk met Luxair. Vraag ons om informatie.

Vluchten beschikbaar vanaf  Brussel naar Genève met Brussels Airlines. Vertrek vanuit Luxemburg mogelijk met Luxair. Vraag ons om informatie.

VLUCHT VANUIT BRUSSEL - Arrangement van 7 dagen met vervoer (verblijf + vlucht) - Prijs per persoon

Begin van het verblijf  op Zondag
December Januari Februari Maart April

23/24 30 07, 14, 21, 28 04 11 18, 25 04 11, 18, 25 01 08 15
Prijs in € per persoon vanaf 12 jaar, op basis van een clubkamer voor 2-persoonsgebruik
Club kamer 1860 2050 1530 1520 1940 1840 1840 1600 1650 1550 1470
Deluxe kamer 2444 2750 1990 1980 2536 2436 2436 2092 2142 1986 1874
Prijs* in € per kind, in een Club kamer
0 - 1 jaar Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
2 - 3 jaar  546  867  483  473  524  484  484  481  531  547  541
4 - 11 jaar 1597 1879 1320 1310 1656 1569 1569 1376 1426 1349 1284

*Deze prijzen gelden bij verblijf  van 1 of  meer kinderen in een Club kamer met 2 volwassenen. Een aantal Club kamers is geschikt voor gezinnen met kinderen. Eenpersoonskamers beschikbaar. Vraag ons om informatie over 
prijzen, beschikbaarheid en de toepasselijke voorwaarden.

VLUCHT VANUIT BRUSSEL - Arrangement van 7 dagen met vervoer (verblijf + vlucht) - Prijs per persoon

Begin van het verblijf  op Zondag
December Januari Februari Maart April

23/24 30 07, 14, 21, 28 04 11 18, 25 04 11, 18, 25 01 08 15
Prijs in € per persoon vanaf 12 jaar, op basis van een clubkamer voor 2-persoonsgebruik
Club kamer 2220 2570 1860 1860 2410 2350 2360 1920 1970 1900 1650
Club kamer met uitzicht op de Mont Blanc 2415 2804 2026 2026 2625 2565 2575 2086 2136 2059 1792
Club kamer pistezicht 2512 2921 2109 2109 2732 2672 2682 2169 2219 2138 1863
Deluxe kamer 2805 3271 2358 2358 3055 2995 3005 2418 2468 2377 2076
Suite dalzicht 3390 3972 2856 2856 3700 3640 3650 2916 2966 2854 2502
Prijs* in € per kind, in een Club kamer
2 - 3 jaar  465  931  416  416  475  415  425  426  476  469  415
4 - 11 jaar 1869 2335 1571 1571 2023 1963 1973 1621 1671 1614 1403

*Deze prijzen gelden bij verblijf  van 1 of  meer kinderen in een Club kamer met 2 volwassenen. Een aantal Club kamers is geschikt voor gezinnen met kinderen. Eenpersoonskamers beschikbaar. Vraag ons om informatie over 
prijzen, beschikbaarheid en de toepasselijke voorwaarden.

ARRANGEMENT VAN 7 DAGEN ZONDER VERVOER - Prijs per persoon

Begin van het verblijf  op Zondag
December Januari Februari Maart April

23/24 31 07, 14, 21, 28 04 11, 18, 25 04 11, 18, 25 01 08 15
Prijs in € per persoon vanaf 12 jaar, op basis van een clubkamer voor 2-persoonsgebruik
Club kamer 1950 2400 1660 1660 2150 2150 1660 1660 1590 1420
Club kamer met uitzicht op de Mont Blanc 2145 2640 1826 1826 2365 2365 1826 1826 1749 1562
Club kamer pistezicht 2242 2760 1909 1909 2472 2472 1909 1909 1828 1633
Deluxe kamer 2535 3120 2158 2158 2795 2795 2158 2158 2067 1846
Suite dalzicht 3120 3840 2656 2656 3440 3440 2656 2656 2544 2272
Prijs* in € per kind, in een Club kamer
2 - 3 jaar Gratis  600 Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
4 - 11 jaar 1560 2160 1328 1328 1720 1720 1328 1328 1272 1136

*Deze prijzen gelden bij verblijf  van 1 of  meer kinderen in een Club kamer met 2 volwassenen. Een aantal Club kamers is geschikt voor gezinnen met kinderen. Eenpersoonskamers beschikbaar. Vraag ons om informatie over 
prijzen, beschikbaarheid en de toepasselijke voorwaarden.

ARRANGEMENT VAN 7 DAGEN ZONDER VERVOER - Prijs per persoon

Begin van het verblijf  op Zondag
December Januari Februari Maart April

23/24 31 07, 14, 21, 28 04 11, 18, 25 04 11, 18, 25 01 08 15
Prijs in € per persoon vanaf 12 jaar, op basis van een clubkamer voor 2-persoonsgebruik
Club kamer 1460 1800 1150 1150 1490 1490 1230 1230 1090 1010
Deluxe kamer 2044 2520 1610 1610 2086 2086 1722 1722 1526 1414
Prijs* in € per kind, in een Club kamer
0 - 1 jaar Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
2 - 3 jaar Gratis  450 Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
4 - 11 jaar 1168 1620  920  920 1192 1192  984  984  872  808

*Deze prijzen gelden bij verblijf  van 1 of  meer kinderen in een Club kamer met 2 volwassenen. Een aantal Club kamers is geschikt voor gezinnen met kinderen. Eenpersoonskamers beschikbaar. Vraag ons om informatie over 
prijzen, beschikbaarheid en de toepasselijke voorwaarden.

WINTERSPORT 2017 / 2018 ∑  23PLAC / DALC
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Editie 14/04/2017

FRANKRIJK

FRANKRIJK

Méribel l’Antarès 4∑

Méribel le Chalet 4∑

Vluchten beschikbaar vanaf  Brussel naar Genève met Brussels Airlines. Vertrek vanuit Luxemburg mogelijk met Luxair. Vraag ons om informatie.

Vluchten beschikbaar vanaf  Brussel naar Genève met Brussels Airlines. Vertrek vanuit Luxemburg mogelijk met Luxair. Vraag ons om informatie.

VLUCHT VANUIT BRUSSEL - Arrangement van 7 dagen met vervoer (verblijf + vlucht) - Prijs per persoon

Begin van het verblijf  op Zondag
December Januari Februari Maart

23/24 30 07, 14, 21, 28 04 11 18, 25 04 11, 18, 25
Prijs in € per persoon vanaf 12 jaar, op basis van een clubkamer voor 2-persoonsgebruik
Club kamer 3090 3530 2440 2460 2890 2840 2860 2480
Club kamer zuid 3638 4186 2872 2892 3396 3346 3366 2912
Deluxe familiekamer 3912 4514 3088 3108 3649 3599 3619 3128
Suite zuid 5008 5826 3952 3972 4661 4611 4631 3992
Prijs* in € per kind, in een Club Kamer
0 - 1 jaar Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
2 - 3 jaar  569 1220  518  516  562  512  532  536
4 - 11 jaar 2586 3198 2056 2071 2424 2374 2394 2091

*Deze prijzen gelden bij verblijf  van 1 of  meer kinderen in een Club kamer met 2 volwassenen. Een aantal Club kamers is geschikt voor gezinnen met kinderen. Eenpersoonskamers beschikbaar. Vraag ons om informatie over 
prijzen, beschikbaarheid en de toepasselijke voorwaarden.

VLUCHT VANUIT BRUSSEL - Arrangement van 7 dagen met vervoer (verblijf + vlucht) - Prijs per persoon

Begin van het verblijf  op Zondag
December Januari Februari Maart

23/24 30 07, 14, 21, 28 04 11 18, 25 04 11, 18, 25
Prijs in € per persoon vanaf 12 jaar, op basis van een clubkamer voor 2-persoonsgebruik
Club kamer 3250 3720 2570 2590 3030 2980 2980 2610
Club kamer met zicht op Saulire 3834 4419 3030 3050 3566 3516 3516 3070
Deluxe familiekamer 4418 5118 3490 3510 4102 4052 4052 3530
Suite 5294 6166 4180 4200 4906 4856 4856 4220
Prijs* in € per kind, in een Club Kamer
0 - 1 jaar Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
2 - 3 jaar  564 1259  523  520  564  514  514  540
4 - 11 jaar 2713 3367 2161 2176 2536 2486 2486 2196

*Deze prijzen gelden bij verblijf  van 1 of  meer kinderen in een Club kamer met 2 volwassenen. Een aantal Club kamers is geschikt voor gezinnen met kinderen. Eenpersoonskamers beschikbaar. Vraag ons om informatie over 
prijzen, beschikbaarheid en de toepasselijke voorwaarden.

ARRANGEMENT VAN 7 DAGEN ZONDER VERVOER - Prijs per persoon

Begin van het verblijf  op Zondag
December Januari Februari Maart

23/24 31 07, 14, 21, 28 04 11, 18, 25 04 11, 18, 25
Prijs in € per persoon vanaf 12 jaar, op basis van een clubkamer voor 2-persoonsgebruik
Club Kamer 2740 3370 2160 2160 2530 2530 2160
Club kamer zuid 3288 4044 2592 2592 3036 3036 2592
Deluxe familiekamer 3562 4381 2808 2808 3289 3289 2808
Suite zuid 4658 5729 3672 3672 4301 4301 3672
Prijs* in € per kind, in een Club Kamer
0 - 1 jaar Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
2 - 3 jaar Gratis  842 Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
4 - 11 jaar 2192 3033 1728 1728 2024 2024 1728

*Deze prijzen gelden bij verblijf  van 1 of  meer kinderen in een Club kamer met 2 volwassenen. Een aantal Club kamers is geschikt voor gezinnen met kinderen. Eenpersoonskamers beschikbaar. Vraag ons om informatie over 
prijzen, beschikbaarheid en de toepasselijke voorwaarden.

ARRANGEMENT VAN 7 DAGEN ZONDER VERVOER - Prijs per persoon

Begin van het verblijf  op Zondag
December Januari Februari Maart

23/24 31 07, 14, 21, 28 04 11, 18, 25 04 11, 18, 25
Prijs in € per persoon vanaf 12 jaar, op basis van een clubkamer voor 2-persoonsgebruik
Club kamer 2920 3590 2300 2300 2680 2680 2300
Club kamer met zicht op Saulire 3504 4308 2760 2760 3216 3216 2760
Deluxe familiekamer 4088 5026 3220 3220 3752 3752 3220
Suite 4964 6103 3910 3910 4556 4556 3910
Prijs* in € per kind, in een Club Kamer
0 - 1 jaar Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
2 - 3 jaar Gratis  897 Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
4 - 11 jaar 2336 3231 1840 1840 2144 2144 1840

*Deze prijzen gelden bij verblijf  van 1 of  meer kinderen in een Club kamer met 2 volwassenen. Een aantal Club kamers is geschikt voor gezinnen met kinderen. Eenpersoonskamers beschikbaar. Vraag ons om informatie over 
prijzen, beschikbaarheid en de toepasselijke voorwaarden.

24 ∑  WINTERSPORT 2017 / 2018 MANC / MCHC
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Editie 14/04/2017

Peisey-Vallandry 4∑

Pragelato Vialattea 4∑

Vluchten beschikbaar vanaf  Brussel naar Genève met Brussels Airlines. Vertrek vanuit Luxemburg mogelijk met Luxair. Vraag ons om informatie.

Vluchten beschikbaar vanaf  Brussel naar Turijn met Brussels Airlines. Vraag ons om informatie.

FRANKRIJK

ITALIË

VLUCHT VANUIT BRUSSEL - Arrangement van 7 dagen met vervoer (verblijf + vlucht) - Prijs per persoon

Begin van het verblijf  op Zondag
December Januari Februari Maart April

23/24 30 07, 14, 21, 28 04 11 18, 25 04 11, 18, 25 01
Prijs in € per persoon vanaf 12 jaar, op basis van een clubkamer voor 2-persoonsgebruik
Club kamer 2270 2650 1870 1870 2460 2450 2450 2020 2030
Clubkamer - Familie met balkon 2375 2776 1952 1952 2575 2565 2565 2109 2119
Familiesuite 3110 3655 2530 2530 3380 3370 3370 2732 2742
Suite 3740 4408 3025 3025 4070 4060 4060 3266 3276
Prijs* in € per kind, in een Club kamer
2 - 3 jaar  380  888  385  385  390  380  380  382  392
4 - 11 jaar 1892 2397 1573 1573 2046 2036 2036 1692 1702

*Deze prijzen gelden bij verblijf  van 1 of  meer kinderen in een Club kamer met 2 volwassenen. Een aantal Club kamers is geschikt voor gezinnen met kinderen. Eenpersoonskamers beschikbaar. Vraag ons om informatie over 
prijzen, beschikbaarheid en de toepasselijke voorwaarden.

VLUCHT VANUIT BRUSSEL - Arrangement van 7 dagen met vervoer (verblijf + vlucht) - Prijs per persoon

Begin van het verblijf  op Zondag
December Januari Februari Maart April

17 23/24 30
07, 14, 
21, 28

04 11 18, 25 04 11, 18 25 01 08 15

Prijs in € per persoon vanaf 12 jaar, op basis van een clubkamer voor 2-persoonsgebruik
Club kamer 1930 2420 2830 2170 2210 2750 2720 2690 2210 2270 2330 2210 1910
Club kamer dalzicht 2248 2833 3342 2550 2590 3240 3210 3180 2590 2650 2710 2566 2230
Deluxe kamer dalzicht 2566 3245 3854 2930 2970 3730 3700 3670 2970 3030 3090 2922 2550
Suite terras dalzicht 3520 4482 5390 4070 4110 5200 5170 5140 4110 4170 4230 3990 3510
Prijs* in € per kind, in een Club kamer
0 - 1 jaar Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
2 - 3 jaar  467  524 1027  460  462  496  466  461  462  465  525  519  470
4 - 11 jaar 1637 2041 2571 1828 1860 2299 2269 2245 1860 1909 1969 1872 1622

*Deze prijzen gelden bij verblijf  van 1 of  meer kinderen in een Club kamer met 2 volwassenen. Een aantal Club kamers is geschikt voor gezinnen met kinderen. Eenpersoonskamers beschikbaar. Vraag ons om informatie over 
prijzen, beschikbaarheid en de toepasselijke voorwaarden.

ARRANGEMENT VAN 7 DAGEN ZONDER VERVOER - Prijs per persoon

Begin van het verblijf  op Zondag
December Januari Februari Maart April

17 24 31 07, 14, 21, 28 04 11, 18, 25 04 11, 18, 25 01 08 15
Prijs in € per persoon vanaf 12 jaar, op basis van een clubkamer voor 2-persoonsgebruik
Club kamer 1590 2140 2630 1900 1900 2450 2450 1900 1900 1780 1600
Club kamer dalzicht 1908 2568 3156 2280 2280 2940 2940 2280 2280 2136 1920
Deluxe kamer dalzicht 2226 2996 3682 2660 2660 3430 3430 2660 2660 2492 2240
Suite terras dalzicht 3180 4280 5260 3800 3800 4900 4900 3800 3800 3560 3200
Prijs* in € per kind, in een Club kamer
0 - 1 jaar Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
2 - 3 jaar Gratis Gratis  657 Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
4 - 11 jaar 1272 1712 2367 1520 1520 1960 1960 1520 1520 1424 1280

*Deze prijzen gelden bij verblijf  van 1 of  meer kinderen in een Club kamer met 2 volwassenen. Een aantal Club kamers is geschikt voor gezinnen met kinderen. Eenpersoonskamers beschikbaar. Vraag ons om informatie over 
prijzen, beschikbaarheid en de toepasselijke voorwaarden.

ARRANGEMENT VAN 7 DAGEN ZONDER VERVOER - Prijs per persoon

Begin van het verblijf  op Zondag
December Januari Februari Maart April

23/24 31 07, 14, 21, 28 04 11, 18, 25 04 11, 18, 25 01
Prijs in € per persoon vanaf 12 jaar, op basis van een clubkamer voor 2-persoonsgebruik
Club kamer 2100 2580 1650 1650 2300 2300 1780 1780
Club familiekamer met balkon 2205 2709 1732 1732 2415 2415 1869 1869
Familiesuite 2940 3612 2310 2310 3220 3220 2492 2492
Suite 3570 4386 2805 2805 3910 3910 3026 3026
Prijs* in € per kind, in een Club kamer
2 - 3 jaar Gratis  645 Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
4 - 11 jaar 1680 2322 1320 1320 1840 1840 1424 1424

*Deze prijzen gelden bij verblijf  van 1 of  meer kinderen in een Club kamer met 2 volwassenen. Een aantal Club kamers is geschikt voor gezinnen met kinderen. Eenpersoonskamers beschikbaar. Vraag ons om informatie over 
prijzen, beschikbaarheid en de toepasselijke voorwaarden.

WINTERSPORT 2017 / 2018 ∑  25PVAC / PRAC
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Editie 14/04/2017

ZWITSERLAND

FRANKRIJK

Saint-Moritz Roi Soleil 4∑

Serre-Chevalier 3∑

Vluchten beschikbaar vanaf  Brussel naar Turijn met Brussels Airlines. Vraag ons om informatie.

VLUCHT VANUIT BRUSSEL - Arrangement van 7 dagen met vervoer (verblijf + vlucht) - Prijs per persoon

Begin van het verblijf  op Zondag
December Januari Februari Maart April

23/24 30 07, 14, 21, 28 04 11, 18, 25 04 11, 18, 25 01
Prijs in € per persoon vanaf 12 jaar, op basis van een clubkamer voor 2-persoonsgebruik
Club kamer 1880 2180 1620 1620 1910 1910 1620 1620
Club familiekamer balkon bergzicht 2042 2374 1755 1755 2075 2075 1755 1755
Club familiekamer dalzicht 2123 2471 1822 1822 2158 2158 1822 1822
Club familiekamer balkon dalzicht 2204 2568 1890 1890 2240 2240 1890 1890
Deluxe kamer 2366 2761 2025 2025 2405 2405 2025 2025
Prijs* in € per kind, in een Club kamer
0 - 1 jaar Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
2 - 3 jaar  341  745  337  337  343  343  337  337
4 - 11 jaar 1572 1974 1363 1363 1597 1597 1363 1363

*Deze prijzen gelden bij verblijf  van 1 of  meer kinderen in een Club kamer met 2 volwassenen. Een aantal Club kamers is geschikt voor gezinnen met kinderen. Eenpersoonskamers beschikbaar. Vraag ons om informatie over 
prijzen, beschikbaarheid en de toepasselijke voorwaarden.

ARRANGEMENT VAN 7 DAGEN ZONDER VERVOER - Prijs per persoon

Begin van het verblijf  op Zondag
December Januari Februari Maart April

23/24 31 07, 14, 21, 28 04 11, 18, 25 04 11, 18, 25 01
Prijs in € per persoon vanaf 12 jaar, op basis van een clubkamer voor 2-persoonsgebruik
Club kamer 1740 2140 1450 1450 1730 1730 1450 1450
Club kamer bergzicht 1827 2247 1522 1522 1816 1816 1522 1522
Prijs* in € per kind, in een Club kamer
0 - 1 jaar Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
2 - 3 jaar Gratis  535 Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
4 - 11 jaar 1392 1926 1160 1160 1384 1384 1160 1160

*Deze prijzen gelden bij verblijf  van 1 of  meer kinderen in een Club kamer met 2 volwassenen. Een aantal Club kamers is geschikt voor gezinnen met kinderen. Eenpersoonskamers beschikbaar. Vraag ons om informatie over 
prijzen, beschikbaarheid en de toepasselijke voorwaarden.

ARRANGEMENT VAN 7 DAGEN ZONDER VERVOER - Prijs per persoon

Begin van het verblijf  op Zondag
December Januari Februari Maart April

23/24 31 07, 14, 21, 28 04 11, 18, 25 04 11, 18, 25 01
Prijs in € per persoon vanaf 12 jaar, op basis van een clubkamer voor 2-persoonsgebruik
Club kamer 1620 1990 1350 1350 1650 1650 1350 1350
Club familiekamer balkon bergzicht 1782 2189 1485 1485 1815 1815 1485 1485
Club familiekamer dalzicht 1863 2289 1553 1553 1897 1897 1553 1553
Club familiekamer balkon dalzicht 1944 2388 1620 1620 1980 1980 1620 1620
Deluxe kamer 2106 2587 1755 1755 2145 2145 1755 1755
Prijs* in € per kind, in een Club kamer
0 - 1 jaar Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
2 - 3 jaar Gratis  498 Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
4 - 11 jaar 1296 1791 1080 1080 1320 1320 1080 1080

*Deze prijzen gelden bij verblijf  van 1 of  meer kinderen in een Club kamer met 2 volwassenen. Een aantal Club kamers is geschikt voor gezinnen met kinderen. Eenpersoonskamers beschikbaar. Vraag ons om informatie over 
prijzen, beschikbaarheid en de toepasselijke voorwaarden.

26 ∑  WINTERSPORT 2017 / 2018 SMRC / SCHC
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Editie 14/04/2017

FRANKRIJK

FRANKRIJK

Tignes Val Claret 4∑

Val d’Isère 4∑ met Zone 5∑

Vluchten beschikbaar vanaf  Brussel naar Genève met Brussels Airlines. Vertrek vanuit Luxemburg mogelijk met Luxair. Vraag ons om informatie.

Vluchten beschikbaar vanaf  Brussel naar Genève met Brussels Airlines. Vertrek vanuit Luxemburg mogelijk met Luxair. Vraag ons om informatie.

