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ALAMO  

 

Aanbetaling:   10% (min EUR100)  

Restbetaling:   2 maanden voor vertrek  

Annuleringskosten:  > 1 dag voor vertrek: geen kosten  

< 1 dagen: 100% van het totaalbedrag  

 

ARCTIC ADVENTURES  

 

Aanbetaling:   20% (min EUR100)  

Restbetaling:   2 maanden voor vertrek  

Annuleringskosten:  > 7 dagen voor vertrek: 10% van het totaalbedrag   

7 - 2 dagen voor vertrek: 30% van het totaalbedrag    

< 48 uur: 100% van het totaalbedrag 

 

ARCTIC ADVENTURES - MULTI DAY ADV TOUR/TREK  

 

Aanbetaling:   20% (min EUR100)  

Restbetaling:   2 maanden voor vertrek  

Annuleringskosten:  > 28 dagen voor vertrek: 10% van het totaalbedrag    

28 - 2 dagen voor vertrek: 50% van het totaalbedrag    



 

 

 

< 48 uur: 100% van het totaalbedrag 

 

AUTO-EUROPE – CARS & CAMPERS 

 

Aanbetaling:   10% (min EUR100)  

Restbetaling:   2 maanden voor vertrek  

Annuleringskosten:  > 48 uur voor vertrek: geen kosten  

< 48 uur voor vertrek: 100% van het totaalbedrag  

*Voor campers gelden er andere voorwaarden. Informeer hiernaar bij je Travel Specialist 

    

AWESOME ADVENTURES FIJI – PACKAGES/EXCLUSIVES  

 

Aanbetaling:   10% (min EUR100)  

Restbetaling:   2 maanden voor vertrek  

Annuleringskosten:  > 1 maand voor vertrek: geen kosten   

30 - 14 dagen voor vertrek: 25% van het totaalbedrag     

14 - 7 dagen voor vertrek: 50% van het totaalbedrag    

< 7 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag  

 

AWESOME ADVENTURES FIJI - SAILING ONLY  

 

Aanbetaling:   10% (min EUR100)  

Restbetaling:   2 maanden voor vertrek  

Annuleringskosten:  > 7 dagen voor vertrek: geen kosten  

7 - 2 dagen voor vertrek: 20% van het totaalbedrag    

48 - 24 uur voor vertrek: 50% van het totaalbedrag    

< 24 uur voor vertrek: 100% van het totaalbedrag  

 

BALKAN CAMPERS  

 

Aanbetaling:   30% (min EUR100)  

Restbetaling:   2 maanden voor vertrek  

Annuleringskosten:  > 14 dagen voor vertrek: 30% van het totaalbedrag 



 

 

 

13 - 7 dagen voor vertrek: 50% van het totaalbedrag    

6 – 2 dagen voor vertrek: 70% van het totaalbedrag    

< 24 uur voor vertrek: 100% van het totaalbedrag  

   

BAMBA EXPERIENCE (HOP ON HOP OFF BUS PASSEN)  

 

(Aan)betaling:  volledige betaling   

Annuleringskosten:  voor het aanvragen van tour/vervoer: 30% van het totaalbedrag (optie voor 
100% tegoed) 

Na het aanvragen van tour/vervoer: 100% van het totaalbedrag  

 

BAMBA EXPERIENCE (DAGTRIPJES)   

 

(Aan)betaling:  volledige betaling  

Annuleringskosten:  > 7 dagen voor vertrek: geen kosten   

6 - 3 dagen voor vertrek: 50% van het totaalbedrag    

< 3 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag  

 

BAMBA EXPERIENCE (INDEPENDENT, SELF-GUIDED, OP MAAT REIZEN)  

 

(Aan)betaling:  volledige betaling   

Annuleringskosten:  > 60 dagen voor vertrek: 30% van het totaalbedrag    

59 - 30 dagen voor vertrek: 50% van het totaalbedrag    

< 30 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag 

   

BAMBA EXPERIENCE (AANKOMST PAKKETTEN, PRIVE TOURS, ADVENTURE TOURS)  

 

(Aan)betaling:  volledige betaling   

Annuleringskosten:  > 90 dagen voor vertrek: geen kosten   

89 - 30 dagen voor vertrek: 50% van het totaalbedrag    

< 30 dagen: 100% van het totaalbedrag  

 

BAMBA EXPERIENCE (AUTHENTIC ADVENTURES)  



 

 

 

 

(Aan)betaling:  volledige betaling   

Annuleringskosten:  > 60 dagen voor vertrek: 20% van het totaalbedrag    

59 - 30 dagen voor vertrek: 50% van het totaalbedrag    

< 30 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag 

 

BAMBA EXPERIENCE (AIR EXPEDITIONS)  

 

(Aan)betaling:  volledige betaling   

Annuleringskosten:  > 365 dagen voor vertrek: 50% van het totaalbedrag    

364 - 90 dagen voor vertrek: 70% van het totaalbedrag    

< 90 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag 

 

BAMBA EXPERIENCE (CARNAVAL BRAZILIE)  

 

(Aan)betaling:  volledige betaling   

Annuleringskosten:  > 120 dagen voor vertrek: 25% van het totaalbedrag    

119 - 61 dagen voor vertrek: 50% van het totaalbedrag    

< 60 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag 

 

BAMBA EXPERIENCE (INCA TRAIL/GALAPAGOS)   

 

(Aan)betaling:  volledige betaling  

Annuleringskosten:  360 - 30 dagen voor vertrek: 50% van het totaalbedrag    

< 30 dagen: 100% van het totaalbedrag  

   

BAS INTERNATIONAL  

 

Aanbetaling:   10% (min EUR100)   

