
 
 
 
 

 

Aanvullende ANVR Verklaring voor klanten van Doets Reizen   

 

 

Aanvullende ANVR verklaring   

  

Met het maken van een boeking bij Doets Reizen stem ik (klant van Doets Reizen) in, erken en 

bevestig ik dat het reisadvies voor de door mij geboekte reisbestemming op het moment van boeken 

een oranje kleurcode heeft en ook op het moment van vertrek naar of op de reisbestemming de 

kleurcode nog oranje kan zijn. Het is mij bekend dat het ministerie van Buitenlandse Zaken thans 

adviseert alleen naar dit gebied te reizen als de reis noodzakelijk is. Het is mij bekend dat de 

reisadviezen niet bindend zijn: het blijft mijn eigen verantwoordelijkheid en die van de reisorganisatie 

om een reis wel of niet te laten doorgaan.   

Ik zal tevens tijdig voor vertrek en terugkomst nagaan of de thans verkregen informatie.  

(www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen) intussen niet is gewijzigd. Ik zorg dat ik aan de 

door het land van de reisbestemming gestelde eisen voor inreizenden (ten aanzien van o.a. vaccinaties, 

gezondheidsverklaringen, testen enz.) wat betreft corona voldoe en zal blijven voldoen bij vertrek en 

tijdens de reis.  

Mijn bemiddelaar/organisator accepteert, in de meest ruime zin als toegestaan bij wet, geen 

aansprakelijkheid als gevolg van de situatie dat de door mij geboekte reisbestemming een oranje 

kleurcode (vanwege corona) heeft tijdens het reizen naar of op de reisbestemming 

(www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/wat-betekenen-dekleurcodes-bij-

reisadviezen) en ik zal mijn bemiddelaar/organisator vrijwaren voor mogelijke aanspraken door derden 

ter zake.  

Mijn bemiddelaar/organisator heeft mij op de genoemde risico’s van het reizen op bestemmingen met 

een oranje kleurcode vanwege coronabesmettingen gewezen (via www.doetsreizen.nl/corona-virus) en 

ik erken dat ik vanwege dit risico geen recht heb om de overeenkomst kosteloos op te zeggen of 

terugbetaling te vragen van de door mij aan de organisator vooruitbetaalden gelden op grond van de 

wet en art. 9.9. van de ANVR reisvoorwaarden (zie www.anvr.nl/reizigersvoorwaarden.pdf). Ik erken 

tevens dat ik op grond hiervan geen recht heb op schadevergoeding.  

Deze verklaring is van toepassing op alle reisdeelnemers opgenomen in de betreffende boeking.    

 

TIP: Doets Reizen adviseert al haar klanten contact op te nemen met zijn/haar 

verzekeringsmaatschappij i.v.m. aanvullende voorwaarden en verzekeringsmogelijkheden rondom 

Corona. 
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