VLUCHT VANUIT BRUSSEL - Arrangement van 7 dagen met vervoer (verblijf + vlucht) - Prijs per persoon

Begin van het verblijf  op Zondag
December Januari Februari Maart April

03 10 17 23/24 30
07, 14, 
21, 28

04 11 18, 25 04 11, 18 25 01 08 15 22

Prijs in € per persoon vanaf 12 jaar, op basis van een clubkamer voor 2-persoonsgebruik
Club kamer 1910 1880 1850 2260 2690 2020 2030 2510 2470 2500 2050 2090 2150 2080 1810 1680
Club kamer pistezicht 2212 2186 2156 2657 3182 2374 2384 2962 2922 2952 2404 2444 2504 2418 2114 1940
Deluxe familiekamer pistezicht 2665 2645 2615 3253 3921 2905 2915 3640 3600 3630 2935 2975 3035 2925 2570 2330
Prijs* in € per kind, in een Club kamer
2 - 3 jaar  506  457  427  468  961  427  437  476  436  421  422  426  486  491  518  510
4 - 11 jaar 1629 1595 1565 1902 2441 1701 1711 2103 2063 2084 1725 1757 1817 1762 1552 1446

*Deze prijzen gelden bij verblijf  van 1 of  meer kinderen in een Club kamer met 2 volwassenen. Een aantal Club kamers is geschikt voor gezinnen met kinderen. Eenpersoonskamers beschikbaar. Vraag ons om informatie over 
prijzen, beschikbaarheid en de toepasselijke voorwaarden.

VLUCHT VANUIT BRUSSEL - Arrangement van 7 dagen met vervoer (verblijf + vlucht) - Prijs per persoon

Begin van het verblijf  op Zondag
December Januari Februari Maart April

10 17 23/24 30
07, 14, 
21, 28

04 11 18, 25 04 11, 18 25 01

Prijs in € per persoon vanaf 12 jaar, op basis van een clubkamer voor 2-persoonsgebruik
Club kamer 1800 1700 2230 2670 2050 2120 2330 2260 2260 2050 2140 2190
Club kamer Zuid 1942 1842 2422 2909 2232 2302 2527 2457 2457 2232 2322 2372
Deluxe kamer 2439 2339 3093 3747 2869 2939 3216 3146 3146 2869 2959 3009
Prijs* in € per kind, in een Club kamer
0 - 1 jaar Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
2 - 3 jaar  522  465  511  989  467  464  537  467  467  467  466  516
4 - 11 jaar 1544 1453 1886 2429 1734 1789 1971 1901 1901 1734 1806 1856

Zone 5∑ - Prijs in € per persoon vanaf 12 jaar, op basis van een clubkamer voor 2-persoonsgebruik
Suite Zone 5∑ 3362 3262 4339 5304 4052 4122 4497 4427 4427 4052 4142 4192

*Deze prijzen gelden bij verblijf  van 1 of  meer kinderen in een Club kamer met 2 volwassenen. Een aantal Club kamers is geschikt voor gezinnen met kinderen. Eenpersoonskamers beschikbaar. Vraag ons om informatie over 
prijzen, beschikbaarheid en de toepasselijke voorwaarden.

ARRANGEMENT VAN 7 DAGEN ZONDER VERVOER - Prijs per persoon

Begin van het verblijf  op Zondag
December Januari Februari Maart April

03 10, 17 24 31
07, 14, 
21, 28

04 11, 18, 25 04 11, 18, 25 01 08 15 22

Prijs in € per persoon vanaf 12 jaar, op basis van een clubkamer voor 2-persoonsgebruik
Club kamer 1510 1530 2060 2530 1770 1770 2260 2260 1770 1770 1690 1520 1300
Club kamer koppels ‘Petit Claret’ 1434 1453 1957 2404 1682 1682 2147 2147 1682 1682 1606 1444 1235
Club kamer pistezicht 1812 1836 2472 3036 2124 2124 2712 2712 2124 2124 2028 1824 1560
Deluxe familiekamer pistezicht 2265 2295 3090 3795 2655 2655 3390 3390 2655 2655 2535 2280 1950
Prijs* in € per kind, in een Club kamer
0 - 3 jaar Gratis Gratis Gratis  632 Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
4 - 11 jaar 1208 1224 1648 2277 1416 1416 1808 1808 1416 1416 1352 1216 1040

*Deze prijzen gelden bij verblijf  van 1 of  meer kinderen in een Club kamer met 2 volwassenen. Een aantal Club kamers is geschikt voor gezinnen met kinderen. Eenpersoonskamers beschikbaar. Vraag ons om informatie over 
prijzen, beschikbaarheid en de toepasselijke voorwaarden.

ARRANGEMENT VAN 7 DAGEN ZONDER VERVOER - Prijs per persoon

Begin van het verblijf  op Zondag
December Januari Februari Maart April

10, 17 24 31 07, 14, 21, 28 04 11, 18, 25 04 11, 18, 25 01
Prijs in € per persoon vanaf 12 jaar, op basis van een clubkamer voor 2-persoonsgebruik
Club kamer 1420 2000 2460 1820 1820 1970 1970 1820 1820
Club kamer Zuid 1562 2200 2706 2002 2002 2167 2167 2002 2002
Deluxe kamer 2059 2900 3567 2639 2639 2857 2857 2639 2639
Prijs* in € per kind, in een Club kamer
0 - 1 jaar Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
2 - 3 jaar Gratis Gratis  615 Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
4 - 11 jaar 1136 1600 2214 1456 1456 1576 1576 1456 1456

Zone 5∑ - Prijs in € per persoon vanaf 12 jaar, op basis van een clubkamer voor 2-persoonsgebruik
Suite Zone 5∑ 2982 4200 5166 3822 3822 4137 4137 3822 3822

*Deze prijzen gelden bij verblijf  van 1 of  meer kinderen in een Club kamer met 2 volwassenen. Een aantal Club kamers is geschikt voor gezinnen met kinderen. Eenpersoonskamers beschikbaar. Vraag ons om informatie over 
prijzen, beschikbaarheid en de toepasselijke voorwaarden.

WINTERSPORT 2017 / 2018 ∑  27TVCC / VISC
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Editie 14/04/2017

FRANKRIJK

Val Thorens Sensations 4∑

Vluchten beschikbaar vanaf  Brussel naar Genève met Brussels Airlines. Vertrek vanuit Luxemburg mogelijk met Luxair. Vraag ons om informatie.

VLUCHT VANUIT BRUSSEL - Arrangement van 7 dagen met vervoer (verblijf + vlucht) - Prijs per persoon

Begin van het verblijf  op Zondag
Nov. December Januari Februari Maart April

26 03 10 17 23/24 30
07, 14, 
21, 28

04 11 18, 25 04
11, 18, 

25
01 08 15 22

Prijs in € per persoon vanaf 12 jaar, op basis van een clubkamer voor 2-persoonsgebruik
Club kamer 1880 1960 2150 2100 2500 2970 2350 2350 2570 2520 2520 2350 2400 2230 2140 1990
Club Kamer - Balkon 1952 2037 2237 2187 2605 3100 2449 2449 2679 2629 2629 2449 2499 2321 2226 2068
Club kamer bergzicht 2024 2113 2323 2273 2709 3229 2549 2549 2787 2737 2737 2549 2599 2412 2312 2146
Deluxe kamer 2456 2572 2842 2792 3339 4006 3146 3146 3438 3388 3388 3146 3196 2958 2828 2614
Junior Suite 2888 3031 3361 3311 3969 4782 3743 3743 4089 4039 4039 3743 3793 3504 3344 3082
Suite 3320 3490 3880 3830 4598 5559 4340 4340 4740 4690 4690 4340 4390 4050 3860 3550
Prijs* in € per kind, in een Club kamer
2 - 3 jaar  512  507  507  457  506 1052  459  459  509  459  459  459  509  501  506  508
4 - 11 jaar 1606 1670 1822 1772 2101 2695 1971 1971 2158 2108 2108 1971 2021 1884 1813 1694

*Deze prijzen gelden bij verblijf  van 1 of  meer kinderen in een Club kamer met 2 volwassenen. Een aantal Club kamers is geschikt voor gezinnen met kinderen. Eenpersoonskamers beschikbaar. Vraag ons om informatie over 
prijzen, beschikbaarheid en de toepasselijke voorwaarden.

ARRANGEMENT VAN 7 DAGEN ZONDER VERVOER - Prijs per persoon

Begin van het verblijf  op Zondag
Nov. December Januari Februari Maart April

26 03 10, 17 24 31
07, 14, 
21, 28

04 11, 18, 25 04 11, 18, 25 01 08 15 22

Prijs in € per persoon vanaf 12 jaar, op basis van een clubkamer voor 2-persoonsgebruik
Club kamer 1440 1530 1730 2160 2660 1990 1990 2170 2170 1990 1990 1820 1720 1560
Club Kamer - Balkon 1512 1606 1816 2268 2793 2090 2090 2278 2278 2090 2090 1911 1806 1638
Club kamer bergzicht 1584 1683 1903 2376 2926 2189 2189 2387 2387 2189 2189 2002 1892 1716
Deluxe kamer 2016 2142 2422 3024 3724 2786 2786 3038 3038 2786 2786 2548 2408 2184
Junior Suite 2448 2601 2941 3672 4522 3383 3383 3689 3689 3383 3383 3094 2924 2652
Suite 2880 3060 3460 4320 5320 3980 3980 4340 4340 3980 3980 3640 3440 3120
Prijs* in € per kind, in een Club kamer
0 - 3 jaar Gratis Gratis Gratis Gratis  665 Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
4 - 11 jaar 1152 1224 1384 1728 2394 1592 1592 1736 1736 1592 1592 1456 1376 1248

*Deze prijzen gelden bij verblijf  van 1 of  meer kinderen in een Club kamer met 2 volwassenen. Een aantal Club kamers is geschikt voor gezinnen met kinderen. Eenpersoonskamers beschikbaar. Vraag ons om informatie over 
prijzen, beschikbaarheid en de toepasselijke voorwaarden.

28 ∑  WINTERSPORT 2017 / 2018 VTHC
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Editie 14/04/2017

FRANKRIJK

Valmorel 4∑ met Zone 5∑
FRANKRIJK

Chaletappartementen Valmorel

Vluchten beschikbaar vanaf  Brussel naar Genève met Brussels Airlines. Vertrek vanuit Luxemburg mogelijk met Luxair. Vraag ons om informatie.

VLUCHT VANUIT BRUSSEL - Arrangement van 7 dagen met vervoer (verblijf + vlucht) - Prijs per persoon

Begin van het verblijf  op Zondag
December Januari Februari Maart April

23/24 30 07, 14, 21, 28 04 11 18, 25 04 11, 18, 25 01 08 15
Prijs in € per persoon vanaf 12 jaar, op basis van een clubkamer voor 2-persoonsgebruik
Club kamer 2580 2990 2130 2130 2780 2740 2760 2270 2370 2240 1990
Club kamer dalzicht 3028 3527 2488 2488 3272 3232 3252 2656 2756 2598 2314
Deluxe kamer 3252 3796 2667 2667 3518 3478 3498 2849 2949 2777 2476
Chaletappartement 2 slaapkamers 5044 5944 4099 4099 5486 5446 5466 4393 4493 4209 3772
Chaletappartement 3 slaapkamers 5044 5944 4099 4099 5486 5446 5466 4393 4493 4209 3772
Chaletappartement 4 slaapkamers 5044 5944 4099 4099 5486 5446 5466 4393 4493 4209 3772
Prijs* in € per kind, in een Club kamer
0 - 1 jaar Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
2 - 3 jaar  542 1084  501  501  541  501  497  494  556  557  500
4 - 11 jaar 2173 2716 1804 1804 2332 2292 2308 1914 2007 1903 1692
Prijs** in € per kind, in een Chaletappartement 2 slaapkamers
0 - 1 jaar Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
2 - 3 jaar  542 1735  501  501  541  501  497  494  556  557  500
4 - 11 jaar 4144 5340 3379 3379 4497 4457 4472 3613 3706 3478 3118

Zone 5∑ - Prijs in € per persoon vanaf 12 jaar, op basis van een clubkamer voor 2-persoonsgebruik
Familiesuite Zone 5∑ 5044 5944 4099 4099 5486 5446 5466 4393 4493 4209 3772

*Deze prijzen gelden bij verblijf  van 1 of  meer kinderen in een Club kamer met 2 volwassenen. Een aantal Club kamers is geschikt voor gezinnen met kinderen. Eenpersoonskamers beschikbaar. Vraag ons om informatie over 
prijzen, beschikbaarheid en de toepasselijke voorwaarden.
**Deze prijzen gelden bij verblijf  van 1 of  meer kinderen in een Chaletappartement 2 slaapkamers met 2 volwassenen.

ARRANGEMENT VAN 7 DAGEN ZONDER VERVOER - Prijs per persoon

Begin van het verblijf  op Zondag
December Januari Februari Maart April

23/24 31 07, 14, 21, 28 04 11, 18, 25 04 11, 18, 25 01 08 15
Prijs in € per persoon vanaf 12 jaar, op basis van een clubkamer voor 2-persoonsgebruik
Club kamer 2240 2760 1790 1790 2460 2460 1930 1930 1790 1620
Club kamer dalzicht 2688 3312 2148 2148 2952 2952 2316 2316 2148 1944
Deluxe kamer 2912 3588 2327 2327 3198 3198 2509 2509 2327 2106
Chaletappartement 2 slaapkamers 4704 5796 3759 3759 5166 5166 4053 4053 3759 3402
Chaletappartement 3 slaapkamers 4704 5796 3759 3759 5166 5166 4053 4053 3759 3402
Chaletappartement 4 slaapkamers 4704 5796 3759 3759 5166 5166 4053 4053 3759 3402
Prijs* in € per kind, in een Club kamer
0 - 1 jaar Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
2 - 3 jaar Gratis  690 Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
4 - 11 jaar 1792 2484 1432 1432 1968 1968 1544 1544 1432 1296
Prijs** in € per kind, in een Chaletappartement 2 slaapkamers
0 - 1 jaar Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
2 - 3 jaar Gratis 1449 Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
4 - 11 jaar 3763 5216 3007 3007 4133 4133 3242 3242 3007 2722

Zone 5∑ - Prijs in € per persoon vanaf 12 jaar, op basis van een clubkamer voor 2-persoonsgebruik
Familiesuite Zone 5∑ 4704 5796 3759 3759 5166 5166 4053 4053 3759 3402

*Deze prijzen gelden bij verblijf  van 1 of  meer kinderen in een Club kamer met 2 volwassenen. Een aantal Club kamers is geschikt voor gezinnen met kinderen. Eenpersoonskamers beschikbaar. Vraag ons om informatie over 
prijzen, beschikbaarheid en de toepasselijke voorwaarden.
**Deze prijzen gelden bij verblijf  van 1 of  meer kinderen in een Chaletappartement met 2 volwassenen.
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ZWITSERLAND

Villars-sur-Ollon 4∑

Vluchten beschikbaar vanaf  Brussel naar Genève met Brussels Airlines. Vertrek vanuit Luxemburg mogelijk met Luxair. Vraag ons om informatie.

VLUCHT VANUIT BRUSSEL - Arrangement van 7 dagen met vervoer (verblijf + vlucht) - Prijs per persoon

Begin van het verblijf  op Zondag
December Januari Februari Maart

23/24 30 07, 14, 21, 28 04 11 18, 25 04 11, 18
Prijs in € per persoon vanaf 12 jaar, op basis van een clubkamer voor 2-persoonsgebruik
Club kamer 2380 2620 1880 1890 2450 2400 2400 1990
Club kamer zuid 2575 2854 2035 2045 2662 2612 2612 2156
Club familie-accommodatie zuid 2965 3321 2345 2355 3086 3036 3036 2488
Prijs* in € per kind, in een Club kamer
0 - 1 jaar Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
2 - 3 jaar  547 1001  516  510  563  513  513  513
4 - 11 jaar 2013 2387 1607 1614 2072 2022 2022 1695

*Deze prijzen gelden bij verblijf  van 1 of  meer kinderen in een Club kamer met 2 volwassenen. Een aantal Club kamers is geschikt voor gezinnen met kinderen. Eenpersoonskamers beschikbaar. Vraag ons om informatie over 
prijzen, beschikbaarheid en de toepasselijke voorwaarden.

ARRANGEMENT VAN 7 DAGEN ZONDER VERVOER - Prijs per persoon

Begin van het verblijf  op Zondag
December Januari Februari Maart

23/24 31 07, 14, 21, 28 04 11, 18, 25 04 11, 18
Prijs in € per persoon vanaf 12 jaar, op basis van een clubkamer voor 2-persoonsgebruik
Club kamer 1950 2400 1550 1550 2120 2120 1660
Club kamer zuid 2145 2640 1705 1705 2332 2332 1826
Club familie-accommodatie zuid 2535 3120 2015 2015 2756 2756 2158
Prijs* in € per kind, in een Club kamer
0 - 1 jaar Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
2 - 3 jaar Gratis  600 Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
4 - 11 jaar 1560 2160 1240 1240 1696 1696 1328

*Deze prijzen gelden bij verblijf  van 1 of  meer kinderen in een Club kamer met 2 volwassenen. Een aantal Club kamers is geschikt voor gezinnen met kinderen. Eenpersoonskamers beschikbaar. Vraag ons om informatie over 
prijzen, beschikbaarheid en de toepasselijke voorwaarden.

30 ∑  WINTERSPORT 2017 / 2018 VSOC

cmncpbfl_030_Villars.indd   30 06/04/2017   11:45



WINTERSPORT 2017 / 2018 ∑  31

Editie 14/04/2017

ALGEMENE VOORWAARDEN
PRAKTISCHE INFORMATIE
U kunt uw vakantie boeken 

1. RECHTSTREEKS BIJ CLUB MED®

a.  In een van onze agentschappen
Stap binnen in ons agentschap in Brussel, Luik, Antwerpen, 
Gent, Ukkel, Namen of Knokke en laat u door een van 
onze G.O® naar het Clubdorp van uw dromen gidsen.
b.  Telefonisch:
Reserveer uw vakantie 7 dagen op 7 vanuit uw luie zetel 
op het nummer 070/660.660. Onze G.O® doen de rest.
c.  Via het internet:
Bekijk de informatie over de Clubdorpen op onze website 
en boek thuis via www.clubmed.be.

2. BIJ EEN ERKEND REISBUREAU 
Iedere G.M® die een arrangement koopt, moet bevoegd 
zijn om een contract te kunnen sluiten (i.e. minstens 
18 jaar oud zijn, wettelijk een contract mogen sluiten 
en niet onder voogdij of curatele staan). Deze persoon 
garandeert de juistheid van de informatie die hij 
eigenhandig meegedeeld heeft of die een familielid 
doorgegeven heeft.

REISDOCUMENTEN VAN CLUB MED®

1.  Als u reserveert in een van onze Club Med® 
agentschappen, per telefoon of via het internet.
• Als u reserveert een van onze Club Med® agentschappen
• Zodra u reserveert, ontvangt u een reisbevestiging die 

bij uw vertrek als factuur dient (voucher).
• Ongeveer tien dagen vóór u vertrekt, ontvangt u de 

reisdocumenten. Hierop staat vermeld hoe laat en waar 
u verwacht wordt (luchthaven, station, Clubdorp …). 

• Wanneer u terug thuis bent, bezorgen we u een lijst 
met vragen over hoe uw vakantie verlopen is. 

2. Als u reserveert bij een erkend reisbureau:
vraag uw reisagent om informatie. 

ALGEMENE VOORWAARDEN 
A- ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE 
GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN 
Artikel 1 Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op 
de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling 
zoals verstaan onder de Belgische wet van 
16 februari 1994 tot regeling van het contract tot 
reisorganisatie en reisbemiddeling.
Artikel 2 Promotie
1. De gegevens in de reisbrochure zijn bindend voor de 
reisorganisator of de reisbemiddelaar die de brochure 
heeft uitgegeven, tenzij:
a) wijzigingen in deze gegevens niet duidelijk, schriftelijk 
en vóór het afsluiten van het contract onder de aandacht 
van de reiziger zijn gebracht;
b) er zich naderhand wijzigingen voordoen als gevolg van 
een schriftelijk akkoord tussen de partijen bij het contract.
2. De reisorganisator en/of reisbemiddelaar kan voor 
bepaalde of onbepaalde duur heel zijn reisaanbod of 
een gedeelte ervan schrappen.
Artikel 3 Informatie vanwege de reisorganisator 
en/of reisbemiddelaar
De reisorganisator en/of reisbemiddelaar is verplicht om:
1. vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie 
of tot reisbemiddeling het volgende schriftelijk mee te 
delen aan de reizigers:
a) de algemene informatie over paspoorten en visa en 
de formaliteiten op het gebied van gezondheidszorg 
die voor de reis en het verblijf noodzakelijk zijn, zodat 
de reizigers de vereiste documenten in orde kunnen 
brengen. Reizigers met een andere nationaliteit dan 
de Belgische moeten bij de betrokken ambassade(s) 
of het/de betrokken consula(a) t(en) informeren welke 
administratieve formaliteiten ze moeten vervullen;
b) informatie over het aangaan en de inhoud van een 
annulerings- en/of reisbijstandsverzekering;
c) de algemene en bijzondere voorwaarden die van 
toepassing zijn op de contracten.