Restbetaling:   2 maanden voor vertrek  

Annuleringskosten:  > 50 dagen voor vertrek: geen kosten  

50 - 36 dagen voor vertrek: EUR200  

35 - 22 dagen voor vertrek: EUR250   



 

 

 

21 - 7 dagen voor vertrek: 50% van het totaalbedrag + EUR100  

< 7 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag  

   

BAZ BUS  

 

(Aan)betaling:  volledige betaling   

Annuleringskosten:  Binnen 5 dagen na boeking: geen kosten  

Meer dan 5 dagen na boeking: 100% van het totaalbedrag  

  

BLUE LAGOON CRUISES - FIJI   

 

Aanbetaling:   10% (min EUR150)  

Restbetaling:   2 maanden voor vertrek  

Annuleringskosten:  > 60 dagen voor vertrek: aanbetaling  

60 - 31 dagen voor vertrek: 60% van het totaalbedrag   

30 - 0 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag   

BLUE VENTURE  

 

Aanbetaling:   10% (min EUR100)  

Restbetaling:   2 maanden voor vertrek  

Annuleringskosten:  > 90 dagen voor vertrek: aanbetaling  

89 - 42 dagen voor vertrek: 25% van het totaalbedrag   

41 - 22 dagen voor vertrek: 50% van het totaalbedrag   

< 21 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag  

  

BRITZ   

 

Aanbetaling:   10% (min EUR100)  

Restbetaling:   2 maanden voor vertrek  

Annuleringskosten:  > 90 dagen voor vertrek: geen kosten  

90 – 22 dagen voor vertrek: 10% van het totaalbedrag 

21 - 7 dagen voor vertrek: 20% van het totaalbedrag   

6 - 1 dagen voor vertrek: 50% van het totaalbedrag    



 

 

 

< 1 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag  

  

BUCANERO – SPANISH & VOLUNTEERING  

 

Aanbetaling:   10% (min EUR100)  

Restbetaling:   2 maanden voor vertrek  

Annuleringskosten:  > 60 dagen voor vertrek: geen kosten 

59 - 15 dagen voor vertrek: 25% van het totaalbedrag   

14 - 7 dagen voor vertrek: 50% van het totaalbedrag    

  < 7 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag  

   

BUNK HOSTELS  

 

(Aan)betaling:  volledige betaling   

Annuleringskosten:  > 48 uur voor vertrek: geen kosten  

  < 48 uur voor vertrek: 1 nacht  

 

BUSABOUT  

 

Aanbetaling:   10% (min EUR100)  

Restbetaling:   2 maanden voor vertrek  

Annuleringskosten:  > 45 dagen voor vertrek: geen kosten  

45 - 15 dagen voor vertrek: 25% van het totaalbedrag  

< 15 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag  

 

CORAZON CUBA - SPANISH AND VOLUNTEERING  

 

Aanbetaling:   10% (min EUR100)  

Restbetaling:   2 maanden voor vertrek  

Annuleringskosten:  > 60 dagen voor vertrek: geen kosten 

59 - 15 dagen voor vertrek: 25% van het totaalbedrag 

14 - 7 dagen voor vertrek: 50% van het totaalbedrag  

< 7 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag  



 

 

 

 

COLOURFUL ECUADOR TRAVELS  

 

Aanbetaling:   10% (min EUR100)  

Restbetaling:   2 maanden voor vertrek  

Annuleringskosten:  > 61 dagen voor vertrek: USD50 

60 - 31 dagen voor vertrek: 25% van het totaalbedrag 

30 - 15 dagen voor vertrek: 75% van het totaalbedrag  

< 15 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag  

 

CRUISE AMERICA/CANADA  

 

Aanbetaling:   10% (min EUR100)  

Restbetaling:   2 maanden voor vertrek  

Annuleringskosten:  > 46 dagen voor vertrek: geen kosten  

45 - 16 dagen voor vertrek: USD/CAD400   

15 - 8 dagen voor vertrek: USD/CAD650  

7 - 1 dagen voor vertrek: USD/CAD850  

< 24 uur voor vertrek: 100% van het totaalbedrag  

  

CRUISE WHITSUNDAYS - PACKAGES  

 

Aanbetaling:   10% (min EUR100)  

Restbetaling:   2 maanden voor vertrek  

Annuleringskosten:  30 - 7 dagen voor vertrek: 1 nacht per lokatie  

< 7 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag 

   

CRUISE WHITSUNDAYS - REEFSLEEP  

 

Aanbetaling:   10% (min EUR100)  

Restbetaling:   2 maanden voor vertrek  

Annuleringskosten:  > 7 dagen voor vertrek: geen kosten  

7 - 3 dagen voor vertrek: 25% van het totaalbedrag  



 

 

 

72 - 25 uur voor vertrek: 50% van het totaalbedrag    

< 24 uur voor vertrek: 100% van het totaalbedrag 

 

DEUTSCHE BAHN 

 

(Aan)betaling:  volledige betaling  

Annuleringskosten:  15% van het totaalbedrag* 

*De pas moet ongebruikt ingeleverd zijn vóór de startdatum of met een stempel UNUSED van een 
Europeesche treinmaatschappij uiterlijk 1 maand na de geldigheidsdatum.  