2. ten laatste zeven kalenderdagen voor de vertrekdatum 
de volgende inlichtingen schriftelijk aan de reizigers te 
bezorgen:
a) dienstregelingen, tussenstops en aansluitingen, net als 
(indien mogelijk) de plaats die de reiziger moet innemen;
b) naam, adres, telefoonnummer, faxnummer en/of 
e-mailadres van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiger 
van de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, hetzij de 
plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden 
kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar 
of de reisorganisator;
c) in het geval dat minderjarigen naar het buitenland 
reizen en daar verblijven: de informatie die het mogelijk 
maakt om rechtstreeks contact op te nemen met het 
kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf 
verantwoordelijk is.
De hierboven vermelde termijn van 7 kalenderdagen is 
niet van toepassing als het contract laattijdig gesloten is. 
Artikel 4 Informatie vanwege de reiziger
De reiziger moet de reisorganisator en/of reisbemiddelaar 
alle nuttige inlichtingen bezorgen waar hij uitdrukkelijk om 
wordt gevraagd of die redelijkerwijze een invloed kunnen 
hebben op het goede verloop van de reis.
Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt 
en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator 
en/of reisbemiddelaar, mogen deze kosten worden 
doorgerekend aan de reiziger.
Artikel 5 Totstandkoming van het contract
1. Bij het boeken van de reis is de reisbemiddelaar of 
reisorganisator wettelijk verplicht om de reiziger een 
bestelbon te overhandigen.
2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het 
ogenblik dat de reiziger, al dan niet via de reisbemiddelaar 
die namens de reisorganisator optreedt, van de 
reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de 
geboekte reis ontvangt.
Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de 
reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen 
uiterlijk 21 dagen nadat de bestelbon is ondertekend? 
Dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet 
is geboekt en heeft hij recht op de onmiddellijke 
terugbetaling van alle bedragen die hij al heeft betaald.
Artikel 6 De prijs
1. De prijs die in het contract is overeengekomen, kan 
niet worden herzien. Tenzij dit uitdrukkelijk in het contract 
is voorzien samen met de precieze berekeningswijze 
ervan, en voor zover de herziening het gevolg is van 
een wijziging in:
a) de wisselkoersen die van toepassing zijn op de reis  
en/of
b) de vervoerkosten, met inbegrip van de brandstofkosten 
en/of
c) de heffingen en belastingen die voor bepaalde diensten 
verschuldigd zijn.
In deze gevallen moet wel aan de voorwaarde voldaan 
zijn dat de wijzigingen in kwestie ook aanleiding zullen 
geven tot een verlaging van de prijs.
2. De prijs die in het contract is vastgelegd, mag in geen 
geval worden verhoogd binnen 20 kalenderdagen voor 
de vertrekdag.
3. Als de prijsverhoging meer bedraagt dan 10% van de 
totale prijs, kan de reiziger het contract zonder vergoeding 
verbreken. In dat geval heeft de reiziger recht op de 
onmiddellijke terugbetaling van alle bedragen die hij al 
aan de reisorganisator heeft betaald.
Artikel 7 Betaling van de reissom
1. Behalve als er uitdrukkelijk iets anders is 
overeengekomen, betaalt de reiziger wanneer hij de 
bestelbon ondertekent als voorschot een gedeelte 
van de globale of totale reissom die in de bijzondere 
reisvoorwaarden is vastgelegd.
2. Als de reiziger het gevraagde voorschot of de gevraagde 
reissom niet betaalt en hij daarvoor in gebreke is gesteld, 
heeft de reisorganisator en/of reisbemiddelaar het recht 
om de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te 
beëindigen. De bijbehorende kosten zijn voor rekening 
van de reiziger.
3. Behalve als op de bestelbon iets anders is 
overeengekomen, moet de reiziger het restbedrag van 

de reissom uiterlijk één maand vóór de vertrekdatum 
betalen, op voorwaarde dat hij vooraf of op dat ogenblik 
de schriftelijke reisbevestiging en/of de reisdocumenten 
heeft gekregen/krijgt.
Artikel 8 Overdraagbaarheid van de boeking
1. De reiziger kan zijn reis vóór ze begint overdragen aan 
een derde. Die moet wel voldoen aan alle voorwaarden 
van het contract tot reisorganisatie. De overdrager 
moet  de reisorganisator en indien nodig ook de 
reisbemiddelaar tijdig vóór het vertrek op de hoogte 
brengen van deze overdracht.
2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn 
hoofdelijk gehouden om de totale reissom en de kosten 
van de overdracht te betalen.
Artikel 9 Wijzigingen door de reiziger
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag 
de reisorganisator en/of de reisbemiddelaar alle kosten 
aanrekenen die daardoor ontstaan.
Artikel 10 Wijzigingen door de reisorganisator 
vóór het vertrek
1. Als vóór de aanvang van de reis een van de wezenlijke 
punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, 
moet de reisorganisator de reiziger daar zo snel mogelijk 
(in elk geval vóór het vertrek) van op de hoogte brengen. 
Bovendien moet hij de reiziger wijzen op de mogelijkheid 
om het contract te verbreken zonder kosten, tenzij de 
reiziger de wijziging aanvaardt die de reisorganisator 
heeft voorgesteld.
2. De reiziger moet zo snel mogelijk (in elk geval vóór 
het vertrek) de reisbemiddelaar of de reisorganisator 
zijn beslissing meedelen.
3. Als de reiziger de wijziging aanvaardt, moet er een 
nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract worden 
opgesteld met daarin de aangebrachte wijzigingen en de 
invloed daarvan op de prijs.
4. Als de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij 
vragen om artikel 11 toe te passen.
Artikel 11 Verbreking door de reisorganisator 
vóór het vertrek
1. Verbreekt de reisorganisator vóór de reis begint het 
contract wegens omstandigheden die niet aan de reiziger 
toe te schrijven zijn? Dan heeft de reiziger twee keuzes:
a) Hij aanvaardt een nieuw aanbod van een reis van 
gelijke of hogere kwaliteit, zonder dat hij een toeslag 
moet betalen. Als de vervangende reis van lagere kwaliteit 
is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo snel 
mogelijk terugbetalen.
b) Hij vraagt om alle bedragen die hij in het kader van het 
contract heeft betaald, zo snel mogelijk terug te betalen.
2. De reiziger kan ook naargelang het geval aanspraak 
maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren 
van het contract, tenzij:
a) de reisorganisator de reis annuleert omdat het 
minimumaantal reizigers dat voorzien is in het contract 
en dat nodig is voor de uitvoering van de reis, niet is 
bereikt en de reiziger hiervan schriftelijk op de hoogte 
is gebracht binnen de in het contract bepaalde termijn 
(ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum);
b) de annulering het gevolg is van overmacht, 
waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder 
‘overmacht’ verstaan we abnormale en onvoorzienbare 
omstandigheden waarover diegene die zich erop 
beroept geen controle heeft en waarvan de gevolgen 
ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden 
voorkomen.
Artikel 12 Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering 
van de reis
1. Als tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van 
de diensten die in het contract vermeld staan, niet 
kan worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator 
alle nodige maatregelen om de reiziger passende en 
kosteloze alternatieven aan te bieden zodat die zijn reis 
kan voortzetten.
2. Als er een verschil is tussen de geplande en de 
daadwerkelijk verleende diensten, stelt de reisorganisator 
de reiziger schadeloos voor het bedrag dat overeenkomt 
met dit verschil.
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3. Wanneer zo’n regeling onmogelijk blijkt of als de 
reiziger deze alternatieven om gegronde redenen niet 
aanvaardt, moet de reisorganisator de reiziger een 
gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat 
hem terugbrengt naar de vertrekplaats en moet hij 
naargelang het geval de reiziger schadeloosstellen.
Artikel 13 Verbreking door de reiziger
De reiziger kan op elk moment het contract geheel 
of gedeeltelijk verbreken. Als de reiziger het contract 
verbreekt wegens omstandigheden die aan hemzelf toe te 
schrijven zijn, vergoedt hij de schade die de reisorganisator 
en/of de reisbemiddelaar lijdt door de verbreking. 
De schadevergoeding kan forfaitair worden bepaald in 
de bijzondere voorwaarden of in het reisprogramma, 
maar mag ten hoogste eenmaal de reissom.
Artikel 14 Aansprakelijkheid van de reisorganisator
1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede 
uitvoering van het contract volgens de verwachtingen 
die de reiziger op grond van de bepalingen van het 
contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben. 
Hij is ook aansprakelijk voor de verplichtingen die uit 
het contract voortvloeien, ongeacht of hij zelf of andere 
verstrekkers van diensten deze verplichtingen moet(en) 
nakomen. Hierbij geldt onverminderd het recht van 
de reisorganisator om deze andere verstrekkers van 
diensten aan te spreken.
2. De reisorganisator is evenzeer aansprakelijk voor 
de daden van nalatigheid van zijn aangestelden en 
vertegenwoordigers tijdens de uitoefening van hun functie 
als voor zijn eigen daden en nalatigheden.
3. Als een internationaal verdrag van toepassing is op een 
dienst die inbegrepen is in het contract tot reisorganisatie, 
wordt de aansprakelijkheid van de reisorganisator 
overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.
4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de diensten 
verleent die in het reiscontract vermeld staan, wordt zijn 
aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding 
van de derving van het reisgenot samen beperkt tot 
tweemaal de reissom.
5. Voor het overige zijn de artikelen 18 en 19 van de 
wet van 16 februari 1994 van toepassing.
Artikel 15 Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die 
de reisorganisator en/of de reisbemiddelaar, hun 
aangestelden en/of hun vertegenwoordigers oplopen 
door zijn fout of als hij zijn contractuele verplichtingen niet 
is nagekomen. Of het om een fout gaat, wordt beoordeeld 
ten opzichte van het normale gedrag van een reiziger.
Artikel 16 Klachtenprocedure
1. Vóór het vertrek
Als de reiziger een klacht heeft voor hij afreist, moet hij 
deze zo snel mogelijk per aangetekende brief of tegen 
ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar en/of 
reisorganisator.
2. Tijdens de reis
Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de 
reiziger zo snel mogelijk op een gepaste en bewijskrachtige 
manier melden ter plaatse, zodat naar een oplossing kan 
worden gezocht.
Daarvoor moet hij zich (in deze volgorde) wenden 
tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, 
tot een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar, 
rechtstreeks tot de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot 
de reisorganisator.
3. Na de reis
Is een klacht niet bevredigend opgelost ter plaatse of kon 
de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht indienen? 
Dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de 
reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij 
de reisorganisator per aangetekende brief of tegen 
ontvangstbewijs een klacht indienen.
Artikel 17 Verzoeningsprocedure
1. In geval van betwisting moeten de partijen eerst 
onderling een minnelijke regeling proberen te vinden.
2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen 
1 tot 3 maanden, dan kan iedere betrokken partij 
aan het secretariaat van de Cel Verzoening van de 
vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een 
verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen moeten 
daarmee instemmen.
3. Het secretariaat bezorgt de par tijen een 
informatiebrochure, een verzoeningsreglement en een 
‘overeenkomst tot verzoening’. Zodra de betrokken 
partijen die overeenkomst (gezamenlijk of afzonderlijk) 

hebben ingevuld en ondertekend en zodra iedere partij 
de kosten heeft betaald, start de verzoeningsprocedure.
4. Overeenkomstig de eenvoudige procedure die in 
het reglement beschreven staat, zal een onpartijdige 
verzoener daarna contact opnemen met de partijen om 
een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.
5. Het eventueel bereikte akkoord zal worden vastgelegd 
in een bindende schriftelijke overeenkomst.
Secretariaat van de ‘Cel Verzoening’: telefoon: 
02/277 61 80 
fax: 02/277 91 00
e-mail: verzoening.gr@skynet.be
Artikel 18 Arbitrage of rechtbank
1. Wordt er geen verzoeningsprocedure gestart of mislukt 
deze? Dan kan de eisende partij een arbitrageprocedure 
opstarten bij de Geschillencommissie Reizen of een 
procedure aanhangig maken voor de gewone rechtbank.
2. De reiziger kan nooit worden verplicht om de 
bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te 
aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij.
3. De reisorganisator of reisbemiddelaar kan de 
arbitrage alleen weigeren als verwerende partij indien 
de eisende partij een bedrag van 1250 euro of meer 
vraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 
10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende 
brief waarin staat dat een dossier met een vordering vanaf 
1250 euro is geopend bij de Geschillencommissie Reizen.
4. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een 
geschillenreglement en kan slechts worden opgestart 
nadat binnen een periode van 4 maanden volgend op 
het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf 
de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil) geen 
minnelijke regeling kon worden bereikt. Geschillen over 
lichamelijke letsels kunnen alleen door de rechtbanken 
worden beslecht.
5. Het paritair samengestelde arbitrale college doet 
overeenkomstig het geschillenreglement op een bindende 
en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. 
Hiertegen is geen beroep mogelijk.
Secretariaat van het arbitrale college en algemeen 
secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
telefoon: 02/277 62 15 (9 u. tot 12 u.)
fax: 02/277 91 00
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
e-mail: clv.gr@skynet.be

B-ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 
VAN CLUB MED

VÓÓR UW VERTREK
Art. 1. Reservering 

1.1. Reservering via de telefoon – geen 
herroepingsrecht
In geval van een telefonische reservering wordt het 
boekingsformulier (‘de reisovereenkomst’) rechtstreeks 
naar het adres gestuurd dat de G.M® heeft meegedeeld. 
De G.M® moet binnen 10 dagen een voorschot van 25% 
(of de totale reissom als hij bij binnen minder dan 30 dagen 
vertrekt) overmaken op de aangegeven rekening. Als 
de G.M® zich niet aan deze termijn houdt, wordt de 
reservering automatisch en definitief geannuleerd.
Club Med® behoudt zich wel het recht voor om voor 
reserveringen waarbij de G.M® ten laatste binnen 
15 dagen vertrekt uitsluitend betalingen per creditcard 
te aanvaarden.
G.M® die niet in België wonen, moeten bij de reservering 
de totale reissom betalen. Door het voorschot en/of de 
totale reissom te betalen, verklaart de G.M® zich akkoord 
met het reisprogramma en de algemene voorwaarden 
en erkent hij ze te hebben gelezen.
De G.M® heeft behoudens de annuleringsvoorwaarden 
in artikel 44. geen herroepingsrecht.

1.2. Reservering via het internet – geen 
herroepingsrecht
In geval van reservering via het internet moet de G.M® bij 
boeking een voorschot van 25% (of de totale reissom als 
hij binnen 30 dan dertig dagen vertrekt) betalen via een 
bankoverschrijving, via Bancontact of per creditcard (Visa, 
Eurocard/Mastercard of American Express). De G. M® 
kan zijn verblijf tot één dag vóór vertrek boeken via 
het internet, tenzij het ook een reservering voor een 
lijnvlucht betreft.
De G.M® heeft behoudens de annuleringsvoorwaarden 
in artikel 3 geen herroepingsrecht.

Door het voorschot en/of de totale reissom te betalen, 
verklaart de G.M® zich akkoord met het reisprogramma 
en de algemene voorwaarden en erkent hij ze te hebben 
gelezen.

1.3. Betalingstermijn
1. Als u boekt in een van onze Club Med® agentschappen, 
per telefoon of via het internet
Bij reservering aan onze recepties: De G.O® geeft u 
meteen uw boekingsformulier en vraagt u het volgende: 
- Langer dan één maand voor het vertrek: een voorschot 
van 25% van de totale reissom. Het restbedrag moet, 
zonder verder betalingsverzoek, één maand voor 
het vertrek zijn voldaan. Bij een boeking minder dan 
een maand voor het vertrek is de volledige reissom 
verschuldigd. G.M® die niet in België wonen, betalen 
altijd de volledige reissom, ongeacht de boekingsdatum. 
Door te betalen met een creditcard (Visa, Master 
Card, American Express) kan de G.M® kiezen voor 
de automatische inhouding van het restbedrag van de 
reissom op de vervaldag. Club Med® is niet verplicht 
het arrangement beschikbaar te houden als de reissom 
niet binnen de gestelde termijn betaald is. Dat betekent 
dat de reisovereenkomst geacht wordt van rechtswege 
en zonder verdere formaliteiten door de G.M® te 
zijn geannuleerd. De G.M® is aan Club Med® dan 
annuleringskosten verschuldigd zoals bepaald in artikel 4.
- Minder dan één maand voor het vertrek: de volledige 
betaling van uw arrangement.
Club Med® heeft de mogelijkheid alleen betalingen met 
een creditcard te aanvaarden voor reserveringen binnen 
30 dagen voor het vertrek.
Bij boeking via het internet: bij uw boeking betaalt u het 
voorschot van 25% (of de totale reissom als u binnen 
minder dan 30 dagen vertrekt) met uw bankkaart 
(Bancontact) of met uw creditcard (American Express, 
Visa of Eurocard/Mastercard). Voor de juiste modaliteiten 
verwijzen we naar artikel 1.2. van de algemene 
verkoopvoorwaarden van Club Med. 
Door te betalen aanvaardt u de reisovereenkomst. 
We sturen uw boekingsformulier dan rechtstreeks naar 
uw thuisadres.
Club Med® is niet verplicht het arrangement beschikbaar 
te houden als de reissom niet binnen de gestelde termijn 
betaald is. Een laattijdige betaling wordt beschouwd als 
een annulering door de G.M®. De annuleringskosten 
bepaald in artikel 4.1.2. zijn dan verschuldigd. De 
annuleringskosten worden berekend op basis van de 
verzendingsdatum van de brief waarmee Club Med® de 
G.M® op de hoogte brengt van de annulering van het 
arrangement. De G.M® betaalt die kosten onmiddellijk. 
Club Med® houdt de voorschotten en trekt die af van 
de verschuldigde kosten. 
Als de G.M® bovenstaande betalingstermijnen niet 
nakomt, heeft Club Med® het recht om die bedragen met 
alle middelen te innen en de G.M® op zijn ‘incidentenlijst’ 
te plaatsen, overeenkomstig van de bepalingen van 
artikel 25 van de gewijzigde Franse wet nr. 78-17 van 
6 januari 1978 ‘Informatique et Libertés’. 
2. Als u reserveert bij een erkend reisbureau: 
Vraag uw reisagent om informatie.

BETALINGSWIJZE 
1.  Als u reserveert in een van onze Club Med® 

agentschappen, per telefoon of via het internet
U kunt het voorschot en/of het restbedrag op 
verschillende manieren betalen:
• met een bankoverschrijving op de rekening van 

Club Med®: 001-4011993-52. Swift-code: GEBABEBB - 
IBAN: BE64001401199352

• contant of via Bancontact in onze Club Med® 
agentschappen te Brussel, Luik, Antwerpen, Gent, 
Ukkel, Namen en Knokke.

• met een creditcard (American Express, Visa, Eurocard/
Mastercard).

2. Als u reserveert bij een erkend reisbureau: 
Vraag uw reisagent om informatie.
Art. 2. Arrangementen van Club Med®

Club Med® biedt de G.M® verschillende arrangementen 
(hierna ‘arrangement(en)’) aan, zoals het verblijf in een 
Clubdorp, Villa of Chaletappartement (met of zonder 
vervoer; in het laatste geval wordt het verblijf een ‘verblijf 
in een Clubdorp/Clubdorp’ genoemd, al dan niet in 
combinatie met een excursie of een ander Clubdorp), 
Cruises met de Club Med 2 (met of zonder vervoer) 
en Rondreizen (met of zonder vervoer)*.
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*Op de Cruises met de Club Med 2, de Rondreizen 
en de arrangementen Clubdorp & Ontdekking die 
niet in deze brochure worden vermeld, zijn bijzondere 
voorwaarden van toepassing (zie de brochure van 
Club Med® Cruises en van de Rondreizen by Club Med®). 
Deze bijzondere voorwaarden vormen een aanvulling 
op of wijziging van deze algemene voorwaarden en 
krijgen daar voorrang op in geval van tegenstrijdigheden.
In de ‘Trident’ brochure is informatie over de 
belangrijkste kenmerken van elk Clubdorp te vinden. 
Het gaat onder meer om de ligging, het comfort, en 
de ontspanningsmogelijkheden en/of sporten die er 
worden aangeboden. Ook eventuele andere beschikbare 
voorzieningen (met name het vervoer) staan in de 
brochure.
Club Med® behoudt zich het recht voor om op basis van 
beschikbaarheid arrangementen voor een korter verblijf 
dan één week aan te bieden in de vorm van speciale 
aanbiedingen. Voor deze verblijfsarrangementen gelden 
bijzondere voorwaarden, met name wat de prijs betreft. 
Deze voorwaarden worden aan de G.M® meegedeeld 
wanneer hij reserveert en staan in de reisovereenkomst.
Onze prijzen zijn arrangementsprijzen waarin een bepaald 
aantal voorzieningen is inbegrepen.
Aansprakelijkheid:
Club Med® is in geen geval aansprakelijk voor 
omstandigheden als gevolg van overmacht, voor de 
niet-levering van in de reisovereenkomst genoemde 
voorzieningen door een andere partij en voor een niet-
correcte uitvoering van de reisovereenkomst die aan 
G.M® te wijten is. We wijzen erop dat externe aanbieders 
altijd als enige aansprakelijk zijn voor de voorzieningen 
die ze organiseren: de activiteiten buiten het verband 
van Club Med® (sporten, excursies ...), vervoer van en 
naar de bestemming en alle andere diensten die externe 
aanbieders leveren op verzoek van de G.M®. In die 
gevallen kan Club Med® dus niet aansprakelijk worden 
gesteld. Club Med® kan evenmin aansprakelijk worden 
gesteld voor storingen aan het wifinetwerk, aangezien 
dit afhankelijk is van de satellietontvangst. 

2.1 Uw arrangement van Club Med®

Een verblijfsarrangement geldt in principe per 
verblijfsweek (7 dagen), met uitzondering van bepaalde 
in de brochure genoemde arrangementen, zoals een 
verblijfsarrangement in een Villa of Chaletappartement 
dat per overnachting geldt en verblijfsarrangementen 
van meer dan één week.
 De reistijd en verplaatsingen maken deel uit van de 
totale duur van arrangementen waarbij het vervoer 
inbegrepen is (verschilt per Clubdorp).
• Volpension tijdens het verblijf (behalve voor een 

verblijf op de Club Med 2), d.w.z. 3 maaltijden per 
dag inclusief niet-alcoholhoudende dranken, wijn aan 
tafel tijdens lunch en diner, koffie uit de automaat 
(voor zover beschikbaar), consumpties aan de bar 
(arrangementen ‘Bar & Snacking Inbegrepen’ met 
een ruime keuze aan niet-alcoholhoudende dranken), 
behalve uitzonderingen.

• Sporten (voorzieningen en begeleiding, behalve 
sportfaciliteiten voor vrije beoefening) waarvan wordt 
vermeld dat ze in het arrangement zijn inbegrepen en 
meer bepaald groepslessen skiën en snowboarden 
(’s winters in alle Clubdorpen Wintersport).

• Skipassen (’s winters in alle Clubdorpen Wintersport).
• Overdag en ’s avonds animatie door de G.O®, voor 

zover beschikbaar in het Clubdorp: Club Med Baby 
Welcome® (vooraf reserveren verplicht, omdat het 
aantal plaatsen beperkt is), Mini Club Med®, Junior 
Club Med® en Club Med® Passworld.

In een verblijfsarrangement Villa of Chaletappartement 
zijn naast de specifieke voorzieningen die worden vermeld 
bij de beschrijving van de Villa of het Chaletappartement 
ook de bovengenoemde voorzieningen inbegrepen.
Elk arrangement is uniek en ondeelbaar. De inhoud 
wordt beschreven op de pagina ‘Onze Clubdorpen 
onder de loep’ en op de website www.clubmed.be. 
Alle arrangementen zijn afhankelijk van beschikbaarheid.
Daarentegen maken de voorzieningen met toeslag zoals 
vermeld in de brochures van Club Med®, in de Prijsbijlage, 
op de website www.clubmed.be en ter plaatse in het 
Clubdorp geen deel uit van het arrangement. Zijn onder 
meer niet inbegrepen in de prijs van het arrangement: 
Drankjes en/of tussendoortjes uit de in sommige 
Clubdorpen beschikbare minibar, flessen wijn van de 
wijnkaart in bars en restaurants, al dan niet verpakte 
zoete of hartige snacks die aan de bar worden verkocht 

en sommige snacks waarvan de prijs wordt vermeld, 
champagne, VSOP-dranken (‘Very Superior Old Pale’) 
en XO-dranken ‘Extra Old’), frisdranken in fles en/of 
in blik en sommige superpremiummerken. Alleen in 
Clubdorpen 5 Drietanden, zones 5 Drietanden, Villa’s en 
Chaletappartementen zijn (sommige merken) champagne 
per glas vanaf 18 uur (in de ter plaatse aangegeven bars), 
VSOP-dranken ‘Very Superior Old Pale’) en XO-dranken 
(‘Extra Old’), frisdranken in fles en/of in blik en sommige 
superpremiummerken inbegrepen.
De voorzieningen waarvoor een toeslag geldt, staan als 
zodanig vermeld in de brochure (bij de beschrijving van 
het arrangement). Die kunnen worden gekozen tegen 
betaling en op basis van beschikbaarheid.
Sommige voorzieningen zijn niet het hele seizoen, maar 
alleen op bepaalde data beschikbaar, hoofdzakelijk 
tijdens de Franse of Europese schoolvakanties ofwel 
buiten de Franse of Europese schoolvakanties (de data 
staan vermeld in de brochure bij de informatie over de 
kinderen) of alleen buiten de schoolvakanties.
De G.M® kan meteen bi j  boeking van zi jn 
verblijfsarrangement inclusief vervoer een zogenaamde 
‘Citystop’ reserveren (met toeslag). Dat is een citytrip 
naar keuze uit het aanbod van Club Med® naar een grote 
stad of hoofdstad vóór of na het verblijf in het Clubdorp. 
Die voorziening ‘op maat’ kan alleen worden gereserveerd 
in het reisbureau en omvat de overnachtingen in een 
hotel met 3, 4 of 5 sterren (volgens lokale normen), het 
ontbijt en de privéverplaatsingen tussen de luchthaven en 
het hotel (geen Franstalige gids aanwezig). In sommige 
gevallen buiten de wil van Club Med® kan de G.M® te 
horen krijgen dat hij in een ander hotel zal verblijven 
dan vermeld op de reisovereenkomst. De G.M® logeert 
dan altijd, zonder extra kosten, in een hotel van dezelfde 
categorie. De G.M® wordt hiervan zo snel mogelijk op 
de hoogte gebracht. De prijs van de Citystop maakt 
deel uit van de totale prijs van het arrangement zoals 
bepaald in artikel 2.2. Onverminderd de toepasselijke 
kosten wanneer de G.M® een verblijfsarrangement 
met Citystop wijzigt of annuleert, wijst Club Med de 
G.M® erop dat indien een Citystop wordt gereserveerd 
nadat het verblijfsarrangement is geboekt, eerst de 
wijzigingskosten bepaald in artikel 6 worden toegepast. 
Het is daarom sterk aanbevolen om een Citystop samen 
met het arrangement met vervoer te reserveren.
De aanwijzingen en veiligheidsvoorschriften voor de 
aangeboden sporten moeten worden nageleefd. Als de 
G.M® zich niet aan de regels houdt, kan hij niet aan deze 
sporten deelnemen (in de Clubdorpen Wintersport 
bijvoorbeeld is het dragen van een helm verplicht als 
buiten de pistes skiën mogelijk is en wordt aangeboden 
door de skileraar die de lessen geeft). De G.M® die 
weigeren een helm te dragen, worden niet toegelaten 
tot de lessen waarbij buiten de pistes wordt geskied 
en hebben geen recht op enige terugbetaling of 
schadevergoeding. 
Verboden te roken
Alle openbare of particuliere interne ruimtes zijn rookvrij 
(geldt ook voor elektronische sigaretten).

2.1.1 Arrangement zonder vervoer (verblijf 
in een Clubdorp/Clubdorp)
Club Med® heeft verblijfsarrangementen van een of 
meer weken in een Clubdorp of per overnachting in 
een Villa (of Chaletappartement) waarbij de G.M® 
met eigen vervoer naar de bestemming reist. Ook kan 
Club Med® in zijn brochures verblijfsarrangementen 
zonder vervoer met een variabele verblijfsduur aanbieden 
(bv.: weekendarrangementen, speciale arrangementen, 
midweekarrangementen of korte verblijfsarrangementen). 
Voor deze verblijfsarrangementen (onder voorbehoud 
van beschikbaarheid) gelden bijzondere voorwaarden 
(zoals de prijs) die op verzoek aan de G.M® worden 
meegedeeld en die in de reisovereenkomst vermeld staan.
Bij een verblijfsarrangement met eigen vervoer wordt 
de G.M® op de aankomstdag tussen 15 en 20 uur in het 
Clubdorp, de Villa of het Chaletappartement verwacht. 
Op de vertrekdag moet de G.M® uiterlijk om 15 uur 
uit het Clubdorp of de Villa/het Chaletappartement 
vertrekken en de kamer om 10 uur (12 uur voor de 
Villa’s) verlaten, behalve als er andere tijden vermeld 
staan in de brochures van Club Med® en/of in de 
Prijsbijlage (zoals voor korte verblijfsarrangementen, 
verblijfsarrangementen ‘Eerste Sneeuw’ en Clubdorpen 
Wintersport in het winterseizoen), in de brochure 
voor de Cruises met de Club Med 2 en/of in de aan 
de G.M® bezorgde reisdocumenten. In de prijs van het 
verblijfsarrangement met eigen vervoer is volpension 

inbegrepen vanaf het diner op de eerste dag tot en met 
de lunch op de laatste dag. De verplaatsingen tussen 
de luchthaven of het station en het Clubdorp zijn voor 
rekening van de G.M®. 
Als de G.M® vroeger in het Clubdorp aankomt, kan hij op 
basis van beschikbaarheid tegen betaling in het Clubdorp 
ontbijten en/of lunchen en/of logeren. 
Het is mogelijk dat Club Med® op sommige data 
geen verblijfsarrangementen met eigen vervoer kan 
aanbieden, terwijl verblijfsarrangementen inclusief 
vervoer wel mogelijk zijn. Voor de verschillende soorten 
verblijfsarrangementen geldt dat het aantal beschikbare 
plaatsen in een Clubdorp is ingedeeld op basis van de 
verblijfsduur. Zo kan het voorkomen dat een Clubdorp 
op een bepaalde datum wel beschikbaar is voor twee 
weken maar niet voor één week of wel voor één week 
maar niet voor een kort verblijf.
Club Med® biedt bi j  de boeking van een 
verblijfsarrangement met eigen vervoer naar een 
Clubdorp/Villa/Chaletappartement (arrangement zonder 
vervoer) soms de mogelijkheid om tegen betaling de 
verplaatsing (in groep of afzonderlijk) te regelen. G.M® 
die naar een Clubdorp reizen en bij Club Med een 
verplaatsing hebben gereserveerd, wordt verzocht hun 
hoeveelheid bagage te beperken en Club Med® vooraf te 
informeren indien ze erg grote stukken (bv.: golftas, buggy) 
bij zich hebben. Zo kan voor de verplaatsing het meest 
geschikte voertuig worden ingezet. De verplaatsingen 
gebeuren namelijk met voertuigen met 4 tot 6 zitplaatsen 
en de kofferruimte verschilt naargelang van het soort 
voertuig. Club Med® behoudt zich in elk geval het recht 
voor om een extra vervoermiddel verplicht te stellen en 
aan te rekenen als de hoeveelheid bagage te groot is voor 
het gereserveerde voertuig op basis van de informatie 
die de G.M® daarover heeft meegedeeld.

2.1.2 Arrangement met vervoer
We wijzen de G.M® erop dat grote stukken bagage die 
niet opvouwbaar of inklapbaar zijn, niet kunnen worden 
vervoerd als onderdeel van de inbegrepen verplaatsingen. 
Het vervoer van dergelijke stukken moet de G.M® vooraf 
regelen met zijn reisagent of in het Clubdorp.

2.1.2.1. Treinreis
Club Med® reserveert bij de Franse spoorwegen 
(SNCF; vertrek vanuit Parijs) een bepaald aantal plaatsen 
onder specifieke gebruiksvoorwaarden. Als de G.M® de 
treinreis annuleert of niet komt opdagen, gelden alle 
annuleringsvoorwaarden bepaald in artikel 3.1 voor 
het niet-gebruikte traject. In het tarief voor kinderen 
tot 4 jaar is een zitplaats inbegrepen. 

2.1.2.2.Vliegreis
De vliegbelasting (luchthavenbelasting, verzekeringen, 
veiligheids- en solidariteitstoeslag, CO2-heffing), de 
brandstoftoeslagen en/of de tussenstoptoeslagen 
(inclusief de havenbelastingen voor Cruises met de 
Club Med 2) zijn inbegrepen in de gepubliceerde 
prijzen, onder voorbehoud van wijzigingen conform 
de geldende wetgeving. Deze belastingen en toeslagen 
worden in de brochures van Club Med of in de Prijsbijlage 
vermeld als ‘variabele heffingen’. De verplaatsingen 
tussen luchthaven/Clubdorp/Villa/Chaletappartement 
zijn in de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld. In de 
reisdocumenten die de G.M® vóór vertrek ontvangt, 
staat alle informatie over zijn vlucht zoals vermeld op 
zijn e-ticket. De G.M® moet dit document samen met 
zijn identiteitsdocumenten (paspoort of identiteitskaart 
naargelang de bestemming) tonen bij het inchecken, 
waarna hij van de luchtvaartmaatschappij zijn instapkaart 
ontvangt. Om veiligheidsredenen heeft een kind tot 2 jaar 
geen eigen stoel, maar deelt het een zitplaats met een 
volwassene. Volgens de regelgeving heeft een kind dat 
tijdens het verblijf 2 jaar wordt op de terugvlucht wel 
een eigen stoel en wordt hiervoor een tarief toegepast.
De toegestane bagage per persoon is beperkt. Het 
gewicht verschilt per klasse en per luchtvaartmaatschappij. 
De bagagevrijstelling staat vermeld in de reisdocumenten 
en op de website van de luchtvaartmaatschappijen. 
Een G.M® met meer bagage dan toegestaan moet 
de kosten hiervan op de luchthaven betalen aan de 
luchtvaartmaatschappij.
Voor het vervoer van bijzondere bagage (voor golf, duiken, 
kitesurfen, skiën, windsurfen ...) geldt een toeslag die bij 
het inchecken rechtstreeks aan de luchtvaartmaatschappij 
moet worden betaald. Het bedrag van de toeslag verschilt 
per maatschappij en per bestemming. De G.M® moet 
bij reservering en uiterlijk 72 uur vóór vertrek aangeven 
welke bijzondere bagage hij wil vervoeren. Het is altijd 
de luchtvaartmaatschappij die bepaalt of ze deze bagage 
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vervoert of niet. Club Med® is niet aansprakelijk als de 
luchtvaartmaatschappij bepaalde bagage weigert, noch 
voor de kosten die hier eventueel uit voortvloeien. 
‘Rechtstreekse’ vluchten zijn vluchten zonder 
tussenlanding of vluchten met één of meerdere technische 
tussenlandingen zonder dat de GM® moet overstappen. 
Club Med® is niet aansprakelijk als de G.M® met een 
verblijfsarrangement inclusief vlucht zich niet meldt om 
aan boord te gaan en/of niet incheckt in de luchthaven 
van vertrek, of niet op de vakantiebestemming aanwezig 
is als gevolg van een vertraging, om welke reden dan ook, 
bij het aanreizen per vliegtuig, per trein of over land, 
tenzij dit deel van de reis inbegrepen is in de pakketreis 
van het arrangement dat hij heeft geboekt. De G.M® of 
de vervoerder met wie hij een vervoersovereenkomst 
heeft gesloten, is zelf verantwoordelijk voor de heenreis. 
De eerste en de laatste dag zijn reisdagen. De vliegtuigen 
die Club Med® heeft gecharterd, kunnen zowel overdag 
als ‘s nachts vliegen. Club Med® heeft geen invloed op het 
vluchtschema en is dan ook niet aansprakelijk voor een 
vertrek laat in de avond en/of een terugreis vroeg in de 
ochtend op de eerste en/of de laatste dag, net zo min 
als voor wachttijden bij tussenstops. Het is mogelijk dat 
de G.M® aankomt aan het einde van de dag of vertrekt 
aan het begin van de ochtend wegens de reistijden die de 
vervoerder heeft bepaald, wegens weersomstandigheden 
of wegens onvoorziene gebeurtenissen, vooral in 
perioden van grote drukte wanneer vliegtuigen vaker 
worden ingezet en de veiligheidsmaatregelen vertraging 
kunnen veroorzaken.
De prijs van een arrangement inclusief vlucht 
(chartervluchten) is een speciaal door Club Med® 
bedongen tarief. Voor lijnvluchten zijn de prijzen 
gebaseerd op een bepaald aantal beschikbare plaatsen 
in de vervoersklasse waarover Club Med® kan beschikken. 
Is er geen plaats meer beschikbaar, wil de G.M® vertrekken 
op andere data dan die waarop Club Med® onder 
bovengenoemde voorwaarden vervoer kan aanbieden 
of wil hij reizen in een andere klasse (bv.: businessclass) 
op dezelfde of een andere vlucht? Dan kan Club Med® de 
G.M® plaatsen onder andere prijsvoorwaarden aanbieden.
Het is mogelijk dat Club Med® voor een meerprijs extra 
en speciale vluchten moet aanbieden op dezelfde of 
andere vertrekdata. De totale reissom wordt in dat 
geval vóór de reservering bevestigd. De tickets van 
de luchtvaartmaatschappij TUI worden meteen bij de 
reservering afgeleverd. In geval van annulering of wijziging, 
op welk moment dan ook, wordt 100% van de kosten 
van de vlucht in rekening gebracht. 
De reistijden, routes (inchecken, vluchtcode) en namen 
van de luchtvaartmaatschappijen staan ter indicatie 
vermeld op de reisovereenkomst, in overeenstemming 
met artikel 3.2 van de algemene voorwaarden van 
de Geschillencommissie Reizen. Ze kunnen worden 
gewijzigd tot op de dag van vertrek. Bij een wijziging 
(met name van vervoerder) brengt de vervoerder in 
kwestie (of Club Med® zodra de onderneming hier weet 
van krijgt) de G.M® hiervan via de gepaste kanalen op 
de hoogte. Dit gebeurt uiterlijk bij het inchecken of bij 
de overstap op een aansluitende vlucht. Als de G.M® 
terecht annuleert omdat Club Med® zijn verplichting 
om de G.M® te informeren over de naam van de 
luchtvaartmaatschappij niet is nagekomen, worden alle 
bedragen die de G.M® al heeft betaald teruggestort 
zonder dat er annuleringskosten worden ingehouden.

2.2. Accommodatie
Een verblijfsarrangement in een Clubdorp (waartoe 
ook het zeilschip Club Med 2 en de door Rondreizen 
by Club Med aangeboden arrangementen met verblijf 
in een Clubdorp behoren) geldt in principe voor een 
‘verblijf per accommodatie’ in een standaardaccomodatie 
(‘Club’ genoemd), behalve in het Clubdorp Kemer 
(‘verblijf per persoon’).
Een verblijf in een Villa of Chaletappartement wordt 
ook beschouwd als een ‘verblijf per accommodatie’. 
Verblijf per accommodatie betekent dat de accommodatie 
wordt gedeeld met een andere G.M® die op hetzelfde 
boekingsformulier en/of boekingsdossier wordt vermeld. 
Iemand die als enige staat vermeld op een 
boekingsformulier en/of boekingsdossier, verblijft dus 
in een eenpersoonskamer met toeslag. Behalve in het 
Clubdorp Kemer: daar kan een G.M® zijn kamer delen 
met een andere, hem onbekende G.M® (van hetzelfde 
geslacht). Op basis van het principe verblijf per 
accommodatie moet een kind samen met zijn ouders en/of 
begeleider(s) een kamer delen ofwel apart logeren in een 
eenpersoonskamer. Voor kinderen die in de kamer van de 

ouders logeren, worden soms slaapbanken aangeboden 
(de verkoper deelt de afmetingen op aanvraag mee). 
Voor kinderen tot 3 jaar wordt in de kamer van de ouders 
en/of begeleiders een babybedje bijgezet.
Een kind tot 3 jaar wordt niet meegeteld. Bijvoorbeeld: 
een gezin van vier (4) personen, bestaande uit 
2 volwassenen en 2 kinderen van 10 en 2 jaar, wordt 
ondergebracht in een driepersoonskamer met extra 
babybedje voor het kind van 2 jaar. Iemand die alleen 
reist met een kind tot 3 jaar, wordt ondergebracht in 
een eenpersoonskamer met extra babybedje en moet 
de toeslag voor eenpersoonsgebruik betalen.
Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op Villa’s en 
Chaletappartementen.
Ouders en/of begeleiders zijn gedurende het hele 
verblijf in het Clubdorp verantwoordelijk voor hun 
minderjarige kinderen. Ze moeten dus ook zelf inschatten 
of hun kind in een eenpersoonskamer kan verblijven 
(voor zover het ten minste 12 jaar is). De prijzen van de 
arrangementen van Club Med® verschillen naargelang de 
gekozen kamercategorie. Het gaat om accommodaties 
met bepaalde kenmerken, zoals de ligging (bijvoorbeeld: 
met zeezicht, met terras ...) en/of de voorzieningen en 
faciliteiten.
Het aantal kamers met tussendeur is overigens beperkt 
en hiervoor geldt een toeslag. 
De kamers (in de gereserveerde categorie) worden 
uitsluitend ter plaatse ingedeeld en kunnen niet bij 
de boeking worden gereserveerd (behalve op de 
Club Med 2). Als de G.M® voor aankomst rechtstreeks 
naar het Clubdorp een verzoek om een bepaalde kamer 
stuurt, wordt dat niet in behandeling genomen. Zulke 
verzoeken zijn niet bindend voor Club Med®.
Accommodatie – vervoer – toegankelijkheid voor 
personen met beperkte bewegingsvrijheid
Sommige Clubdorpen zijn beter geschikt voor personen 
met beperkte bewegingsvrijheid en/of personen die 
niet zelfstandig kunnen reizen en zich in een rolstoel 
verplaatsen. We kunnen echter niet garanderen dat u 
met eigen middelen toegang hebt tot alle activiteiten 
en voorzieningen van de Clubdorpen. De aanbevolen 
Clubdorpen en de als niet toegankelijk aangemerkte 
voorzieningen in die Clubdorpen worden op verzoek 
meegedeeld in het reisbureau en staan vermeld op 
onze website www.clubmed.be. Personen met beperkte 
bewegingsvrijheid of personen die speciale hulp nodig 
hebben, wordt verzocht vóór de boeking inlichtingen in 
te winnen bij Club Med®. Bij vliegreizen moet u uiterlijk 
72 uur vóór vertrek aan de luchtvaartmaatschappij laten 
weten dat u speciale hulp nodig hebt, zodat men de 
noodzakelijke maatregelen kan treffen.
De luchtvaartmaatschappij of Club Med® kan personen 
die niet zelfstandig kunnen reizen (door een aandoening 
of door een lichamelijk of een geestelijk gebrek) weigeren 
of afraden een vlucht te boeken. Club Med® is niet 
aansprakelijk als G.M® die bij boeking niet juist hebben 
aangegeven wat ze nodig hebben, aan boord worden 
geweigerd. De luchtvaartmaatschappij en Club Med® 
kunnen ook verlangen dat deze personen vergezeld 
worden door iemand die hen tijdens het vervoer 
en het verblijf de hulp en bijstand kan geven die hun 
gezondheidstoestand vereist en die nodig is om ervoor 
te zorgen dat hun vakantie goed verloopt. G.O® en/of 
G.E® van Club Med® kunnen geen individuele hulp of 
bijstand verlenen.
Art 3. Berekening van de prijs van uw vakantie

3.1. Inschrijfgeld
Voor iedere G.M® in een boekingsdossier is naast de totale 
reissom een jaarlijkse bijdrage (vroeger ‘inschrijfgeld’ 
genoemd) verschuldigd. Deze jaarlijkse bijdrage bedraagt 
20 euro per G.M® vanaf 2 jaar.
Al le G.M® in het boekingsdossier van een 
verblijfsarrangement in een Villa of Chaletappartement 
moeten inschrijfgeld betalen.
Het inschrijfgeld wordt berekend op de dag van de 
boeking van het arrangement en is vanaf die datum geldig 
voor een periode van 12 maanden voor alle boekingen 
tijdens die periode, ongeacht de vertrekdatum. 
Als de G.M® het inschrijfgeld betaalt, houdt dat in elk geval 
in dat hij de in het Clubdorp geldende regels aanvaardt, 
ongeacht of die zijn opgehangen of rechtstreeks door 
het personeel worden meegedeeld (zoals regels voor 
de hygiëne en de veiligheid). 