 

DRAGOMAN  

 

Aanbetaling:   10% (min EUR350-EUR900)  

Restbetaling:   2 maanden voor vertrek  

Annuleringskosten:  > 56 dagen voor vertrek: aanbetaling  

55 - 31 dagen voor vertrek: 50% van het totaalbedrag  

< 30 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag  

  

DRAGOMAN (GALAPAGOS)  

 

Aanbetaling:  10% (min EUR245)  

Restbetaling:   2 maanden voor vertrek  

Annuleringskosten:  > 61 dagen voor vertrek: aanbetaling  

< 61 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag 

   

DRIFTERS  

 

Aanbetaling:   10%  

Restbetaling:   2 maanden voor vertrek  

Annuleringskosten:  > 4 weken voor vertrek: aanbetaling  

27 - 21 dagen voor vertrek: 40% van het totaalbedrag   

20 - 14 dagen voor vertrek: 60% van het totaalbedrag    

< 13 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag 



 

 

 

 

EMBLEM HOSTEL 

 

(Aan)betaling:  volledige betaling   

Annuleringskosten:  > 48 uur voor vertrek: geen kosten  

  48 – 24 uur voor vertrek: 50% van het totaalbedrag 

< 24 uur voor vertrek: 100% van het totaalbedrag   

 

ENCOUNTER MY WAY – COSTA RICA & NICARAGUA 

 

(Aan)betaling:  volledige betaling   

Annuleringskosten:  30-16 dagen voor vertrek: USD 50 

< 15 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag 

ENCOUNTER MY WAY – COLOMBIA 

 

(Aan)betaling:  volledige betaling   

Annuleringskosten:  > 30 dagen voor vertrek: 15% van het totaalbedrag 

29 - 7 dagen voor vertrek: 50% van het totaalbedrag  

  6 – 1 dagen voor vertrek: 75% van het totaalbedrag 

 < 1 dag voor vertrek : 100% van het totaalbedrag 

  

ENCOUNTER MY WAY – COLOMBIA – LEARN SPANISH 

 

(Aan)betaling:  volledige betaling   

Annuleringskosten:  > 30 dagen voor vertrek: USD60 + USD40 voor de homestay 

30 - 21 dagen voor vertrek: 25% van het totaalbedrag  

20 - 8 dagen voor vertrek: 50% van het totaalbedrag  

7 - 2 dagen voor vertrek: 90% van het totaalbedrag  

 < 2 dagen voor vertrek : 100% van het totaalbedrag  

 

ENCOUNTER MY WAY – ECUADOR VASTE LAND 

 

(Aan)betaling:  volledige betaling   



 

 

 

Annuleringskosten:  > 31 dagen voor vertrek: USD50 

29 - 16 dagen voor vertrek: 75% van het totaalbedrag  

 < 16 dagen voor vertrek : 100% van het totaalbedrag  

 

ENCOUNTER MY WAY – GALAPAGOS 

 

(Aan)betaling:  volledige betaling   

Annuleringskosten:  > 60 dagen voor vertrek: 20% van het totaalbedrag 

60 - 31 dagen voor vertrek: 50% van het totaalbedrag  

 < 31 dagen voor vertrek : 100% van het totaalbedrag  

 

ESCAPE USA/CANADA 

 

Aanbetaling:   10% (min USD200)  

Restbetaling:   2 maanden voor vertrek  

Annuleringskosten:  > 30 dagen voor vertrek: geen kosten  

29 - 14 dagen voor vertrek: 15% van het totaalbedrag    

13 - 8 dagen voor vertrek: 25% van het totaalbedrag    

< 8 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag  

  

EXPERIENCIA SURF & LANGUAGE SCHOOL   

 

Aanbetaling:   10% (min EUR100)  

Restbetaling:   2 maanden voor vertrek  

Annuleringskosten:  > 14 dagen voor vertrek: geen kosten  

14 – 7 dagen voor vertrek: 50% van het totaalbedrag  

< 7 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag   

   

FREEHAND 

 

(Aan)betaling:  volledige betaling 

Annuleringskosten:  > 72 uur voor vertrek: geen kosten  

< 72 uur voor vertrek: 1 nacht 



 

 

 

 

G ADVENTURES  

 

Aanbetaling:   10% (min EUR250-EUR1000)  

Restbetaling:   2 maanden voor vertrek  

Annuleringskosten:  > 60 dagen voor vertrek: aanbetaling (dit wordt omgezet in een Life Time 
Deposit) 

59 - 30 dagen voor vertrek: 50% van het totaalbedrag    

< 30 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag  

*Bijgeboekte overnachtingen voor of na de reis zijn niet restitueerbaar  

 

GENERATOR  

 

(Aan)betaling:  volledige betaling   

Annuleringskosten:  > 72 uur: geen kosten  

< 72 uur voor vertrek: 1 nacht  

  

GILLIGANS  

 

(Aan)betaling:  volledige betaling   

Annuleringskosten:  > 48 uur: geen kosten  

< 48 uur voor vertrek: 1 nacht  

   

GLOBAL ENCOUNTERS - COSTA RICA & NICARAGUA 

 

(Aan)betaling:  volledige betaling   

Annuleringskosten:  > 30 dagen voor vertrek: geen kosten  

  30 – 16 dagen voor vertrek: USD50 

< 15 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag  

  

GLOBAL ENCOUNTERS - COLOMBIA 

 

(Aan)betaling:  volledige betaling   

https://www.gadventures.com/about-us/lifetime-deposits/
https://www.gadventures.com/about-us/lifetime-deposits/


 

 

 

Annuleringskosten:  > 30 dagen voor vertrek: 15% van het totaalbedrag  

  29 – 7 dagen voor vertrek: 50% van het totaalbedrag 

  6 – 1 dagen voor vertrek: 75% van het totaalbedrag 

< 1 dag voor vertrek: 100% van het totaalbedrag  

 

GLOBAL ENCOUNTERS –  COLOMBIA LEARN SPANISH 

 

(Aan)betaling:  volledige betaling   

Annuleringskosten:  > 30 dagen voor vertrek: USD40-USD60 

  29 – 16 dagen voor vertrek: 75% van het totaalbedrag 

  < 15 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag  

 

GO AS LOCAL 

 

(Aan)betaling:  10% (min EUR100)   

Annuleringskosten:  > 7 dagen voor vertrek: geen kosten 

  6 – 3 dagen voor vertrek: 40% van het totaalbedrag 

  < 72 uur voor vertrek: 100% van het totaalbedrag  

 

GO BEYOND 

 

Aanbetaling:   10% (min EUR100)  

Restbetaling:   2 maanden voor vertrek  

Annuleringskosten:  > 30 dagen voor vertrek: geen kosten  

29 - 15 dagen voor vertrek: 50% van het totaalbedrag  

< 15 dagen: 100% van het totaalbedrag    

*Bij reizen op maat gelden andere voorwaarden. Informeer hierover bij je Travel Specialist 

 

GREEN LION   

 

Aanbetaling:   10% (min EUR100)  

Restbetaling:   2 maanden voor vertrek  

Annuleringskosten:  > 14 dagen voor vertrek: geen kosten 



 

 

 

  14 – 1 dagen voor vertrek: 1e week  

< 1 dag voor vertrek: 100% van het totaalbedrag  

  

GREEN VISIONS ECOTOURS  

 

(Aan)betaling:  volledige betaling 

Annuleringskosten:  TBA  

 

GREYHOUND AUSTRALIA  

 

Aanbetaling:   10% (minimaal EUR100)   

Restbetaling:   2 maanden voor vertrek  

Annuleringskosten:  10% van het totaalbedrag    

   

GVI 

 

Aanbetaling:   10% (min EUR100)  

Restbetaling:   2 maanden voor vertrek   

Annuleringskosten:  > 60 dagen voor vertrek: aanbetaling 

  59 – 42 dagen voor vertrek: 25% van het totaalbedrag 

  41 – 22 dagen voor vertrek: 50% van het totaalbedrag 

  < 21 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag  

  

HAPPY TRAILS INDONESIA 

 

Aanbetaling:   10% (min EUR100)  

Restbetaling:   2 maanden voor vertrek   

Annuleringskosten:   

Laagseizoen 16JAN-30JUN & 01OCT-14DEC 

  > 30 dagen voor vertrek: IDR 500.000 of MYR 150 

  29 – 14 dagen voor vertrek: 35% van het totaalbedrag 

  13 – 7 dagen voor vertrek: 75% van het totaalbedrag 

  < 6 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag  



 

 

 

Hoogseizoen 01JUL-30SEP & 15DEC-15JAN 

  > 46 dagen voor vertrek: IDR 500.000 of MYR 150 

  45 – 30 dagen voor vertrek: 35% van het totaalbedrag 

  29 – 14 dagen voor vertrek: 75% van het totaalbedrag 

  < 13 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag  

*Voor sommige producten in Maleisië gelden afwijkende annuleringskosten. Informeer hierover bij je 
Travel Specialist 

 

HERTZ   

 

Aanbetaling:   10% (min EUR50)  

Restbetaling:   2 maanden voor vertrek  

Annuleringskosten:  Geen kosten 

 

HOSTELLING INTERNATIONAL - ARGENTINIE  

 

(Aan)betaling:  volledige betaling   

Annuleringskosten:  > 20 dagen voor vertrek: geen kosten  

20 - 2 dagen voor vertrek: 30% van het totaalbedrag  

< 48 uur voor vertrek: 70% van het totaalbedrag   

 

HOSTELLING INTERNATIONAL – USA & CANADA 

 

(Aan)betaling:  volledige betaling   

Annuleringskosten:  > 72 uur voor vertrek: geen kosten  

< 72 uur voor vertrek: 1 nacht  

   

HOSTELLING INTERNATIONAL - IJSLAND  

 

(Aan)betaling:  volledige betaling   

Annuleringskosten:  > 28 dagen voor vertrek: geen kosten  

28 - 14 dagen voor vertrek: 30% van het totaalbedrag  

14 - 7 dagen voor vertrek: 70% van het totaalbedrag  



 

 

 

< 7 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag  

 

IMPACTRIP  

 

Aanbetaling:   10% (min EUR100)  

Restbetaling:   2 maanden voor vertrek   

Annuleringskosten:  > 30 dagen voor vertrek: geen kosten  

30 - 15 dagen voor vertrek: 50% van het totaalbedrag  

< 15 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag  

  

INTERRAIL 

 

(Aan)betaling:  volledige betaling   

Annuleringskosten:  15% van het totaalbedrag* 

*De pas moet ongebruikt ingeleverd zijn vóór de startdatum of met een stempel UNUSED van een 
Europeesche treinmaatschappij uiterlijk 1 maand na de geldigheidsdatum.  

 

JAKERA  

 

Aanbetaling:   10% (min EUR100)  

Restbetaling:   2 maanden voor vertrek  

Annuleringskosten:  > 60 dagen voor vertrek: geen kosten 

  59 – 15 dagen voor vertrek: 25% van het totaalbedrag 

  14 – 7 dagen voor vertrek: 50% van het totaalbedrag 

  < 7 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag 

 

JAPANSPECIALISTEN  

 

(Aan)betaling:  volledige betaling   

Annuleringskosten:  JPY5.500  

    

JUCY – AUSTRALIA & NEW ZEALAND 

 



 

 

 

Aanbetaling:   10% (min EUR100)  

Restbetaling:   2 maanden voor vertrek  

Annuleringskosten:  > 7 dagen voor vertrek: geen kosten  

6 - 1 dagen voor vertrek: 50% van het totaalbedrag  

< 1 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag 

 

JUCY - CANADA  

 

Aanbetaling:   20% (min EUR100) 