3.2. Kortingen en speciale aanbiedingen
De in de brochures van Club Med® en/of in de 
Prijsbijlage en/of op de website www.clubmed.be 

vermelde kortingen of speciale aanbiedingen zijn niet 
combineerbaar met elkaar, noch met andere kortingen 
of speciale aanbiedingen die Club Med® aankondigt 
(tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld). De in de 
brochure vermelde kortingen en speciale aanbiedingen 
van Club Med® kunnen niet aan iemand anders worden 
overgedragen. In dit verband wordt erop gewezen dat 
op de speciale aanbiedingen van Club Med® eerst de 
bijzondere voorwaarden van de aanbieding en daarna de 
verkoopvoorwaarden in de brochures van Club Med® 
en/of de Prijsbijlage van toepassing zijn. G.M® die op het 
moment van de speciale aanbieding al een arrangement 
hebben geboekt, kunnen er geen gebruik van maken, 
tenzij anders vermeld in de bijzondere voorwaarden 
van die aanbieding.
Voor de aanbiedingen in de brochures ‘Zonbestemmingen’ 
en ‘Wintersportbestemmingen’ gelden de bijzondere 
voorwaarden die vermeld staan in de Prijsbijlage bij 
de brochure die geldt op het moment van de boeking.
Art. 4 Wijzigen en annuleren 
De G.M® heeft geen herroepingsrecht op de aankoop 
van toeristische voorzieningen.

4.1.  Voorwaarden voor annulering door 
de G.M® 

4 . 1 . 1  A n n u l e r i n g s vo o r wa a r d e n 
accommodaties:
In geval van annulering door alle G.M® van het 
arrangement ‘per accommodatie’ of door een G.M® 
van een verblijfsarrangement voor één persoon, betaalt 
Club Med® het betaalde bedrag (de jaarlijkse bijdrage 
wordt alleen bij uitzondering of in geval van overmacht 
terugbetaald) terug, verminderd met het bedrag van de 
annuleringskosten volgens onderstaande tabel.
Annulerings
datum (dag van 
vertrek niet 
inbegrepen)

Tot en met 
90 dagen 

voor 
vertrek

Van 89 t/m 
46 dagen 

voor 
vertrek

Van 45 t/m 
21 dagen 

voor 
vertrek

Van 20 t/m 
8 dagen 

voor 
vertrek

Van 7 t/m 
3 dagen 

voor 
vertrek

Vanaf 
2 dagen 

voor 
vertrek

Annulerings
kosten per 
persoon

€ 35 € 100 25%* 50%* 90%* 100%*

Annulerings
kosten per 
persoon voor 
lijnvluchten 

Werkeli
jke kosten 
luchtvaart

maatschappij 
+ € 35

Werkeli
jke kosten 
luchtvaart

maatschappij 
+ € 100

Werkeli
jke kosten 
luchtvaart

maatschappij 
+ 25%**

Werkeli
jke kosten 
luchtvaart

maatschappij 
+ 50%**

Werkeli
jke kosten 
luchtvaart

maatschappij 
+ 90%**

100%*

Annulerings
kosten per 
persoon voor 
vluchten met 
TUI

100% van 
de totale 

vervoersprijs 
+ € 35

 100% van 
de totale 

vervoersprijs 
+ € 100

100% van 
de totale 

vervoersprijs 
+ 25%**

100% van 
de totale 

vervoersprijs 
+ 50%**

100% van 
de totale 

vervoersprijs 
+ 90%**

100%*

*van de totale prijs van het arrangement **van de totale 
prijs van het arrangement zonder vervoer
De G.M® moet zijn annuleringsverzoek aan Club Med® 
schriftelijk richten aan het verkooppunt of in geval van een 
reservering op afstand (telefoon, internet …) schriftelijk 
aan Club Med®, Louizalaan 523 te 1050 Brussel. In alle 
gevallen moet de G.M® een kopie van de getekende 
reisovereenkomst meesturen. Om volgens de 
bovengenoemde bepalingen de annuleringskosten vast 
te stellen, geldt als annuleringsdatum de datum waarop de 
brief is verstuurd. De poststempel dient hierbij als bewijs. 
Als men de reis annuleert in naam van iemand anders, 
moet men de schriftelijke toestemming van die persoon 
bij het annuleringsverzoek voegen, zelfs als de reservering 
voor dezelfde persoon is gedaan. De bedragen worden 
dan terugbetaald aan degene die betaald heeft, tenzij deze 
schriftelijk een andere begunstigde aanduidt. 

4.1.2. Specifieke voorwaarden voor 
gedeeltelijke annulering verblijfsarrangement 
per accommodatie 
Indien één G.M® de reservering ‘per accommodatie’ 
annuleert, geldt dat de overige G.M® (I) voor zover 
beschikbaar, een andere accommodatie toegewezen 
krijgen op basis van hun aantal (eventueel in een 
eenpersoonskamer) tegen de prijs van de nieuwe 
accommodatie, of (II) in de oorspronkelijk gereserveerde 
accommodatie blijven tegen betaling van een toeslag 
die gelijk is aan het totale bedrag van de geannuleerde 
arrangementen min de voor de annulering verschuldigde 
annuleringskosten (bv.: een geboekte kamer met 
verblijf door 4 personen voor een totaalbedrag van 
4000 euro, dus 1000 euro p.p.: bij annulering door één 
persoon 25 dagen voor de vertrekdatum bedragen de 
annuleringskosten 25% of 250 euro. Indien de overige 
G.M® de oorspronkelijke accommodatie willen behouden, 
moeten ze een toeslag van 750 euro (1000 euro  
250 euro) betalen. 
Als de overige G.M® de accommodatie die Club Med® 
in overeenstemming met het in (I) bepaalde aanbiedt, 
weigert/weigeren en/of niet in de oorspronkelijk 
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gereserveerde accommodatie wil/willen verblijven, 
noteert Club Med® de annulering van de arrangementen 
door de G.M® met alle middelen met ontvangstbewijs 
en is/zijn de G.M® de onder 44.1.1 genoemde 
annuleringskosten verschuldigd.
Annulering van een arrangement met vervoer: Als het 
ticket niet meer geldig is en niet gebruikt werd voor 
vervoer, betaalt Club Med® op verzoek van de G.M® 
de instapkosten (QW- of QX-belasting) zoals op het 
ticket vermeld, terug binnen 30 dagen na ontvangst 
van het verzoek.

4.2.  Wijziging door  de G.M®

Onverminderd het feit dat de G.M® de volledige betaling 
van de reissom verschuldigd is vóór hij vertrekt, mag hij 
zijn reservering onder voorbehoud van beschikbaarheid 
zonder kosten wijzigen. Dit geldt niet in de onderstaande 
gevallen:
(1) geen wijziging van de schrijfwijze van zijn naam (of die 
van andere deelnemers op hetzelfde boekingsformulier)
(2) geen wijziging van de datum van de vertrek- en 
aankomstdag of de heen- en terugreis
(3) geen wijziging van de bestemming en de extra 
gereserveerde voorzieningen
(4) geen wijziging aan het verblijfs- of vervoersarrangement, 
tenzij het gaat om de toevoeging van personen en/of extra 
voorzieningen (zoals lessen, kinderopvang …) of de 
opwaardering van de voorzieningen (zoals een hogere 
verblijfscategorie of reisklasse). De G.M® kan de datum 
van vertrek of zijn bestemming ook langer dan 14 dagen 
voor de geplande vertrekdatum zonder kosten wijzigen 
naar maximaal 7 dagen vóór of maximaal 7 dagen na 
de oorspronkelijk geplande datum, op voorwaarde dat 
de waarde van het gewijzigde verblijfsarrangement ten 
minste gelijk is aan die van het oorspronkelijk geboekte 
verblijfsarrangement. Dat is mogelijk voor zover er 
plaats beschikbaar is en geldt niet voor Rondreizen 
by Club Med en verblijfsarrangementen met een 
lijnvlucht, een budgetvlucht of een vlucht met TUIFLY. 
Een wijzigingsverzoek door een G.M® wordt geacht 
aanvaard te zijn door alle G.M® in het dossier.
Als de gewenste wijzigingen betrekking hebben op een 
van de bovengenoemde gevallen, wordt een nieuwe 
reisovereenkomst opgemaakt en worden wijzigingskosten 
in rekening gebracht op basis van het volgende barema.
Datum van 
wijziging (dag 
van vertrek niet 
inbegrepen)

Tot en met 
90 dagen 

voor vertrek

Van 89 t/m 
46 dagen 

voor vertrek

Van 45 t/m 
21 dagen 

voor vertrek

Van 20 t/m 
8 dagen 

voor vertrek

Van 7 t/m 
3 dagen 

voor vertrek

Vanaf 
2 dagen 

voor 
vertrek

Wijzigingskosten 
per persoon

€ 35 € 100 25%* 50%* 90%* 100%*

Wijzigingskosten 
per persoon voor 
een lijnvlucht 
of een vlucht 
met TUI

Werkeli-
jke kosten 
luchtvaart-

maatschappij 
+ € 35

Werkeli-
jke kosten 
luchtvaart-

maatschappij 
+ € 100

Werkeli-
jke kosten 
luchtvaart-

maatschappij 
+ 25%**

Werkeli-
jke kosten 
luchtvaart-

maatschappij 
+ 50%**

Werkeli-
jke kosten 
luchtvaart-

maatschappij 
+ 90%**

100%*

*van de totale prijs van het arrangement **van de totale 
prijs van het arrangement zonder vervoer
Arrangement ‘Happy First’
Voor wijzigingen van Clubdorp of Villa/Chaletappartement 
en/of vertrek- of aankomstdatum kan de G.M® 
gebruikmaken van de aanbieding ‘Happy First’ voor zover 
die voor hem geldt op het moment van de wijziging van de 
reisovereenkomst (zie voorwaarden van de aanbieding). 
Iedere geboekte G.M® betaalt de werkelijke 
annuleringskosten in het geval van een lijnvlucht en 100% 
van de prijs in het geval van een budgetvlucht of een 
vlucht met TUIFLY.
De korting wordt opnieuw berekend vanaf de 
datum waarop de nieuwe reisovereenkomst wordt 
opgemaakt (indien de korting nog geldt op de nieuwe 
boekingsdatum), op basis van het bedrag van het nieuwe 
geboekte verblijfsarrangement.
Club Med® biedt G.M® de mogelijkheid om de 
aanvullende verzekering ‘Club Med Écran total®’ af te 
sluiten. Deze dekt belangrijke gebeurtenissen (zoals 
ziekte, ongeval, beroepsrisico’s, overlijden) en verzekert 
de voorschotten en alle andere bedragen die uit hoofde 
van de reservering van een arrangement aan Club Med® 
verschuldigd zijn (met uitzondering van het verschuldigde 
inschrijfgeld). De G. M® die aanspraak maakt, moet de 
verzekeringsmakelaar MARSH binnen een termijn van 
5 dagen na de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de 
annulering op de hoogte brengen. Als de G.M® het 
voorval later meldt, dekt de verzekering alleen de 
annuleringskosten die op de dag van de gebeurtenis 
verschuldigd zijn. De verzekeringspremie wordt, ongeacht 
het moment van de annulering, in geen enkel geval volledig 
of gedeeltelijk terugbetaald en kan niet aan iemand anders 
worden overgedragen. 

4.3.  Overdracht van de reservering
De G.M® mag zijn reisovereenkomst aan iemand anders 
overdragen als deze met betrekking tot het arrangement 
aan dezelfde voorwaarden voldoet (het moet onder 
meer gaan om hetzelfde arrangement, dezelfde soort 
accommodatie, hetzelfde aantal personen, passagiers 
en kinderen die binnen dezelfde leeftijdscategorie 
vallen ...). Als aan deze voorwaarden is voldaan, moet de 
overdragende G.M® zijn boekingskantoor hiervan uiterlijk 
7 dagen voor de aanvang van het betrokken arrangement 
(15 dagen voor cruises) per aangetekende brief op de 
hoogte brengen met vermelding van naam, voornaam 
en adres van de overnemer en de overige deelnemers 
aan het arrangement. De overdragende G.M® moet 
aantonen dat de overnemers aan dezelfde voorwaarden 
voldoen als hij en dat ze het arrangement dus kunnen 
overnemen. Het inschrijfgeld en de lidmaatschapsbijdrage 
blijven verschuldigd en/of worden niet terugbetaald.
De overdracht van de reisovereenkomst brengt 
kosten met zich mee, waarvoor de overdragende en 
overnemende G.M® (in aanvulling op artikel 8 van de 
algemene voorwaarden van de Geschillencommissie 
Reizen) hoofdelijk aansprakelijk zijn tegenover Club Med®. 
Er wordt een nieuwe reisovereenkomst opgesteld op 
naam van de overnemer en de verschuldigde kosten 
worden bepaald op basis van het volgende barema.
Voor arrangementen met of zonder chartervlucht van 
Club Med®:
- tot 7 dagen (tot 15 dagen voor Cruises) vóór de geplande 

vertrekdatum (dag van vertrek niet inbegrepen): 35 euro 
per persoon.

- Minder dan 7 dagen (minder dan 15 dagen voor Cruises) 
vóór de geplande vertrekdatum: geen overdracht 
mogelijk.

Voor arrangementen met lijnvluchten (al dan niet vermeld 
in de Prijsbijlage) of vluchten met TUIFLY:
Bij annulering van een lijnvlucht (ongeacht de datum 
van annulering) zijn de annuleringskosten van de 
luchtvaartmaatschappij verschuldigd als deze hoger zijn 
dan de normaal voorziene annuleringskosten.
Budgetvluchten en vluchten met TUIFLY
Bij annulering van een budgetvlucht of een vlucht met 
TUIFLY is (ongeacht de datum van annulering) 100% 
van de totale vervoerskosten (al dan niet vermeld in de 
Prijsbijlage) verschuldigd. 
Onverminderd het bovenstaande geldt dat de overdracht 
van een reservering ‘per accommodatie’ alleen mogelijk 
is met de voorafgaande, schriftelijke toestemming van de 
medereizigers van wie de reservering ‘per accommodatie’ 
in kwestie behouden blijft. Hun schriftelijke toestemming 
moet bij het verzoek om overdracht worden gevoegd. 
De overdragende en/of de overnemende reiziger 
kunnen andere overdrachtskosten verschuldigd zijn dan 
diegene die hierboven worden genoemd. Het gaat om 
extra kosten die specifiek met de overdracht te maken 
hebben, zoals de kosten voor het uitgeven van een nieuw 
vliegticket die de luchtvaartmaatschappij in rekening zou 
kunnen brengen.
Uitzonderingen
Arrangementen op basis van speciale aanbiedingen 
Bij de overdracht van een arrangement waarvoor een 
korting ‘Happy First’ werd verleend, kan deze korting niet 
worden overgedragen aan de overnemende reiziger. Het 
is wel mogelijk dat deze aanbieding alsnog van toepassing 
is voor de nieuwe reisovereenkomst (zie voorwaarden 
van de aanbieding). De ‘Happy First’ korting voor de 
nieuwe reisovereenkomst wordt berekend op basis 
van het bedrag van het nieuwe geboekte arrangement..
Gevolgen als de overnemende G.M® niet voldoet aan 
de bovengenoemde overdrachtvoorwaarden
Club Med® kan de overnemende G.M® van het 
arrangement de toegang tot het Clubdorp, de Rondreis, 
de Escapade, de Villa, het Chaletappartement of de 
Cruises weigeren of hem verplichten de totale prijs van 
het arrangement te betalen, zelfs als de overdragende 
G.M® dat bedrag volledig of gedeeltelijk heeft betaald.

4.4  Door Club Med® 
4.4.1 Wijziging van het arrangement en de 

prijs door Club Med® vóór vertrek
Club Med® besluit soms zelf om af te wijken van 
de informatie in de brochures of op zijn website 
www. clubmed.be of moet dat soms doen om redenen 
waarop het bedrijf geen invloed heeft (bv.: wijziging van de 
oorspronkelijk geplande programma’s). Als zo’n wijziging 
een wezenlijk effect heeft op een essentieel onderdeel 

van het arrangement, dan brengt Club Med® de G.M® 
hiervan op de hoogte.
• Wijziging van het arrangement
De voorzieningen, de activiteiten, het reisschema van 
een Cruise of een Rondreis en de volgorde van de te 
bezoeken plaatsen moeten soms zonder voorafgaande 
waarschuwing wegens dwingende omstandigheden 
ter plaatse of door de weersomstandigheden worden 
gewijzigd of geannuleerd (bijvoorbeeld: watersporten 
tijdens de moessonperiode).Bovendien overlappen de 
Rondreizen elkaar op bepaalde data. Het is daarom 
mogelijk dat de volgorde van het reisschema (voor zover 
mogelijk met behoud van alle bezichtigingen) wordt 
omgekeerd of verschoven. Aangezien de brochures lang 
op voorhand worden gedrukt, gelden de opgegeven 
openings- en sluitingsdata van de Clubdorpen en 
sommige van de aangeboden voorzieningen onder 
voorbehoud van wijzigingen (bijvoorbeeld: het aantal 
geopende restaurants en bars kan worden gewijzigd, 
de strandrestaurants of specialiteitenrestaurants 
kunnen gesloten zijn en ook het sportaanbod kan 
worden gewijzigd en/of afgestemd op het aantal gasten 
in het Clubdorp en/of alleen op bepaalde data van 
het seizoen beschikbaar zijn). Ook de voorzieningen/
extra’s met toeslag die in de brochure staan of die bij 
de boeking of ter plaatse te reserveren zijn, kunnen 
wegens dwingende omstandigheden ter plaatse of 
door de weersomstandigheden zonder voorafgaand 
bericht worden gewijzigd of geannuleerd. Club Med® 
kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
• Prijswijziging en/of correctie van een duidelijk foute 
prijs 
Conform artikel 11 van de wet op reisovereenkomsten 
van 16 februari 1994 en zoals voorzien in artikel 6, § 1 van 
de algemene voorwaarden van de Geschillencommissie 
Reizen
behoudt Club Med® zich uitdrukkelijk, ook voor de 
G.M® die al geboekt hebben, de mogelijkheid voor om 
de prijzen naar boven of naar beneden bij te stellen naar 
aanleiding van wijzigingen:
- van de vervoerskosten, met name wat de 

brandstofprijzen betreft;
- van de heffingen en belastingen op het aanbod, zoals 

landingsrechten, heffingen op in- en uitstappen op de 
luchthavens, havenbelasting (waaronder aanlegkosten 
tijdens Cruises met de Club Med 2), belasting op de 
burgerluchtvaart (solidariteitsbelasting genoemd), 
verblijfsbelasting.

- de wisselkoersen die van toepassing zijn op het 
arrangement.

De prijzen in de brochures en/of de Prijsbijlage zijn 
vastgesteld op basis van de beschikbare economische 
en fiscale informatie (en voor de arrangementen in 
de volgende landen op basis van de koers van de 
Amerikaanse dollar: Australië, Bahama’s, Cambodja, 
Egypte, Guatemala, India, Indonesië, Mauritius, Mexico, 
Nepal, Sri Lanka, Thailand, Verenigde Staten en Vietnam), 
op 27.02.2017 voor de Wintersportverblijven 2017-2018. 
Eventuele wijzigingen van een van de bovengenoemde 
kosten kan Club Med® volledig in de prijs van het 
arrangement doorvoeren (de koerswijzigingen worden 
alleen doorberekend voor voorzieningen die Club Med® 
in de betrokken valuta moet betalen). Voor de G.M® die 
30 dagen of langer vóór vertrek hebben geboekt, geldt 
dat in de laatste 30 dagen vóór de geplande vertrekdatum 
geen prijswijzigingen mogen worden doorgevoerd.
Bij reservering via het internet kan Club Med® de 
arrangementsprijs die via de website van Club Med® 
aan de G.M® is meegedeeld corrigeren, als er duidelijk een 
fout in het spel is (bijvoorbeeld als gevolg van een bug).
Aangezien Club Med® voor het aangeboden vervoer 
gebruikt maakt van de dienstverlening van derden, wordt 
de overeengekomen prijs van de reisovereenkomst 
verhoogd of verlaagd met elke prijsverhoging of 
prijsverlaging meegedeeld door de vervoerder (TUIFLY, 
Thomas Cook, Air France, Air Mauritius, Tunisair, Royal 
Air Maroc & andere).
De vluchtprijzen zijn berekend op basis van een 
brandstoftarief van 550 euro per ton ( JETFuel FOB 
R’dam Barges High).
De prijzen worden 45 dagen voor de maand waarin het 
vertrek plaatsvindt aangepast aan de verwachte marktprijs 
voor kerosine. De verwachte marktprijs voor kerosine 
is gebaseerd op de gemiddelde brandstofprijs van de 
maand die twee maanden voor de vertrekdatum ligt.
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Gevolgen van de wijzigingen van het arrangement 
en de prijs
Als er volgens de bovengenoemde voorwaarden sprake 
is van een wezenlijke wijziging van het arrangement en/
of de prijs (en niet van een correctie van een duidelijk 
foute prijs), verbindt Club Med® zich zijn G.M® hierover 
zo snel mogelijk en uiterlijk 30 dagen voor de geplande 
vertrekdatum te informeren. In dit verband wordt als 
wezenlijk beschouwd: een prijsverhoging met meer dan 
10% vergeleken met de prijs in de Prijsbijlage. De G.M® 
kan in geval van een wezenlijke wijziging:
- hetzij zijn reisovereenkomst annuleren en de bedragen 

die hij heeft betaald onmiddellijk terugvragen, zonder 
dat hij annuleringskosten verschuldigd is aan Club Med®;

- hetzij de door Club Med® voorgestelde wijziging van 
het arrangement en/of de prijs aanvaarden. In dat 
geval wordt een aanhangsel met de wijzigingen bij de 
reisovereenkomst gevoegd.

De G.M® moet zijn schriftelijke annulering of aanvaarding 
van de wijziging binnen 7 dagen nadat hij de kennisgeving 
van Club Med® heeft ontvangen op zodanige wijze sturen 
(aangetekend, fax, e-mail …) dat de ontvangst ervan kan 
worden bevestigd. 
Indien de G.M® niet binnen de gestelde termijn reageert, 
wordt aangenomen dat hij de wijziging heeft aanvaard.