Restbetaling:   2 maanden voor vertrek  

Annuleringskosten:  > 91 dagen voor vertrek: geen kosten 

90 – 22 dagen voor vertrek:  10% van het totaalbedrag  

21 – 7 dagen voor vertrek:  20% van het totaalbedrag  

6 – 1 dagen voor vertrek:  50% van het totaalbedrag  

< 1 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag 

 

JUCY - HOTELS  

 

(Aan)betaling:  volledige betaling 

Annuleringskosten:  > 48 uur voor vertrek: geen kosten 

< 48 uur voor vertrek: 1 nacht  

  

JUCY - USA  

 

Aanbetaling:   20% (min EUR100) 

Restbetaling:   2 maanden voor vertrek  

Annuleringskosten:  20% van het totaalbedrag  

< 1 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag 

 

KATARINA LINE (CROATIA SAILING)   

 

Aanbetaling:   10% (min EUR150)  

Restbetaling:   2 maanden voor vertrek  



 

 

 

Annuleringskosten:  > 30 dagen voor vertrek: EUR150  

29 - 22 dagen voor vertrek: 25% van het totaalbedrag  

21 - 15 dagen voor vertrek: 50% van het totaalbedrag    

< 14 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag  

  

KIWI EXPERIENCE  

 

(Aan)betaling:  volledige betaling   

Annuleringskosten:  > 1 dag voor vertrek: NZD200  

     

KNIGHT TOURS  

 

(Aan)betaling:  volledige betaling   

Annuleringskosten:  > 48 uur voor vertrek: geen kosten (m.u.v. Burj Khalifa tickets) 

  

LAPOINT SURFCAMPS 

 

(Aan)betaling:  volledige betaling   

Annuleringskosten:  > 61 dagen voor vertrek: 25% van het totaalbedrag  

60 - 31 dagen voor vertrek: 50% van het totaalbedrag    

< 30 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag  

 

LOCAL 55  

 

(Aan)betaling:  volledige betaling   

Annuleringskosten:  > 21 dagen voor vertrek: geen kosten  

21 - 14 dagen voor vertrek: 50% van het totaalbedrag   

13 - 7 dagen voor vertrek: 75% van het totaalbedrag   

< 7 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag  

*Tijdens Carnaval & Nieuwjaar < 90 dagen: 100% van het totaalbedrag  

LOKI 

 

(Aan)betaling:  volledige betaling   



 

 

 

Annuleringskosten:  > 72 uur voor vertrek: geen kosten  

< 72 uur voor vertrek: 1 nacht 

 

LUB D THAILAND 

 

(Aan)betaling:  volledige betaling   

Annuleringskosten:  > 7 dagen voor vertrek: geen kosten  

< 7 dagen voor vertrek: 1 nacht 

*In het hoogseizoen gelden er andere voorwaarden. Informeer hierover bij je Travel Specialist 

 

 

LUB D CAMBODJA 

 

(Aan)betaling:  volledige betaling   

Annuleringskosten:  > 7 dagen voor vertrek: geen kosten  

< 7 dagen voor vertrek: 50% 

*In het hoogseizoen gelden er andere voorwaarden. Informeer hierover bij je Travel Specialist 

 

 

MAIN SQUARE HOSTEL 

 

(Aan)betaling:  volledige betaling   

Annuleringskosten:  > 48 uur voor vertrek: geen kosten  

< 48 uur voor vertrek: 1 nacht 

 

MARINE CONSERVATIONS PHILIPPENES  

 

Aanbetaling:   10% (min EUR100)  

Restbetaling:   2 maanden voor vertrek  

Annuleringskosten:  > 90 dagen voor vertrek: aanbetaling  

89 - 42 dagen voor vertrek: 25% van het totaalbedrag    

41 - 22 dagen voor vertrek: 50% van het totaalbedrag    

< 21 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag  



 

 

 

  

MAUI   

 

Aanbetaling:   10%  

Restbetaling:   2 maanden voor vertrek  

Annuleringskosten:  > 90 dagen voor vertrek: geen kosten  

90 - 22 dagen voor vertrek: 10% van het totaalbedrag   

21 - 7 dagen voor vertrek: 20% van het totaalbedrag   

6 - 1 dagen voor vertrek: 50% van het totaalbedrag    

< 1 dag voor vertrek: 100% van het totaalbedrag  

  

MIGHTY   

 

Aanbetaling:   10%  

Restbetaling:   2 maanden voor vertrek  

Annuleringskosten:  > 90 dagen voor vertrek: geen kosten  

90 - 22 dagen voor vertrek: 10% van het totaalbedrag   

21 - 7 dagen voor vertrek: 20% van het totaalbedrag   

6 - 1 dagen voor vertrek: 50% van het totaalbedrag    

< 1 dag voor vertrek: 100% van het totaalbedrag  

   

MILHOUSE HOSTEL  

 

(Aan)betaling:  volledige betaling  

Annuleringskosten:  > 72 uur: geen kosten  

< 72 uur voor vertrek: 1 nacht 

    

MILHOUSE LANGUAGE AND VOLUNTEERING    

 

Aanbetaling:   10% (min EUR100)  

Restbetaling:   2 maanden voor vertrek  

Annuleringskosten:  > 2 weken voor vertrek: geen kosten  



 

 

 

< 2 weken voor vertrek: 1 nacht + USD100 voor vrijwilligerswerk/talencursus 
(als beiden USD200) 

  

MOJO SURF - AUSTRALIE & INDONESIE  

 

Aanbetaling:   10% (min EUR100)  

Restbetaling:   2 maanden voor vertrek  

Annuleringskosten:  > 31 dagen voor vertrek: geen kosten  

30 - 15 dagen voor vertrek: 25% van het totaalbedrag  

< 15 dagen: 100% van het totaalbedrag  

   

MONTENEGRO ADVENTURE  

 

Aanbetaling:   10% (min EUR100)  

Restbetaling:   2 maanden voor vertrek  

Annuleringskosten:  > 61 dagen voor vertrek: 10% van het totaalbedrag 

  60 – 30 dagen voor vertrek: 25% van het totaalbedrag  

29 - 12 dagen voor vertrek: 50% van het totaalbedrag   

< 12 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag  

   

MOOSE NETWORK TRAVEL (WEST)  

 

Aanbetaling:   10% (min EUR100)  

Restbetaling:   2 maanden voor vertrek  

Annuleringskosten:  > 5 dagen voor vertrek: 25% van het totaalbedrag 

  5 - 2 dagen voor vertrek: 50% van het totaalbedrag   

< 2 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag  

  

NATIONAL    

 

Aanbetaling:   10%  

Restbetaling:   2 maanden voor vertrek  

Annuleringskosten:  Geen kosten 



 

 

 

   

NAVH - FLORIDA  

 

Aanbetaling:  10%  

Restbetaling:   2 maanden voor vertrek  

Annuleringskosten:  > 42 dagen voor vertrek: geen kosten  

42 - 15 dagen voor vertrek: 10% van het totaalbedrag  

14 - 3 dagen voor vertrek: 80% van het totaalbedrag  

< 48 uur voor vertrek: 100% van het totaalbedrag 

   

NAVH - REST USA  

 

Aanbetaling:   10%  

Restbetaling:   2 maanden voor vertrek  

Annuleringskosten:  > 42 dagen voor vertrek: geen kosten  

42 - 31 dagen voor vertrek: 10% van het totaalbedrag  

30 - 15 dagen voor vertrek: 80% van het totaalbedrag  

< 14 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag  

  

NEST CAMPERS  

 

Aanbetaling:   10%  

Restbetaling:   2 maanden voor vertrek   

Annuleringskosten:  > 60 dagen voor vertrek: 10% van het totaalbedrag 

60 - 15 dagen voor vertrek: 50% van het totaalbedrag  

< 15 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag  

 

NKAR  

 

(Aan)betaling:  volledige betaling   

Annuleringskosten:  > 45 dagen voor vertrek: geen kosten  

44 - 30 dagen voor vertrek: 50% van het totaalbedrag  

< 30 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag  



 

 

 

 

ONCE IN CAPE TOWN  

 

(Aan)betaling:  volledige betaling   

Annuleringskosten:  > 7 dagen voor vertrek: geen kosten  

7 - 3 dagen voor vertrek: 50% van het totaalbedrag  

3 - 1 dag voor vertrek: 75% van het totaalbedrag   

< 1 dag voor vertrek: 100% van het totaalbedrag 

  

PLANET SURF CAMP 

 

Aanbetaling:   20% (min EUR100)  

Restbetaling:   2 maanden voor vertrek  

Annuleringskosten:  > 60 dagen voor vertrek: 20% van het totaalbedrag  

59 - 30 dagen voor vertrek: 30% van het totaalbedrag 

29 - 22 dagen voor vertrek: 40% van het totaalbedrag  

21 - 15 dagen voor vertrek: 50% van het totaalbedrag  

14 – 8 dagen voor vertrek: 70% van het totaalbedrag 

< 7 dagen voor vertrek: 80% van het totaalbedrag 

 

POWER OF NOW OASIS YOGA 

 

Aanbetaling:   10% (min EUR100)  

Restbetaling:   2 maanden voor vertrek  

Annuleringskosten:  > 14 dagen voor vertrek: 50% van het totaalbedrag    

< 14 dagen: 100% van het totaalbedrag  

   

REAL ADVENTURE AUSTRALIE, NIEUW ZEELAND & AZIE  

 

Aanbetaling:   10% (min EUR100)  

Restbetaling:   2 maanden voor vertrek  

Annuleringskosten:  > 60 dagen voor vertrek: geen kosten  

60 - 30 dagen voor vertrek: 25% van het totaalbedrag + 1% admin  



 

 

 

29 - 14 dagen voor vertrek: 50% van het totaalbedrag + 1% admin  

< 14 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag  

 

ROADBEAR 

 

Aanbetaling:   10% (min EUR100)  

Restbetaling:   2 maanden voor vertrek  

Annuleringskosten:  > 60 dagen voor vertrek: USD100  

59 - 30 dagen voor vertrek: 20% van het totaalbedrag  

29 - 15 dagen voor vertrek: 50% van het totaalbedrag  

< 15 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag  

 

RUCKSACK INN @ LAVENDER 

 

(Aan)betaling:  Volledige betaling 

Annuleringskosten:  > 72 uur voor vertrek: geen kosten 

< 72 uur voor vertrek: 1 nacht 

 

SALTY TRAVEL  

 

Aanbetaling:   10% 

Restbetaling:   3 maanden voor vertrek  

Annuleringskosten:  90 – 60 dagen voor vertrek: 10% van het totaalbedrag  

60 - 30 dagen voor vertrek: 50% van het totaalbedrag   

< 30 dagen: 100% van het totaalbedrag 

    

SALTYCRAX BACKPACKERS  

 

Aanbetaling:   10% (Min EUR150)  

Restbetaling:   2 maanden voor vertrek  

Annuleringskosten:  > 60 dagen voor vertrek: geen kosten 

59 - 15 dagen voor vertrek: 25% van het totaalbedrag  

15 - 2 dagen voor vertrek: 50% van het totaalbedrag*  



 

 

 

  < 2 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag 

Alle Krugertours: < 15 dagen voor vertrek: 100% kosten van het totaalbedrag 

 

SAVE  

 