4.4.2 Volledige annulering door Club Med
Als Club Med® vóór vertrek genoodzaakt is het door 
de G.M® geboekte arrangement te annuleren, wordt 
de G.M® een vervangend arrangement aangeboden 
op basis van beschikbaarheid. Zo snel mogelijk nadat 
het feit is vastgesteld dat de annulering rechtvaardigt, 
krijgt de G.M® schriftelijk te horen dat zijn geboekte 
arrangement geannuleerd is en krijgt hij een voorstel voor 
een vervangend arrangement. Dit op zodanige wijze dat 
de ontvangst van die mededeling kan worden bevestigd.
In aanvulling op artikel 11 van de algemene voorwaarden 
van de Geschillencommissie Reizen wordt bepaald 
dat indien de G.M® binnen 7 dagen nadat hij van 
Club Med® een bericht van annulering heeft ontvangen 
hij Club Med® per aangetekende brief meedeelt geen 
gebruik te willen maken van het aangeboden vervangende 
arrangement, hij de volledige reissom die hij heeft 
betaald onmiddellijk terugkrijgt zodra Club Med® zijn 
aangetekende brief heeft ontvangen. Ook ontvangt 
de G.M® als schadeloosstelling een bedrag dat gelijk is 
aan de annuleringskosten die hij verschuldigd zou zijn 
geweest, mocht de annulering op die datum op zijn 
initiatief hebben plaatsgevonden, met uitzondering van 
een geval van overmacht waarop Club Med® geen invloed 
heeft. Indien de G.M® niet op de hierboven beschreven 
wijze en binnen de gestelde termijn reageert, wordt 
aangenomen dat hij voor het vervangende arrangement 
heeft gekozen.
We wijzen erop dat de door Rondreizen by Club Med 
(Rondreizen en Escapades) aangeboden arrangementen 
en het aanbod van de Ontdekkingszone door Club Med® 
rechtsgeldig en zonder enig recht op schadevergoeding 
kunnen worden geannuleerd als er niet voldoende 
deelnemers zijn.
Art. 5. Kinderen 

5.1. Reserveren van een arrangement Kind 
(minderjarige tot 18 jaar)
Een minderjarige moet tijdens de volledige duur van 
het arrangement onder begeleiding staan van een 
volwassene die voor hem zorgt. Als de begeleider niet 
de ouder (of wettelijke vertegenwoordiger belast met 
de voogdij) van de minderjarige is, of als een van de 
ouders alleen is (in geval van een scheiding), moet de 
begeleider voor de minderjarige in kwestie de schriftelijke 
toestemming van diens vader, diens moeder of diens 
wettelijke vertegenwoordiger voorleggen. Daarin moeten 
de voorwaarden staan waaronder de begeleider voor 
de minderjarige zorgt en verantwoordelijk is tijdens het 
gebruik van het verblijfsarrangement. Deze schriftelijke 
toestemming moet worden gegeven op het speciale 
formulier van Club Med® dat in alle verkooppunten 
verkrijgbaar is. Ook moet de begeleider voor het kind 
het visum en inentingsbewijs voorleggen die eventueel 
vereist zijn in het land van bestemming.
We wijzen erop dat alle bovengenoemde documenten 
bij de boeking moeten worden voorgelegd. Als dat 
niet het geval is, kan Club Med® een boeking voor 
de betrokken minderjarige weigeren. Club Med® 
behoudt zich ook het recht voor om de informatie in 
de voorgelegde documenten op juistheid te controleren 
en eventueel het betreffende verblijfsarrangement van 
rechtswege en zonder verdere formaliteiten te annuleren. 

Deze annulering wordt beschouwd als een annulering 
waarbij de G.M® geen enkel recht heeft om de geleden 
schade op Club Med® te verhalen. Als gevolg van de 
annulering van het verblijfsarrangement van de begeleider 
wordt het verblijfsarrangement van de minderjarige 
bovendien automatisch van rechtswege en zonder 
verdere formaliteiten geannuleerd.

5.2. Inschrijving in de kinderclubs van 
Club Med® 
Ga voor praktische informatie over de inschrijving en 
ontvangst in de kinderclubs (Baby Club Med®, Petit 
Club Med®, Mini Club Med®) en clubs voor tieners 
( Juniors’ Club Med® en Club Med Passworld®) naar 
uw erkende reisagent of kijk op www.clubmed.be. 
In de Baby Club Med® en de Petit Club Med® is het 
aantal plaatsen beperkt, niet alleen per leeftijdscategorie 
(bijvoorbeeld: 4 maanden tot 2 jaar voor de Baby 
Club Med®), maar ook per leeftijdsgroep (bijvoorbeeld 
voor de Petit Club Med®: ‘2 jaar’ en ‘3 jaar’).
Het kan dus voorkomen dat reserveren voor uw kind 
niet mogelijk is omdat het maximale aantal kinderen 
in zijn leeftijdsgroep al is bereikt. We wijzen erop dat 
Club Med® geen plaats kan reserveren als het kind op 
de dag van vertrek niet de vereiste leeftijd heeft voor 
een van de bovengenoemde kinderclubs.
Kinderen en jongeren blijven volledig onder de 
verantwoordelijkheid van hun begeleider buiten het 
kader van de door een van de kinderclubs georganiseerde 
activiteiten. In Clubdorpen met een Club Med 
Passworld® en sommige Clubdorpen met een Juniors’ 
Club Med®, hebben jongeren vrij toegang tot hun eigen 
zone. We wijzen er wel op dat de begeleider volledig 
verantwoordelijk blijft voor de jongere.
In sommige Clubdorpen zijn kinderen jonger dan 2 jaar 
( jonger dan 4 maanden in sommige Clubdorpen), 
jonger dan 8 jaar (Club Med 2) en minderjarigen onder 
de 18 (Clubdorpen voor volwassenen) niet welkom.
In het ‘Onze Clubdorpen onder de loep’ staat welke 
kinderclubs per Clubdorp beschikbaar zijn en voor 
welke kinderclubs een toeslag op het arrangement 
geldt. Het pictogram ‘Clubdorp voor kinderen’ dat bij 
de beschrijving van een Clubdorp staat, betekent alleen 
dat er kinderopvang is, maar geeft geen informatie over 
het soort kinderclub. 
In een aantal Clubdorpen biedt Club Med® de voorziening 
‘Pyjamas Club®’ aan. De G.O® van de Baby Club Med® of 
Petit Club Med® passen dan op basis van een uurtarief 
‘s avonds op kinderen van een (door het Clubdorp) te 
bepalen leeftijdscategorie.
Sommige van de genoemde voorzieningen maken geen 
deel uit van het arrangement (tenzij als uitzondering en/
of speciale aanbieding). Voor zover beschikbaar kunt u 
ze ter plaatse in het Clubdorp reserveren en betalen. 
De prijzen en de voorwaarden worden in het Clubdorp 
bepaald. In sommige Clubdorpen verstrekt Club Med® 
op verzoek van de G.M® de gegevens van een afzonderlijke 
oppasdienst. De ouders moeten dan rechtstreeks contact 
opnemen met die dienst. Club Med® is in geen geval 
aansprakelijk voor de verleende diensten, die de derde 
volledig op eigen verantwoordelijkheid verleent.
Art. 6. Douaneformaliteiten: 

6.1 Douaneformaliteiten
Voor een soepel verloop van de reis moet de G.M® in het 
bezit zijn van geldige reis- en identiteitspapieren. De G.M® 
is zelf verantwoordelijk voor de controle en uitvoering van 
alle formaliteiten waaraan vóór vertrek en tijdens de reis 
voldaan moet worden. Club Med® neemt die individuele 
verantwoordelijkheid in geen geval over. Is niet aan de 
formaliteiten voldaan en kan de G.M® om welke reden dan 
ook niet de juiste reisdocumenten voorleggen, waardoor 
er vertraging ontstaat, de G.M® niet mag inschepen 
of hem de toegang tot het buitenlandse grondgebied 
wordt geweigerd? Dan is de G.M® zelf verantwoordelijk 
en aansprakelijk voor alle kosten. Club Med® gaat niet 
over tot terugbetaling of vervanging van de voorziening. 
Informatie voor Belgische ingezetenen vindt u onder 
‘Gezondheidsvoorschriften en douaneformaliteiten’ in de 
‘Trident’ brochure en op de website www.clubmed.be.

6.2 Gezondheidsvoorschriften
Inentingen – gezondheid: G.M® krijgen de vraag om 
zich te houden aan de gezondheidsvoorschriften 
die vermeld staan onder ‘Gezondheid’ en onder 
‘Gezondheidsvoorschriften en douaneformaliteiten’ in 
de brochures van Club Med®, in de Prijsbijlage en op 
de website www.clubmed.be.

TIJDENS HET VERBLIJF 
Art. 7. Betaling van uitgaven ter plaatse

7.1 Betalen ter plaatse
De G.M® betaalt zijn uitgaven aan de bar (die 
niet zijn inbegrepen in zijn arrangement) met zijn 
Club Med® betaalkaart met chip (Club Med Pass) of 
met een creditcard. Alle overige uitgaven (boetiek, 
schoonheidsbehandelingen ...) kunnen ook worden 
betaald met de ‘Club Med Pass’ (meer informatie over 
de voorwaarden en het gebruik ervan is verkrijgbaar 
in het Clubdorp) en/of in lokale valuta indien dit in het 
gastland toegelaten is.
Andere beschikbare voorzieningen (ook wel ‘hotelservice’ 
genoemd), waaronder stomerij, wasserij, kok aan huis in 
de Villa’s en sommige internetverbindingen, kunnen tegen 
betaling ter plaatse worden gereserveerd naargelang 
van beschikbaarheid. Hierbij gelden de voorwaarden 
en prijzen van het Clubdorp.
De activiteiten die georganiseerd worden door niet 
aan Club Med® gelieerde externe dienstverleners 
(zowel binnen als buiten het Clubdorp) en die de G.M® 
ter plaatse reserveert en/of betaalt, zijn niet inbegrepen 
in het arrangement. De organisatie van die activiteiten 
is in handen van derden, die hiervoor dan ook volledig 
verantwoordelijk zijn.
Club Med® kent het begrip ‘fooien’ niet.
De G.M® moet voor vertrek uit het Clubdorp alle uitgaven 
afrekenen die hij tijdens zijn verblijf met de ‘Club Med 
Pass’ heeft betaald. Dit bedrag kan alleen in lokale valuta 
of met een internationale bankkaart worden afgerekend. 
In sommige Clubdorpen is ‘snel uitchecken’ mogelijk. 
De G.M® kan in het Clubdorp informatie krijgen over 
deze mogelijkheid om tijd te besparen bij zijn vertrek. 
Als de G.M® zijn uitgaven niet ter plaatse afrekent, heeft 
Club Med® het recht om het betreffende bedrag met 
alle middelen te innen en de G.M® op zijn ‘incidentenlijst’ 
te plaatsen. 

7.2 Een arrangement ter plaatse boeken en 
verlengen
Voor een rechtstreekse boeking, verlenging en/
of wijziging van een verblijfsarrangement ter plaatse 
gelden de prijzen van het Clubdorp in kwestie. Op de 
boeking van een verblijfsarrangement ter plaatse 
zijn de verkoopvoorwaarden van het betreffende 
Clubdorp van toepassing. Voor de verlenging van een 
verblijfsarrangement of de wijziging naar een hogere 
kamercategorie ter plaatse gelden de voorwaarden 
van het oorspronkelijke boekingsformulier. Een ter 
plaatse geboekt arrangement (inclusief verlenging en/
of wijziging naar een hogere kamercategorie) moet 
op de dag van de boeking volledig worden betaald. 
De wijziging van een hogere kamercategorie naar een 
lagere geeft geen recht op enige terugbetaling. In een 
Clubdorp kan geen verblijfsarrangement voor een 
ander Clubdorp worden geboekt, maar uitsluitend een 
verblijfsarrangement zonder vervoer in het Clubdorp zelf. 
Elke boeking, verlenging van het verblijf en/of wijziging van 
accommodatie is onder voorbehoud van beschikbaarheid. 
Een verblijfsarrangement kan alleen ter plaatse worden 
geboekt door degene die er gebruik van maakt en door 
middel van een betaling op zijn naam. Het is ter plaatse 
niet mogelijk om voor rekening van iemand anders een 
verblijfsarrangement te boeken en te betalen. 

7.3. Aanbod excursiebalie
Het gaat over excursies, sporten en activiteiten die door 
de excursiebalie van het Clubdorp worden aangeboden.
Het aanbod van de excursiebalie in het Clubdorp is niet 
inbegrepen in de prijs van het arrangement. Excursies 
moeten ter plaatse bij de excursiebalie worden 
gereserveerd en in de plaatselijke munteenheid of volgens 
de modaliteiten van de excursiebalie worden betaald. 
In het Clubdorp wordt informatie gegeven over het 
verloop en de reservering (vereist minimum- en/of 
maximumaantal deelnemers) van de activiteiten, net als 
over de wijzigings- of annuleringsvoorwaarden. We wijzen 
er ook op dat de excursies, sport en ontspanning worden 
georganiseerd door externe dienstverleners en dat 
deze hiervoor dan ook de volledige verantwoordelijkheid 
dragen. 
Voor bepaalde Clubdorpen kunnen excursies, sporten 
en andere activiteiten al bij de reservering van het verblijf 
worden aangeboden.
De G.M® betaalt hiervoor een toeslag op de prijs van het 
arrangement. Hiervoor gelden de verkoopvoorwaarden 
van het arrangement (zoals de annulerings-, onderbrekings- 
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en wijzigingsvoorwaarden), tenzij bijzondere voorwaarden 
van toepassing zijn. Praktische informatie over de 
excursies (datum, tijdstip …) worden in het Clubdorp 
bekendgemaakt. 
Excursies, sport of ontspanning kunnen voor sommige 
Clubdorpen ook worden aangeboden in de brochure. 
De G.M® betaalt hiervoor een toeslag op de prijs van het 
arrangement. Hiervoor gelden de verkoopvoorwaarden 
van het arrangement (zoals de annulerings-, 
onderbrekings- en wijzigingsvoorwaarden), tenzij 
bijzondere voorwaarden van toepassing zijn. Praktische 
informatie over de excursies (datum, tijdstip ...) wordt in 
het Clubdorp bekendgemaakt. Club Med® behoudt zich 
het recht voor om een excursie/activiteit te annuleren bij 
slecht weer of in een onveilige situatie, maar ook als het 
minimumaantal deelnemers niet bereikt is. In dat geval 
krijgt de G.M® het bedrag dat hij heeft betaald terug 
(via de reisagent of de klantendienst) zonder enig recht 
op schadevergoeding. 
Art. 8. Onderbreking tijdens het verblijf 
Bij een onderbreking van het verblijf en/of als de G.M® 
geen gebruik maakt van bepaalde voorzieningen die in 
het arrangement zijn inbegrepen of die hij bij de boeking 
voor een meerprijs heeft gereserveerd (zoals een skipas, 
skilessen, cursussen, Baby Club Med®, Petit Club Med®, 
Spa-arrangementen, excursies, skimateriaal ...), heeft 
hij geen recht op terugbetaling of op een tegoedbon. 
Dat geldt ook voor de annulering van een Rondreis 
vanuit het Clubdorp.
De verklaring dat de G.M® het Clubdorp voortijdig 
heeft verlaten of geen gebruik heeft gemaakt van een 
of meer van bovenbedoelde voorzieningen, kan in geen 
geval worden beschouwd als bewijs voor enig recht op 
terugbetaling. 
Art. 9. Wijziging van het arrangement door club med®

Indien Club Med® na het vertrek een of meer wezenlijke 
onderdelen van de reisovereenkomst niet kan uitvoeren, 
belooft Club Med® om al het mogelijke te doen om de 
oorspronkelijk geplande voorzieningen te vervangen en de 
eventuele hogere kosten voor deze nieuwe voorzieningen 
volledig voor zijn rekening te nemen.
Als deze nieuwe voorzieningen goedkoper zijn dan 
degene die de G.M® oorspronkelijk heeft betaald, dan 
krijgt hij het verschil bij terugkomst volledig terugbetaald. 
De G. M® kan de vervangende voorziening die hem op 
de bovengenoemde wijze wordt aangeboden alleen 
weigeren om gegronde redenen. Als Club Med® geen 
vervangende voorziening kan aanbieden of indien de 
G.M® deze om gegronde redenen weigert, krijgt de 
G.M®, zonder extra kosten, een vervoerbewijs voor een 
vergelijkbare terugreis naar de plaats waar hij vertrokken 
is of naar een andere plaats waarover Club Med® en de 
G.M® het eens zijn geworden. 
Art. 10. Waardevolle voorwerpen
We raden de G.M® aan om tijdens zijn verblijf geen 
waardevolle voorwerpen, identiteitspapieren of sieraden 
onbeheerd achter te laten in zijn kamer.
Club Med® is niet aansprakelijk voor diefstal van 
waardevolle voorwerpen of sieraden die niet in het kluisje 
van de kamer of in de centrale kluis van het Clubdorp 
zijn geplaatst. De verzekering van Club Med® vergoedt 
diefstal van deze voorwerpen alleen indien braak wordt 
vastgesteld. De G.M® moet zelf aangifte doen bij de 
plaatselijke overheid. Bovengenoemde voorwerpen 
mogen nooit in de (al dan niet afsluitbare) kastjes in het 
Clubdorp worden bewaard.
Art. 11. Foto’s 
Van meerderjarige en minderjarige G.M® worden tijdens 
hun verblijf mogelijk foto’s en films gemaakt. De foto’s kan 
de G.M® ter plaatse kopen. De films worden gemaakt 
ter vermaak om in het Clubdorp te laten zien.
Een afdruk of vertoning van een foto of film met zijn 
beeltenis in het Clubdorp is eenmalig. Alle films en foto’s 
die van hem gemaakt zijn en die eventueel getoond zijn, 
worden na zijn vertrek niet meer vertoond en worden 
vernietigd. Als een G.M® niet wil worden gefotografeerd 
of gefilmd tijdens zijn verblijf, moet hij dit vooraf schriftelijk 
aan Club Med® laten weten.

OVERIGE BEPALINGEN
Art. 12. Aansprakelijkheid 
Club Med® is in geen geval aansprakelijk voor 
omstandigheden als gevolg van overmacht, voor de 
niet-levering van in de reisovereenkomst genoemde 
voorzieningen door een andere partij en voor een 
niet-correcte uitvoering van de reisovereenkomst die 

aan G.M® te wijten is. We wijzen erop dat externe 
aanbieders altijd als enige aansprakelijk zijn voor de 
voorzieningen die ze organiseren buiten het verband 
van Club Med® (sporten, excursies ...), vervoer van en 
naar de bestemming, en alle andere diensten die ze 
leveren op verzoek van de G.M®. Club Med® is hiervoor 
dan ook niet aansprakelijk.
Voor de wifiverbinding geldt dat de gebruiker de 
gebruiksvoorwaarden van de provider aanvaardt. 
Indien Club Med® aansprakelijk wordt gesteld, is zijn 
aansprakelijkheid op basis van internationale verdragen 
(meer bepaald de verdragen van Warschau en Montreal 
voor vliegverkeer) beperkt door de aansprakelijkheid 
van zijn eigen dienstverleners. 
De aansprakelijkheid van de luchtvaartmaatschappijen 
waarmee wordt gevlogen in het kader van uw 
arrangement en die van hun agentschappen of 
medewerkers is in geval van schade en bij alle soorten 
klachten over het vervoer van passagiers en bagage 
door de lucht beperkt volgens wat bepaald is in hun 
vervoersvoorwaarden. Deze voorwaarden moeten 
zijn opgesteld in overeenstemming met de geldende 
internationale verdragen op dit vlak (verdrag van 
Warschau van 12 oktober 1929 en verdrag van Montreal 
van 28 mei 1999) en/of de Europese verordeningen 
2027/97 van 9 oktober 1997, 889/2002 van 30 mei 
2002, 261/2004 van 11 februari 2004, 1107/2006 van 
5 juli 2006 en 1008/2008 van 28 september 2008. Die 
verordeningen regelen de aansprakelijkheid van de in 
de Europese Unie gevestigde luchtvaartmaatschappijen 
bij nationaal of internationaal vervoer. In dit verband 
benadrukt Club Med® dat volgens de bovengenoemde 
regels er geen financiële limieten gelden op het vlak 
van de aansprakelijkheid van de luchtvaartmaatschappij 
voor de geleden schade als passagiers overlijden of een 
lichamelijk letsel oplopen bij een ongeluk aan boord van 
het vliegtuig of tijdens het in- en uitstappen. Voor schade 
tot 113.100 SDR (‘bijzondere trekkingsrechten’ – kijk voor 
de waarde in euro op http://www.imf.org/external/np/
fin/data/rms_sdrv.aspx) kan de luchtvaartmaatschappij 
vorderingen tot schadeloosstelling niet betwisten, tenzij 
de vervoerder bewijst dat de schade werd veroorzaakt 
door de schuld van het slachtoffer.
Boven dat bedrag kan de luchtvaartmaatschappij zich 
tegen een vordering verzetten of haar aansprakelijkheid 
beperken als zij of haar agentschappen kunnen bewijzen 
dat ze alle redelijke maatregelen getroffen hebben om 
de schade te voorkomen of in de onmogelijkheid 
verkeerden om dat te doen. De vervoerder betaalt 
uiterlijk 15 dagen nadat de identiteit van de natuurlijke 
persoon die recht heeft op een schadevergoeding is 
vastgesteld, een voorschot dat toereikend moet zijn 
om de onmiddellijke economische noden te lenigen en 
dat evenredig is aan het geleden nadeel. In geval van 
overlijden moet dit voorschot ten minste 16.000 SDR 
per reiziger bedragen. Dat voorschot betekent evenwel 
niet dat enige aansprakelijkheid wordt erkend. Het mag 
worden verrekend met elk bedrag dat later op basis 
van de aansprakelijkheid van de luchtvaartmaatschappij 
wordt uitgekeerd. Dit voorschot hoeft niet te worden 
terugbetaald, tenzij de schade de schuld is van het 
slachtoffer of als degene die het voorschot ontvangen 
heeft geen recht had op een schadevergoeding.
Bij vertraging of annulering van de vlucht of als een passagier 
wordt geweigerd aan boord, is de luchtvaartmaatschappij 
aansprakelijk volgens de voorwaarden en binnen de 
limieten die zijn gesteld in de Verordening (EG) 
nr. 261/2004 van 11 februari 2004 (van toepassing op 
passagiers die vertrekken vanuit een luchthaven op het 
grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie en 
op passagiers die vertrekken vanuit een luchthaven in een 
derde land naar een luchthaven op het grondgebied van 
een lidstaat van de Europese Unie, tenzij de passagiers 
bepaalde voordelen of een compensatie hebben 
ontvangen of bijstand hebben gekregen in dat derde land, 
indien de luchtvaartmaatschappij een communautaire 
luchtvaartmaatschappij is). In deze verordening staat welke 
bijstand de luchtvaartmaatschappij de betrokken passagiers 
moet bieden en het bedrag van de compensatie waarop 
ze recht hebben. Als de passagiers vertraging oplopen, 
moet de luchtvaartmaatschappij een schadevergoeding 
betalen, tenzij ze alle redelijke maatregelen getroffen heeft 
om de schade te voorkomen of in de onmogelijkheid 
verkeerde om dat te doen. Krachtens het verdrag van 
Montreal is de aansprakelijkheid bij vertraging van de 
passagiers beperkt tot 4694 SDR. In geval van vertraging 
van bagage is de luchtvaartmaatschappij aansprakelijk voor 
de schade, tenzij ze alle redelijke maatregelen getroffen 