Aanbetaling:   10%  

Restbetaling:   2 maanden voor vertrek  

Annuleringskosten:  > 60 dagen voor vertrek: geen kosten  

59 - 15 dagen voor vertrek: 25% van het totaalbedrag   

15 - 2 dagen voor vertrek: 50% van het totaalbedrag   

< 48 uur voor vertrek: 100% van het totaalbedrag  
  

SAIL IN GREECE 

 

(Aan)betaling:  volledige betaling  

Annuleringskosten:  > 30 dagen voor vertrek: geen kosten  

30 - 8 dagen voor vertrek: 50% van het totaalbedrag   

< 8 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag 

 

SALTY PELICAN 

 

(Aan)betaling:  volledige betaling   

Annuleringskosten:  > 31 dagen voor vertrek: geen kosten  

31 - 15 dagen voor vertrek: 50% van het totaalbedrag  

< 15 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag 

 

SECRET PARADISE  

 

(Aan)betaling:  volledige betaling   

Annuleringskosten:  > 25 dagen voor vertrek: geen kosten  

25 - 8 dagen voor vertrek: 50% van het totaalbedrag  

8 - 3 dagen voor vertrek: 75% van het totaalbedrag  

< 3 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag 



 

 

 

*Voor groepen (> 6) gelden er andere voorwaarden. Informeer hierover bij je Travel Specialist 

 

SELINA HOSTELS 

 

(Aan)betaling:  volledige betaling   

Annuleringskosten:  > 48 uur voor vertrek: geen kosten  

< 48 uur voor vertrek: 100% van het totaalbedrag  

  

SPACESHIP   

 

Aanbetaling:   20% (min EUR100)  

Restbetaling:   2 maanden voor vertrek  

Annuleringskosten:  > 22 dagen voor vertrek: geen kosten  

21 - 7 dagen voor vertrek: 20% van het totaalbedrag 

6 - 1 dagen voor vertrek: 50% van het totaalbedrag    

< 1 dag voor vertrek: 100% van het totaalbedrag 

   

SPANISH AT LOCATIONS  

 

Aanbetaling:   10% (min EUR100)  

Restbetaling:   2 maanden voor vertrek  

Annuleringskosten:  > 14 dagen voor vertrek: USD25* 

  14 – 7 dagen voor vertrek: 20% van het totaalbedrag  

  7 – 1 dag voor vertrek: 30% van het totaalbedrag 

< 1 dag voor vertrek: 100% van het totaalbedrag 

*Transfers en pick-ups: < 4 weken voor vertrek: 100% van het totaalbedrag 

 

SPRACHCAFFE LANGUAGE SCHOOL & TOURS 

 

Aanbetaling:   10% (min EUR100)  

Restbetaling:   2 maanden voor vertrek  

Annuleringskosten:  > 30 dagen voor vertrek: 10% van het totaalbedrag (min EUR100) 

29 - 15 dagen voor vertrek: 30% van het totaalbedrag (max EUR300) 



 

 

 

14 - 2 dagen voor vertrek: 55% van het totaalbedrag (max EUR300)    

< 2 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag 

  

SPRACHCAFFE TOURS OP MAAT & CARS 

 

Aanbetaling:   10% (min EUR100)  

Restbetaling:   2 maanden voor vertrek  

Annuleringskosten:  > 45 dagen voor vertrek: 10% van het totaalbedrag 

45 - 15 dagen voor vertrek: 25% van het totaalbedrag  

14 - 2 dagen voor vertrek: 50% van het totaalbedrag  

< 2 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag  

  

 

SPRACHCAFFE ACCOMMODATION & ARRIVAL PACKAGES  

 

(Aan)betaling:  Volledige betaling  

Annuleringskosten:  > 8 dagen voor vertrek: geen kosten 

< 8 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag  

  

STOKED SURF SCHOOL  

 

Aanbetaling:   10% (min EUR100)  

Restbetaling:   2 maanden voor vertrek  

Annuleringskosten:  > 90 dagen voor vertrek: geen kosten  

89 - 60 dagen voor vertrek: 10% van het totaalbedrag  

59 - 31 dagen voor vertrek: 25% van het totaalbedrag  

30 - 22 dagen voor vertrek: 50% van het totaalbedrag   

< 21 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag  

 

STRAY  

 

Aanbetaling:   20% (min EUR100)  

Restbetaling:   2 maanden voor vertrek  



 

 

 

Annuleringskosten:  > 8 dagen voor vertrek (of open dated pas): 20% van het totaalbedrag  

7 – 3 dagen voor vertrek: 50% van het totaalbedrag 

  < 48 uur: 100% van het totaalbedrag 

*Voor de Bhutan Explorer, vluchten en visa gelden er andere voorwaarden. Informeer hierover bij je Travel 
Specialist 

   

SUNHOTELS  

 

(Aan)betaling:  volledige betaling  

Annuleringskosten:  varieert per hotel    
  

THE CALI CAMP  

 

Aanbetaling:   10% (min EUR100)  

Restbetaling:   2 maanden voor vertrek  

Annuleringskosten:  > 30 dagen voor vertrek: geen kosten  

30 - 15 dagen voor vertrek: 75% van het totaalbedrag  

< 14 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag 

   

THE WORKING HOLIDAY CLUB  

 

(Aan)betaling:  volledige betaling   

Annuleringskosten:  100% van het totaalbedrag  

 

THR  

 

Aanbetaling:   10% (min EUR100)  

Restbetaling:   2 maanden voor vertrek    

Annuleringskosten:  > 24 dagen voor vertrek: geen kosten  

24 - 7 dagen voor vertrek: 25% van het totaalbedrag  

7 - 1 dagen voor vertrek: 50% van het totaalbedrag    

< 3 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag  

    



 

 

 

TOPDECK  

 

Aanbetaling:   10% (min EUR100)  

Restbetaling:   2 maanden voor vertrek  

Annuleringskosten:  > 42 dagen voor vertrek: 10% van het totaalbedrag (min EUR100)  

42 - 29 dagen voor vertrek: 40% van het totaalbedrag   

28 - 14 dagen voor vertrek: 60% van het totaalbedrag  

13 - 7 dagen voor vertrek: 80% van het totaalbedrag   

6 - 3 dagen voor vertrek: 90% van het totaalbedrag   

< 2 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag 

 

TOTALSTAY  

 

(Aan)betaling:  volledige betaling   

Annuleringskosten:  > 48 uur voor vertrek: geen kosten  

< 48 uur voor vertrek: 1 nacht 

  

TOURISM ADVENTURE GROUP (TAG) – BASE & NOMADS 

 

(Aan)betaling:  volledige betaling   

Annuleringskosten:  > 48 uur voor vertrek: geen kosten  

< 48 uur voor vertrek: 1 nacht 

*In het hoogseizoen gelden er andere voorwaarden. Informeer hierover bij je Travel Specialist 
*Work & Travel: < 7 dagen voor vertrek: 100% kosten van het totaalbedrag 

 

TRAVALCO  

 

(Aan)betaling:  volledige betaling   

Annuleringskosten:  > 14 dagen voor vertrek: geen kosten  

14 - 8 dagen voor vertrek: 50% van het totaalbedrag  

8 - 3 dagen voor vertrek: 75% van het totaalbedrag    

< 3 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag  

  



 

 

 

TRAVELLERS AUTOBARN   

 

Aanbetaling:   10% (min AUD200)  

Restbetaling:   2 maanden voor vertrek  

Annuleringskosten:  > 28 dagen voor vertrek: geen kosten  

28 - 7 dagen voor vertrek: AUD/NZD/USD200  

7 - 1 dagen voor vertrek: 50% van het totaalbedrag    

< 1 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag   

 

ULTIMATE FITNESS HOLIDAYS  

 

Aanbetaling:   10% (min EUR100)  

Restbetaling:   2 maanden voor vertrek  

Annuleringskosten:  > 60 dagen voor vertrek: aanbetaling  

59 - 46 dagen voor vertrek: 50% van het totaalbedrag   

< 46 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag 

 

URBAN HOSTEL 

 

(Aan)betaling:  volledige betaling   

Annuleringskosten:  > 48 uur voor vertrek: geen kosten  

< 48 uur voor vertrek: 1 nacht 

 

USA HOSTELS  

 

(Aan)betaling:  volledige betaling   

Annuleringskosten:  > 24 uur voor vertrek: geen kosten  

< 24 uur voor vertrek: 100% van het totaalbedrag  

 

VIETNAM BACKPACKERS HOSTELS  

 

(Aan)betaling:  volledige betaling   



 

 

 

Annuleringskosten:  > 48 uur voor vertrek: geen kosten  

< 48 uur voor vertrek: 1 nacht 

  

VODKATRAIN  

 

Aanbetaling:   10% (min EUR100)  

Restbetaling:   3 maanden voor vertrek  

Annuleringskosten:  > 75 dagen voor vertrek: aanbetaling  

74 - 35 dagen voor vertrek: 50% van het totaalbedrag   

< 34 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag  

  

WAKE UP HOSTEL  

 

(Aan)betaling:  volledige betaling   

Annuleringskosten:  > 48 uur voor vertrek: geen kosten  

< 48 uur: 1 nacht  

*In het hoogseizoen gelden er andere voorwaarden. Informeer hierover bij je Travel Specialist 

 

WAKE UP HOSTEL - WORK & TRAVEL 

 

(Aan)betaling:  volledige betaling   

Annuleringskosten:  > 48 uur voor vertrek: geen kosten  

< 48 uur: 2 nachten  

*In het hoogseizoen gelden er andere voorwaarden. Informeer hierover bij je Travel Specialist 

 

WFFT  

 

(Aan)betaling:  volledige betaling   

Annuleringskosten:  > 30 dagen voor vertrek: geen kosten  

< 30 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag  
   

YHA AUSTRALIA - DREAMCATCHER PASSES + CITY ARRIVAL PACKAGES  

 



 

 

 

(Aan)betaling:  volledige betaling   

Annuleringskosten:  > 28 dagen voor vertrek: AUD20  

28 - 14 dagen voor vertrek: AUD40  

< 14 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag  

  

YHA AUSTRALIA - STAND ALONE HOSTEL ACCOMMODATION + MELBOURNE EDU PACKAGE  

 

(Aan)betaling:  volledige betaling   

Annuleringskosten:  > 48 uur voor vertrek: geen kosten 

< 48 uur voor vertrek: 1 nacht 

 

YHA NEW ZEALAND  

 

(Aan)betaling:  volledige betaling   

Annuleringskosten:  > 24 uur voor vertrek: geen kosten 

< 24 uur voor vertrek: NZD5 

  

YOU2AFRICA 

 

Aanbetaling:   10% (min EUR100)  

Restbetaling:   2 maanden voor vertrek 

Annuleringskosten:  > 60 dagen voor vertrek: geen kosten  

60 - 30 dagen voor vertrek: 25% van het totaalbedrag  

30 - 14 dagen voor vertrek: 50% van het totaalbedrag  

14 - 3 dagen voor vertrek: 75% van het totaalbedrag    

< 3 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag 

  

Z HOSTEL  

 

(Aan)betaling:  volledige betaling   

Annuleringskosten:  > 7 dagen voor vertrek: geen kosten  

7 - 5 dagen voor vertrek: 50% van het totaalbedrag  

4 - 2 dagen voor vertrek: 75% van het totaalbedrag  



 

 

 

< 2 dagen voor vertrek: 100% van het totaalbedrag  