heeft om de schade te voorkomen of in de onmogelijkheid 
verkeerde om dat te doen. De aansprakelijkheid bij 
vertraging van bagage bedraagt maximaal 1131 SDR. 
Bij vernietiging, verlies of beschadiging van bagage is de 
luchtvaartmaatschappij aansprakelijk tot een bedrag van 
1131 SDR. Wanneer het aangegeven bagage betreft, is 
de luchtvaartmaatschappij ook aansprakelijk als ze niet 
in gebreke is gebleven, tenzij de bagage al beschadigd 
was. Wanneer het niet-aangegeven bagage betreft, is 
de luchtvaartmaatschappij alleen aansprakelijk als ze in 
gebreke is gebleven. Er kan een hogere aansprakelijkheid 
gelden als de passagier voor hij aan boord ging een speciale 
verklaring heeft afgelegd en een aanvullende vergoeding 
heeft betaald. In geval van verlies of beschadiging van 
aangegeven bagage en in geval van vertraging van bagage 
moet de passagier dit door de luchtvaartmaatschappij 
laten vaststellen voordat hij de luchthaven verlaat en 
hiervan een bewijs vragen. Daarna moet hij binnen 
respectievelijk 7 en 21 dagen na de datum waarop hij 
over de bagage had moeten beschikken, een schriftelijke 
klacht indienen. Als de luchtvaartmaatschappij die de 
vlucht uitvoert niet dezelfde is als de maatschappij 
waarmee het contract werd gesloten, kan de passagier 
een klacht of een vordering tot schadeloosstelling aan elk 
van beide maatschappijen richten. Als de naam of code 
van een luchtvaartmaatschappij op het ticket staat, moet 
een gerechtelijke procedure om schadeloosstelling te 
verkrijgen worden gestart binnen twee jaar na het tijdstip 
van aankomst van het vliegtuig of het tijdstip waarop het 
vliegtuig had moeten aankomen. Aangezien de burgerlijke 
aansprakelijkheid (ongeval, incident, diefstal) per land kan 
verschillen, raadt Club Med® de G.M® ten zeerste aan om 
hiervoor een aparte verzekering te sluiten. Club Med® 
raadt de G.M® ook aan om geen waardevolle voorwerpen, 
contant geld, sieraden, fototoestellen, videocamera’s, 
sleutels of identiteitspapieren achter te laten in de bagage 
die hij aan de luchtvaartmaatschappij afgeeft en in elk 
geval te zorgen dat zijn bagage waterdicht en op slot is.
Indien de G.M® zich niet aan de regels houdt, behoudt 
Club Med® zich het recht voor – onverminderd het recht 
van Club Med® om schadevergoeding te eisen voor de 
geleden schade – om alle noodzakelijke maatregelen 
te nemen tegen de overtreder. De G.M® wordt dan 
meer bepaald verwijderd uit het Clubdorp en op de 
‘incidentenlijst’ geplaatst.
Als de G.M® op deze lijst staat, houdt dat in dat hij 
de eventueel beschikbare voordelen verliest en dat 
alle verblijfsarrangementen die hij mogelijk al heeft 
gereserveerd worden geannuleerd. De annulering wordt 
dan beschouwd als een annulering door de G.M®.
Art. 13. Klachten
Als een G.M® opmerkingen heeft over een arrangement, 
moet hij die binnen 30 dagen na afloop ervan schriftelijk 
(en zodanig dat de ontvangst ervan bevestigd kan worden) 
sturen naar:
Louizalaan, 523 - 1050 Brussel.
Hij kan zijn opmerkingen ook doorgeven via de 
contactpagina op onze website: www.clubmed.be/nl.
Voor klachten over schade of waarbij de burgerrechterlijke 
aansprakelijkheid van Club Med® in het geding is, moet 
een verklaring zijn opgesteld in het Clubdorp vóór het 
vertrek uit het Clubdorp, bij de reisleider van de Rondreis 
of bij de vervoerder indien het geschil is ontstaan tijdens 
de heen- of terugreis die Club Med® heeft georganiseerd.
Arbitrage zoals vermeld in artikel 17 van de algemene 
voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen is niet 
mogelijk als de G.M® de reissom of bijkomende kosten 
niet heeft betaald. In dat geval zijn de gewone rechters 
bevoegd om te oordelen volgens de bevoegdheidsregels 
van het gerechtelijke wetboek.
Art. 14. Geheimhouding
Bij de eerste boeking bij Club Med® krijgt de G.M® een 
lidmaatschapsnummer dat gemeenschappelijk is voor 
alle leden van zijn gezin (maximaal twee volwassenen die 
gehuwd zijn of verklaren dat ze samenwonen op hetzelfde 
adres in België, en hun minderjarige kinderen) of, bij 
gebrek daaraan, een persoonlijk lidmaatschapsnummer. 
Dat nummer wordt gebruikt voor toegang tot 
de boekingen en persoonsgegevens van de G.M®. 
De G. M® moeten dat nummer dus geheimhouden of 
een persoonlijk lidmaatschapsnummer vragen als hun 
gezinssituatie verandert. Club Med® is niet aansprakelijk 
voor schade als het nummer wordt bekendgemaakt of 
gebruikt en dit niet aan de onderneming toe te schrijven is. 
De gegevens die Club Med® verzamelt en opslaat in zijn 
computersysteem, zijn bedoeld als hulpmiddel bij het 
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beheer van de boeking van een verblijfsarrangement 
door een lid van Club Med® en bij de uitvoering 
van de bijbehorende voorzieningen. Deze gegevens 
kunnen worden gedeeld met interne afdelingen 
van Club Méditerranée die namens verschillende 
onderdelen van de groep (Club Med SAS en zijn 
dochterondernemingen) werkzaam zijn. Ze kunnen 
ook aan derden in en buiten de Europese Unie worden 
doorgegeven, met dien verstande dat deze derden alleen 
toegang hebben tot de persoonsgegevens van de G.M® 
als dit noodzakelijk is voor het geboekte arrangement. 
Als een G.M® niet wil dat de van hem noodzakelijke 
persoonsgegevens voor de boeking en de uitvoering 
van een arrangement en de bijbehorende voorzieningen 
worden verzameld, opgeslagen en doorgegeven aan 
derden in eigen land of het buitenland, betekent dit in 
de praktijk dat Club Med® het uitgekozen arrangement 
geheel of ten dele niet kan verzorgen.
De G.M® moet Club Med® informeren als zijn gegevens 
wijzigen, zodat Club Med® ze kan aanpassen. Als de G.M® 
Club Med® hierover niet informeert, kan Club Med® in 
geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele 
schade die de G.M® lijdt omdat de informatie waarover 
Club Med® beschikt niet up-to-date is.
Het lidmaatschapsnummer dat de G.M® bij zijn 
aanmelding (eerste boeking) toegewezen krijgt, is 
strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Het is nodig om 
de boekingsgegevens en de persoonsgegevens van 
de G.M® te kunnen opvragen. De G.M® moet het 
lidmaatschapsnummer en, voor zover van toepassing, 
de persoonlijke code (of het bijbehorende wachtwoord) 
dus als vertrouwelijke informatie behandelen. Dat geldt 
ook voor alle briefwisseling waarop deze nummers of 
het dossiernummer vermeld staan. De G. M® is namelijk 
aansprakelijk voor het gebruik van deze informatie en 
voor de gevolgen als hij ze openbaar maakt, zoals in geval 
van verlies of diefstal van de documenten waarop deze 
informatie vermeld staat.
In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 op 
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft 
iedere G.M® op schriftelijk verzoek recht op toegang 
tot en rechtzetting van, en indien nodig 
recht op verzet tegen de persoonsgegevens die op hem 
betrekking hebben en die Club Med® in het kader van 
zijn activiteiten mag verwerken. De verantwoordelijke 
voor de gegevensverwerking is:
Club Med®, Louizalaan 523
1050 Brussel.
Het recht op inzage en rechtzetting is strikt persoonlijk en 
kan alleen worden uitgeoefend door de rechthebbende 
op vertoon van een identiteitsbewijs of door diens 
wettelijke vertegenwoordiger als het om een minderjarige 
of onbekwame volwassene gaat. De manier waarop de 
G.M® zijn recht op inzage kan uitoefenen, is afhankelijk 
van de aard van zijn verzoek.
Het is mogelijk dat Club Med® de persoonsgegevens 
van een G.M® op de meest gepaste wijze gebruikt 
en openbaar maakt om Club Med® (en zijn gelieerde 
ondernemingen), zijn personeel, zijn klanten en/of 
eigendommen te beschermen, om een eventuele 
rechtszaak of verhaalprocedure te kunnen starten en/
of om de geleden schade te kunnen beperken. In dit 
verband kan Club Med® deze gegevens verstrekken op 
verzoek van elke bevoegde autoriteit die belast is met 
de toepassing van wettelijke regels en maatregelen en/of 
de bestraffing van alle soorten delicten, om zo personen 
te kunnen identificeren die mogelijk betrokken zijn bij 
strafbare of illegale activiteiten.

SPECIFIEKE VERKOOPVOORWAARDEN

LASTMINUTEREIZEN
Inleiding
Deze specifieke verkoopvoorwaarden gelden in aanvulling 
op of als wijziging van de algemene verkoopvoorwaarden 
van Club Med® (hierna de ‘AVV’) in de ‘Trident’ brochure 
en op de website www.clubmed.be voor alle hierna 
bepaalde boekingen van arrangementen* vanaf 
19 juli 2016. Deze specifieke voorwaarden gelden bij 
voorrang in geval van tegenstrijdigheid met de bepalingen 
van de AVV.
Beschrijving van de arrangementen
De arrangementen zijn arrangementen zoals bepaald in 
de AVV die Club Med® tegen verlaagd tarief aanbiedt 
voor een vertrek binnen 19 dagen na de bevestiging van 
de reservering, rekening houdend met de naderende 
vertrekdatum. De volledige beschrijving van deze 

arrangementen staat in de bij de boeking geldende 
‘Trident’ brochure of op de website www.clubmed.be.
Verkoopvoorwaarden
Een arrangement boeken kan elke week van vrijdag 
om 9 uur tot de volgende donderdag om middernacht 
(Belgische tijd) op de website www.clubmed.be. Buiten 
deze periode kunnen geen arrangementen worden 
geboekt. Club Med® behoudt zich het recht voor om 
de dag en de uren waarop de arrangementen te koop 
worden aangeboden, te wijzigen. De internetgebruikers 
worden van die wijzigingen op de hoogte gebracht op 
de website www.clubmed.be.
De aanbieding van arrangementen is beperkt tot 10 G.M® 
geboekt per Clubdorp per begindatum van het verblijf 
van de aanbieding. 
Arrangementen die niet meer beschikbaar zijn in die 
vorm, kunnen mogelijk nog volgens de AVV rechtstreeks 
beschikbaar zijn bij Club Med® op het nummer 
070 666 334, via de website www.clubmed.be of bij 
Club Med agentschappen of erkende reisbureaus. 
De boeking van een arrangement is afhankelijk van 
de beschikbaarheid. De boeking kan niet retroactief 
zijn en is niet te combineren met andere kortingen of 
aanbiedingen van Club Med®, behalve de aanbieding 
‘Verleng uw Vakantie’. 
Prijzen
De prijzen van de arrangementen gelden vanaf 6 jaar 
voor de Clubdorpen Zonbestemming en 4 jaar voor 
de Clubdorpen Wintersport, voor een of meer 
overnachtingen op de in de aanbieding genoemde 
data, met of zonder vervoer, in een accommodatie 
voor 2 personen. Iemand die alleen reist, moet een 
eenpersoonskamer of een tweepersoonskamer voor 
1 persoon boeken. Afhankelijk van de aanbieding geldt 
daarvoor een toeslag. Bovendien is eventueel de jaarlijkse 
bijdrage van 20 euro aan Club Med® verschuldigd. 
Reisdocumenten
De reisdocumenten – reisovereenkomst en reistijden – 
worden per e-mail naar de G.M® opgestuurd (of per post 
als de G.M® geen e-mailadres heeft opgegeven) zodra 
Club Med® het volledige bedrag van het arrangement 
heeft ontvangen.

HULPVERLENING – VERZEKERING
De hulpverlening wordt verzorgd door EUROP 
ASSISTANCE en niet door Club Med®. Door de boeking 
bij Club Med® of via een reisagent zijn de G.M® bij EUROP 
ASSISTANCE verzekerd voor hulpverlening aan personen 
tijdens het verblijf of de reis (inclusief tijdens vervoer 
door Club Med®) en tijdens de eigen heen- en terugreis.
15.1. Definities

15.1.1. Verzekerde
Onder ‘verzekerde’ wordt verstaan: iedere persoon 
die zich verplaatst 
en/of ergens verbli jft in het kader van een 
vervoerovereenkomst 
en/of een verblijfsovereenkomst die rechtstreeks is/zijn 
afgesloten bij Club Méditerranée of via een reisagent.

15.1.2. Woonplaats
Onder ‘woonplaats van de verzekerde’ wordt verstaan: de 
hoofdverblijfplaats die als domicilie op de belastingaangifte 
van de G.M® vermeld staat.

15.1.3. Land van herkomst
Onder ‘land van herkomst van de verzekerde’ wordt 
het land van zijn woonplaats verstaan.
15.2. Voorwaarden voor hulpverlening
Om in aanmerking te komen voor hulpverlening door 
EUROP ASSISTANCE moet de G.M®:
- onmiddelli jk contact opnemen met EUROP 

ASSISTANCE:
Telefoon: +33 1 41 85 84 86
Fax: +33 1 41 85 85 71

- EUROP ASSISTANCE om toestemming vragen voor 
hij op eigen initiatief handelt of kosten maakt;

- alle details over de afgesloten overeenkomst verstrekken;
- zich houden aan de door EUROP ASSISTANCE 

aanbevolen oplossingen;
- alle originele bewijsstukken voorleggen van de gemaakte 

kosten waarvoor hij een vergoeding vraagt. In geval van 
een valse verklaring behoudt EUROP ASSISTANCE 
zich het recht voor om de nodige stappen te 
ondernemen in verband met zijn verplichtingen voor 
de lopende overeenkomsten en in voorkomend geval 
de terugbetaling te weigeren of de terugbetaling van 
de kosten te eisen.

15.3. Geografische dekking
Deze hulpverleningsovereenkomst (‘overeenkomst’) 
biedt de G.M®, ook ‘verzekerde(n)’ genoemd, dekking 
in de hele wereld.
15.4. Geldigheidsduur van de dekking
De dekking voor hulp aan personen geldt vanaf de 
afreisdatum tot en met de geplande dag van thuiskomst 
voor een periode van maximaal 3 maanden.
Vanaf de dag waarop de reisovereenkomst wordt gesloten 
biedt ons adviesteam reisinformatie aan. De verzekerde 
kan hiervan dan ook al vóór de afreisdatum gebruikmaken. 
De geldigheid van deze overeenkomst is afhankelijk van 
de kaderovereenkomst die EUROP ASSISTANCE en 
Club Med® met elkaar hebben afgesloten. Bij ontbinding 
hiervan vervalt deze hulpverleningsovereenkomst van 
rechtswege.
15.5. Vervoerbewijzen
Als uit hoofde van deze overeenkomst vervoer wordt 
geregeld en betaald, verleent de verzekerde EUROP 
ASSISTANCE als enige het recht om gebruik te maken 
van de vervoerbewijzen die in zijn bezit zijn. Bovendien 
belooft hij om EUROP ASSISTANCE de bedragen terug 
te betalen die hij vergoed krijgt door de organisatie die 
de vervoerbewijzen heeft uitgegeven.
15.6. Hulpverlening

15.6.1. Hulp aan personen
15.6.1.1. Vervoer/repatriëring

Indien een verzekerde ziek wordt of gewond 
raakt tijdens een reis in een van de door deze 
hulpverleningsovereenkomst gedekte landen, nemen 
de artsen van EUROP ASSISTANCE contact op met 
de plaatselijke arts die de verzekerde heeft onderzocht 
naar aanleiding van de ziekte of het ongeval. De artsen 
van EUROP ASSISTANCE vragen bij de plaatselijke 
arts en eventueel bij de behandelende geneesheer 
van de verzekerde alle nodige informatie om de 
beste beslissing in het belang van diens gezondheid te 
kunnen nemen. Dankzij deze informatie kan EUROP 
ASSISTANCE op basis van de uitsluitend op medische 
gronden genomen beslissing van de artsen van EUROP 
ASSISTANCE het vervoer regelen voor de terugkeer 
van de verzekerde naar zijn woonplaats of zijn vervoer 
naar een geschikt ziekenhuis dicht bij zijn woonplaats. 
Dit met speciaal ziekenvervoer, een ziekenwagen, een 
trein (zit- of slaapplaats in eerste klasse), een lijnvliegtuig 
of een ambulancevliegtuig en voor zover nodig onder 
medisch toezicht.
In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn om de 
verzekerde eerst naar het dichtstbijzijnde medisch 
centrum te vervoeren voor hij naar een instelling dichter 
bij zijn woonplaats kan worden overgebracht.
De medische dienst van EUROP ASSISTANCE kan een 
plaats reserveren in de instelling waar de verzekerde 
moet worden opgenomen. Bij de beslissing over het 
vervoer, de keuze van het vervoermiddel en de eventuele 
plaats van ziekenhuisopname wordt uitsluitend rekening 
gehouden met het medische belang van de verzekerde 
en de geldende gezondheidsvoorschriften.
De informatie die de plaatselijke artsen of de 
behandelende geneesheer heeft verstrekt, zijn uitermate 
belangrijk en helpen EUROP ASSISTANCE om de juiste 
beslissing te nemen. In dat verband wordt uitdrukkelijk 
overeengekomen dat de definitieve beslissing in het 
belang van de gezondheid van de verzekerde in laatste 
instantie door de artsen van EUROP ASSISTANCE wordt 
genomen om een geschil tussen medische deskundigen te 
voorkomen. Als de verzekerde weigert om de oplossing 
te aanvaarden die de artsen van EUROP ASSISTANCE 
als meest geschikte aanbevelen, ontheft hij EUROP 
ASSISTANCE nadrukkelijk van elke aansprakelijkheid. Dit 
geldt onder meer als hij met eigen vervoer terugkeert 
of als zijn gezondheidstoestand verergert.

15.6.1.2. Terugkeer van de reisgenoten
Als een verzekerde wordt gerepatrieerd, regelt en betaalt 
EUROP ASSISTANCE de terugkeer van een reisgenoot 
en/of van de meereizende minderjarige kinderen per trein 
in eerste klasse of per vliegtuig in economy class indien 
ter plaatse niemand voor hen kan zorgen.

15.6.1.3. Aanwezigheid in geval van 
ziekenhuisopname
Als een verzekerde in het ziekenhuis wordt opgenomen 
en zijn gezondheidstoestand niet toelaat dat hij binnen 
7 dagen wordt vervoerd, regelt en betaalt EUROP 
ASSISTANCE de heen- en terugreis van een van zijn 
naasten per trein in eerste klasse of per vliegtuig in 
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economy class vanuit het land van herkomst van de 
verzekerde naar zijn ziekbed. EUROP ASSISTANCE 
neemt ook de hotelkosten (kamer en ontbijt) voor een 
bedrag van ten hoogste 80 euro (inclusief btw) per dag 
gedurende maximaal 10 nachten voor zijn rekening. 
EUROP ASSISTANCE betaalt de kosten voor eten en 
drinken niet.

15.6.1.4 Verblijf van een reisgenoot
In geval van ziekenhuisopname van een verzekerde als 
gevolg van een gedekte gebeurtenis neemt EUROP 
ASSISTANCE de hotelkosten (kamer en ontbijt) van 
een of meerdere reisgenoten voor zijn rekening, met 
een maximum van:
- 80 euro per dag voor één meereizende persoon 

gedurende maximaal 10 dagen per gebeurtenis.
- 150 euro per dag voor een gezin gedurende maximaal 

10 dagen per gebeurtenis.
15.6.1.5. Kosten voor verlenging van het 

hotelverblijf
Als de verzekerde vanwege zijn gezondheidstoestand niet 
kan worden vervoerd zoals bepaald in artikel 14.6.1.1. 
‘Vervoer/repatriëring’ en hij niet in staat is om op de 
aanvankelijk geplande datum naar zijn woonplaats 
te reizen, draagt EUROP ASSISTANCE bij aan de 
kosten voor verlenging van het hotelverblijf ter plaatse 
(kamer en ontbijt) van de verzekerden, een reisgenoot 
en de minderjarige kinderen die met hem meereizen, 
gedurende maximaal 10 dagen voor een bedrag van 
80 euro (inclusief btw) per persoon en per dag. Hierbij 
geldt een maximum van 150 euro (inclusief btw) per 
dag en per gebeurtenis. Deze dekking geldt niet in 
combinatie met de dekking ‘Aanwezigheid in geval van 
ziekenhuisopname’.

15.6.1.6. Begeleiding van de kinderen
Indien een verzekerde ziek wordt of gewond raakt 
tijdens een reis en hij door zijn gezondheidstoestand 
niet in staat is om te zorgen voor de kinderen jonger dan 
15 jaar die met hem meereizen, regelt en betaalt EUROP 
ASSISTANCE de heen- en terugreis, vanuit het land van 
herkomst van de verzekerde van een door hem aan te 
wijzen persoon (ook een werknemer van Club Med® in 
het Clubdorp) of een hostess van EUROP ASSISTANCE. 
Die persoon brengt de kinderen met de trein (eerste 
klasse) of met het vliegtuig (economy class) terug naar 
huis. De kosten voor het vervoer van de kinderen zijn 
voor rekening van hun familie.

15.6.1.7. Aanvullende vergoeding voor 
medische kosten
Indien een verzekerde ziek wordt of gewond raakt 
tijdens een reis in het buitenland, vergoedt EUROP 
ASSISTANCE de door hem in het buitenland gemaakte 
medische kosten die niet door het ziekenfonds en/of een 
andere verzekeringsmaatschappij worden vergoed, met 
een limiet van 75.000 euro. In alle gevallen geldt een 
eigen risico van 50 euro per verzekerde en per geval. 
De kosten voor tandheelkundige hulp worden volgens 
dezelfde voorwaarden vergoed tot maximaal 160 euro.
De verzekerde of zijn rechthebbenden beloven in dit 
verband om meteen na zijn/hun terugkeer in het land 
van herkomst alle noodzakelijke stappen te nemen om 
deze kosten te verhalen op de betrokken instanties.
EUROP ASSISTANCE gaat over tot uitkering van de 
hierboven genoemde vergoedingen op voorwaarde 
dat de verzekerde of zijn rechthebbenden bij EUROP 
ASSISTANCE (Service indemnisations -1, promenade 
de la Bonnette, 92633 GENNEVILLIERS cedex) de 
volgende documenten indient/indienen: 
- de originele afrekeningen van het ziekenfonds en/of 

een andere verzekeringsmaatschappij met betrekking 
tot de ontvangen vergoedingen; 

- fotokopieën van de zorgnota’s met een overzicht van 
de kosten.

De volgende geneeskundige kosten geven recht op een 
aanvullende terugbetaling:
- erelonen van artsen;
- door een arts voorgeschreven geneesmiddelen;
- door een arts voorgeschreven lokaal vervoer met 

een ziekenwagen;
- ziekenhuisopname zolang de artsen van EUROP 

ASSISTANCE in overleg met de plaatselijke arts van 
mening zijn dat de verzekerde niet kan worden vervoerd. 
De aanvullende vergoeding voor ziekenhuisopname 
vervalt zodra EUROP ASSISTANCE in staat is om het 
vervoer te organiseren;

- dringende tandheelkundige behandelingen.

15.6.1.8. Voorschot op de kosten van 
ziekenhuisopname
Indien een verzekerde ziek wordt of gewond raakt 
tijdens een reis in het buitenland en in het ziekenhuis 
is opgenomen, kan EUROP ASSISTANCE de kosten 
voor ziekenhuisopname voorschieten tot een bedrag 
van 75.000 euro (inclusief btw), voor zover het gaat om:
- een behandeling die in overleg met de artsen van 

EUROP ASSISTANCE is voorgeschreven;
- zolang de artsen van EUROP ASSISTANCE in overleg 

met de plaatselijke arts van mening zijn dat de verzekerde 
niet kan worden vervoerd. Vanaf de dag waarop EUROP 
ASSISTANCE in staat is om het vervoer te organiseren, 
wordt geen enkel voorschot meer verleend. 

De verzekerde belooft in elk geval om dit voorschot 
30 dagen na ontvangst van de betreffende factuur van 
EUROP ASSISTANCE terug te betalen aan EUROP 
ASSISTANCE. Deze verplichting geldt ook als de 
verzekerde een verzoek tot vergoeding heeft ingediend 
zoals bepaald in artikel 14.6.1.6.
Zodra de procedures zijn afgehandeld, betaalt EUROP 
ASSISTANCE vanzelfsprekend het verschil terug tussen 
het voorschot dat de verzekerde heeft terugbetaald aan 
EUROP ASSISTANCE en het bedrag dat het ziekenfonds 
en/of enige andere verzekeringsmaatschappij hem heeft 
uitbetaald, en dit tot de in artikel 14.6.1.6. genoemde 
maximumbedragen uit. Hierbij geldt als voorwaarde dat de 
verzekerde of zijn rechthebbenden de in artikel 14.6.1.6. 
genoemde documenten heeft/hebben ingediend.

15.6.1.9. Vervoer na overlijden
Indien een verzekerde tijdens een reis overlijdt, regelt 
en betaalt EUROP ASSISTANCE het vervoer van de 
overledene naar de begraafplaats in zijn land van herkomst.
EUROP ASSISTANCE draagt ook alle kosten in 
verband met de voorbereiding en het aangepaste 
vervoer. Bovendien komt EUROP ASSISTANCE tot 
maximaal 1500 euro (inclusief btw) tussen in de kosten 
van de doodskist, op vertoon van de originele factuur. 
Alle overige kosten (zoals voor de plechtigheid, de 
plaatselijke rouwstoet en de teraardebestelling) zijn 
voor rekening van de familie.

15.6.1.10. Taxikosten 
In geval van ongeval draagt EUROP ASSISTANCE tot een 
bedrag van maximaal 75 euro per gebeurtenis bij aan 
de taxikosten van een verzekerde en/of een reisgenoot 
tussen het Clubdorp en de zorginrichting.

15.6.1.11. Opsturen van geneesmiddelen
Als een verzekerde ter plaatse niet de geneesmiddelen 
kan krijgen die hij nodig heeft om een al begonnen 
behandeling voort te zetten, zoekt EUROP ASSISTANCE 
deze geneesmiddelen en verzendt het die naar zijn 
verblijfplaats (voor zover de plaatselijke en de Franse 
wetgeving dit toestaan).
EUROP ASSISTANCE betaalt de verzendkosten. 
De overige kosten (aankoop van geneesmiddelen, 
douanekosten …) zijn voor rekening van de verzekerde.

15.6.1.12. Waarborgsom in strafzaken en 
honoraria van een advocaat

15.6.1.12.1 Voorschot van de waarborgsom (alleen 
in het buitenland) 
Indien een verzekerde gerechtelijk wordt vervolgd als 
rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een verkeersongeval, 
kan EUROP ASSISTANCE de waarborgsom in een 
strafzaak tot een bedrag van maximaal 15.000 euro 
(inclusief btw) voorschieten. De verzekerde belooft om 
EUROP ASSISTANCE het voorschot terug te betalen 
binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur of zodra 
de autoriteiten de waarborgsom hebben terugbetaald 
indien deze terugbetaling eerder plaatsvindt. Deze 
prestatie geldt niet voor gerechtelijke vervolging in het 
land van herkomst als gevolg van een verkeersongeval 
in het buitenland.

15.6.1.12.2 Betaling van het honorarium van een 
advocaat (alleen in het buitenland)
Indien een verzekerde gerechtelijk wordt vervolgd als 
rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een verkeersongeval, 
betaalt EUROP ASSISTANCE de advocaatkosten ter 
plaatse terug tot een bedrag van maximaal 3000 euro 
(inclusief btw), op voorwaarde dat de hem ten laste 
gelegde feiten volgens de wetten van het land niet met 
boetes worden bestraft.
Deze prestatie dekt de gerechtelijke vervolging in het 
land van herkomst van de verzekerde als gevolg van 
een verkeersongeval in het buitenland niet. Feiten die 
verband houden met een beroepsactiviteit zijn van deze 
waarborg uitgesloten.

15.6.2. Reisadvies/Boodschappendienst
15.6.2.1. Reisinformatie

De verzekerde kan telefonisch informatie inwinnen op 
het nummer: 01 41 85 84 86. EUROP ASSISTANCE 
verbindt de verzekerde met een deskundige adviseur 
die hem antwoord geeft op al zijn vragen over wettelijke 
en praktische zaken met betrekking tot zijn reis zoals:
• geneeskundige voorzorgsmaatregelen vóór vertrek 

(inentingen, medicijnen …);
• reisomstandigheden (vervoermogelijkheden …);
• informatie over de situatie ter plaatse (temperatuur, 

klimaat, voeding …).
Het adviesteam is elke dag van 9 uur tot 18 uur 
(Franse tijd) te bereiken, behalve op zon- en feestdagen.

15.6.2.2. Overbrengen van dringende 
boodschappen
Indien een verzekerde tijdens zijn reis geen contact met 
iemand kan opnemen, brengt EUROP ASSISTANCE op de 
gewenste datum en het gewenste tijdstip een boodschap 
over. De verzekerde moet die boodschap vooraf 
telefonisch doorgeven op het nummer +33 1 41 85 81 13. 
De verzekerde kan op dat nummer ook een boodschap 
achterlaten. De persoon voor wie deze boodschap 
bestemd is, kan ze via de telefoon beluisteren.
OPGELET: deze dienst kan niet worden gebruikt 
voor gesprekken op kosten van de opgeroepene. 
EUROP ASSISTANCE is trouwens in geen enkel geval 
aansprakelijk voor de inhoud van de berichten. Die inhoud 
blijft onderworpen aan de Franse strafrechtelijke en 
administratieve wetgeving. Bij niet-naleving van deze 
wetgeving kunnen boodschappen worden geweigerd.
15.7. Uitsluitingen
EUROP ASSISTANCE kan in geen geval de plaats innemen 
van de noodhulpdiensten ter plaatse.
Zijn van dekking uitgesloten en komen niet voor 
vergoeding in aanmerking:
• de gevolgen van situaties met gevaar voor epidemische 

besmetting; blootstelling aan besmettende biologische 
middelen; blootstelling aan chemische middelen van het 
type oorlogsmateriaal; blootstelling aan middelen die 
weerloos maken of blijvend neurotoxisch zijn waarvoor 
men in afzondering moet worden geplaatst of waarvoor 
preventieve maatregelen of specifiek toezicht door de 
internationale autoriteiten voor gezondheidszorg en/of 
de plaatselijke autoriteiten voor gezondheidszorg van 
het land waar u verblijft en/of de nationale autoriteiten 
van het land van herkomst gelden;

• de gevolgen van opzettelijk handelen of misleiding door 
uzelf, zelfdoding of een poging daartoe;

• het gebruik van medicijnen, drugs of verdovende 
middelen of soortgelijke producten die niet medisch 
voorgeschreven zijn, en alcoholmisbruik; 

•  be s t a ande  e n /o f  e e rd er  v a s t ge s te l d e 
gezondheidstoestand en/of ziekte en/of letsels waarvoor 
de verzekerde is behandeld en binnen 6 maanden 
voorafgaand aan het verzoek om hulpverlening 
in het ziekenhuis opgenomen is geweest (inclusief 
dagopname), zowel als de toestand zich uit of verergert;

• zonder onze toestemming gemaakte kosten of niet 
uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden van de 
reisovereenkomst genoemde kosten;

• kosten waarvoor geen originele bewijsstukken zijn 
ingediend;

• gebeurtenissen in landen die niet gedekt zijn onder deze 
verzekeringsovereenkomst of die zich voordoen na de 
geldigheidsduur van de verzekering of na de geplande 
duur van de buitenlandse reis;

• de gevolgen van incidenten bij het deelnemen aan 
en het trainen voor testen, races en wedstrijden met 
een motorvoertuig (of de testritten) op een baan 
waarvoor de overheid volgens de regelgeving een 
vergunning moet verlenen, zelfs als u gebruikmaakt 
van uw eigen voertuig;

• reizen met het oog op het verkrijgen van een diagnose 
en/of een medische behandeling of plastische chirurgie, 
en de gevolgen en kosten daarvan;

• het regelen en vergoeden van de terugreis zoals 
vermeld in het artikel ‘Vervoer/repatriëring’ voor kleine 
kwaaltjes die ter plaatse kunnen worden behandeld 
en die u niet beletten om uw reis voort te zetten;

• verzoeken om hulp bij voortplanting onder medische 
begeleiding of vrijwillige zwangerschapsonderbreking, 
en de daaruit voortvloeiende gevolgen en kosten;

• verzoeken om hulp bij voortplanting of bevruchting 
ten behoeve van een andere, en de gevolgen en kosten 
daarvan;
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• medische hulpmiddelen en protheses (tandprothese, 
gehoorapparaat, medische apparatuur);

• badenkuren, en de gevolgen en kosten daarvan;
• in uw eigen land gemaakte medische kosten;
• geplande ziekenhuisopnames, en de gevolgen en kosten 

daarvan;
• kosten voor optische hulpmiddelen (zoals een bril of 

contactlenzen);
• inentingen en inentingskosten;
• medische check-ups, en de gevolgen en kosten daarvan;
• cosmetische ingrepen, en de eventuele gevolgen en 

kosten daarvan;
,• revalidatie, fysiotherapie, chiropractie, en de gevolgen 

en kosten daarvan; 
• medische of paramedische behandelingen en producten 

waarvan de therapeutische werking niet erkend is door 
de Franse wetgever, en de kosten daarvan;

• check-ups met het oog op de voortijdige herkenning 
van een aandoening, regelmatige behandelingen of 
analyses, en de gevolgen en kosten daarvan; 

• de opsporing van en hulp aan personen op zee of 
in de bergen;

• de opsporing van en hulp aan personen in de woestijn, 
en de kosten daarvan;

• kosten van te zware bagage tijdens luchtvervoer en de 
kosten voor het vervoeren van bagage die niet met 
u kan meereizen;

• annuleringskosten van de reis;
• restaurantkosten;
• douanekosten.
15.8. Uitsluiting van aansprakelijkheid en overmacht
EUROP ASSISTANCE kan in geen geval de plaats innemen 
van de noodhulpdiensten ter plaatse.
De algemene uitsluitingen van de verzekering zijn de 
uitsluitingen voor alle hulpverlening beschreven in deze 
algemene voorwaarden. Zijn uitgesloten: 
• burgeroorlogen, buitenlandse oorlogen, opstanden, 

volksprotesten; 
• de vrijwillige deelname van een verzekerde aan 

opstanden, stakingen, vechtpartijen of ander voorvallen; 
• de gevolgen van een atoomkernreactie of elke vorm 

van straling afkomstig van een radioactieve energiebron; 
• behoudens afwijking: een aardbeving, een 

vulkaanuitbarsting, een vloedgolf, een overstroming 
of natuurramp, behalve in het kader van de bepalingen 
voortvloeiend uit de Franse wet nr. 82-600 van 13 juli 
1982 betreffende schadeloosstelling van de slachtoffers 
van natuurrampen (voor verzekeringswaarborgen); 

• de gevolgen van het gebruik van niet medisch 
voorgeschreven medicijnen, drugs, verdovende 
middelen en soortgelijke producten, en alcoholmisbruik; 

• opzettelijke daden van u die de verzekeringsdekking 
tot gevolg kunnen hebben.

Personenvervoerders (waaronder luchtvaart-
maatschappijen) leggen mensen met bepaalde ziekten 
of zwangere vrouwen bepaalde beperkingen op die 
tot het moment van het vertrek gelden en zonder 
voorafgaand bericht kunnen worden gewijzigd (voor 
de luchtvaartmaatschappijen: medisch onderzoek, 
doktersverklaring ...).
De terugreis van deze mensen is alleen mogelijk als de 
vervoerder bereid is hen te vervoeren en er geen negatief 
doktersadvies in verband met de gezondheid van de 
verzekerde of het ongeboren kind is afgegeven volgens 
de voorwaarden in het artikel ‘Vervoer/repatriëring’.
15.9. Subrogatie
EUROP ASSISTANCE treedt voor de vergoedingen 
die het heeft betaald en voor de diensten die het heeft 
verleend in de plaats van de verzekerde wat diens rechten 
en handelingen betreft ten opzichte van degene die 
verantwoordelijk is voor het feit dat aan de basis ligt van de 
tussenkomst door EUROP ASSISTANCE. Voor verleende 
diensten die geheel of gedeeltelijk zijn verzekerd bij een 
andere verzekeringsmaatschappij of instelling, treedt 
EUROP ASSISTANCE in de plaats van de verzekerde 
wat diens rechten en handelingen betreft ten opzichte 
van deze verzekeringsmaatschappij of instelling.
15.10. Verjaring
Vorderingen als gevolg van deze overeenkomst verjaren 
binnen een termijn van twee jaar vanaf de gebeurtenis 
die daartoe aanleiding geeft.
15.11. Klachten 
EUROP ASSISTANCE heeft zijn maatschappelijke zetel 
als domicilie gekozen. 
In het geval van klachten of geschillen kunt u zich 
richten tot de Service Remontées Clients van EUROP 
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• Tel.: +33 1 53 35 35 53 Fax: +33 1 53 35 36 16 • 
www.clubmed.com • Vereenvoudigde vennootschap 
op aandelen met een kapitaal van 149.704.804 euro • 
Handels- en vennootschappenregister Parijs 572 185 684 • 
Licentie IM075100307 • Intracommunautair btw-nummer 
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nr. AA.992.497 • GENERALI ASSURANCES BODR 
7, boulevard Haussmann F-75456 Parijs Cedex 9 • 
Garantiefonds APS 15, avenue Carnot F-75017 Parijs

CLUB MÉDITERRANÉE® BELGISCHE NV:
AGENT VAN CLUB MED SAS
CLUB MÉDITERRANÉE
BELGISCHE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
LID VAN ABTO
HR Brussel 310840
Btw-nr. BE 403.261.464.
LIC 1002 Cata
Lid Garantiefonds Reizen®

ASSISTANCE  - 1, promenade de la Bonnette - 
92633 Gennevilliers Cedex, Frankrijk. 
Indien de behandeling meer dan 10 werkdagen in beslag 
zal nemen, krijgt u binnen deze termijn een wachtbrief. 
Binnen een termijn van maximaal 2 maanden na ontvangst 
van de eerste klacht krijgt u hierop een schriftelijk 
antwoord. 
15.12. Toezichthoudende overheid
De overheid belast met het toezicht is de Autorité de 
Contrôle Prudentiel et de Résolution - A.C.P.R. - 61, rue 
Taitbout - 75436 Parijs Cedex 09, Frankrijk. 
15.13. Informatica en vrijheid
Alle gegevens die EUROP ASSISTANCE FRANCE, 1, 
promenade de la Bonnette, 92633 Gennevilliers Cedex, 
Frankrijk, heeft ontvangen bij het afsluiten van een van 
zijn verzekeringen en/of tijdens de uitvoering van zijn 
dienstverlening, zijn noodzakelijk om te voldoen aan 
de verplichtingen die wij ten opzichte van u aangaan. 
Als  u de gevraagde gegevens niet meedeelt, kan 
EUROP ASSISTANCE de door u gewenste verzekering 
niet afsluiten.
Deze gegevens zijn uitsluitend bestemd voor EUROP 
ASSISTANCE FRANCE, dat de verzekeringsovereenkomst 
met u sluit. Deze gegevens kunnen uitsluitend ten 
behoeve van de dienstverlening worden doorgegeven aan 
dienstverleners en partners van EUROP ASSISTANCE 
FRANCE. 
EUROP ASSISTANCE FRANCE behoudt zich ook het 
recht voor om uw persoonsgegevens te gebruiken voor 
kwaliteitscontroles en statistisch onderzoek.
EUROP ASSISTANCE FRANCE kan sommige van 
uw persoonsgegevens doorgeven aan de partners die 
verantwoordelijk zijn voor de hulpverlening die het 
voorwerp uitmaakt van deze verzekeringsovereenkomst. 
U hebt recht op inzage in en op wijziging, rechtzetting 
en verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarvoor 
stuurt u een brief naar: EUROP ASSISTANCE FRANCE - 
Service Remontées Clients - 1, promenade de la Bonnette, 
92633 Gennevilliers cedex.
Als uw persoonsgegevens voor de gevraagde 
dienstverlening moeten worden overgemaakt aan 
een partij buiten de Europese Unie, treft EUROP 
ASSISTANCE FRANCE contractuele maatregelen met 
de ontvangende partij om die overdracht te beveiligen. 
Verder wijzen we de verzekerden erop dat hun 
telefoongesprekken met EUROP ASSISTANCE 
mogelijk worden opgenomen om de kwaliteit van de 
dienstverlening te kunnen bewaken en het personeel 
te kunnen opleiden.
Deze opnamen worden 2 maanden bewaard. Als een 
verzekerde hier bezwaar tegen heeft, kan hij dat kenbaar 
maken aan zijn gesprekspartner.

VERZEKERING
1. Medische kosten
Indien u tijdens uw verblijf bij Club Med® een ongeval 
hebt, worden de kosten voor geneeskundige en 
chirurgische behandelingen en geneesmiddelen vergoed 
tot een bedrag van 500 euro.
Deze verzekering geldt alleen als aanvulling op 
of ter vervanging van de vergoedingen door de 
sociale zekerheid, het ziekenfonds en/of een andere 
verzekeringsmaatschappij.
2. Overlijden door ongeval
Hoofdsom: 3000 euro.
3. Blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval
Hoofdsom bij 100% invaliditeit: 4500 euro (te verlagen op 
basis van het invaliditeitspercentage dat een deskundige 
heeft vastgesteld).
Met vragen kunt u terecht bij onze verzekeringsagent:
MARSH Tour Ariane - La Défense 9
92088 Parijs La Défense Cedex
Tel.: 00 33 (1) 41 34 53 16 - Fax: 00 33 (1) 41 34 59 04
AANVULLENDE VERZEKERING
We raden de G.M® ten zeerste aan om een aanvullende 
verzekering af te sluiten. U kunt bij Club Med® een 
aanvullende verzekering afsluiten waarmee u goed 
verzekerd op vakantie gaat. Deze verzekering dekt onder 
meer het risico van annulering, uw bagage, uw ski’s en 
medische kosten. Meer informatie over deze facultatieve 
vakantieverzekering ‘Ecran total’® van Club Med® vindt 
u in de brochure of bij uw reisagent.
We wijzen erop dat de reisverzekering bij annulering 
(ongeacht op welk moment) nooit geheel of ten dele 
wordt terugbetaald en evenmin kan worden overgedragen 
aan iemand anders.

cmncpbfl_031040_CGV.indd   40 04/04/2017   11:40


