
 

 

Docententraining (online) 
‘Corona en de juridische gevolgen voor de reis- en verblijfssector’ 
 

Donderdag 18 maart 2021 

15.00 – 17.00 uur 

 

 

Doelgroep  

MBO-docenten Travel, Leisure & Hotelmanagement 

 

Uitgeversgroep en docentenbijeenkomsten 

Uitgeversgroep ontwikkelt: 

 volgens het principe ‘vóór en dóór docenten’; 

 betaalbare, gestructureerde, praktijk- en examengerichte 

studiematerialen/docentenbijeenkomsten; 

 voor VMBO-MBO-HBO. 

Inleiding 

Doel: Docenten kennis en inzicht verschaffen in de juridische- en financiële consequenties van 

de coronapandemie. Aspecten die in deze interactieve online docententraining aan de orde 

komen zijn:  

 Wat zijn de praktische gevolgen van deze pandemie voor wat betreft de 

verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid voor reisorganisaties en de verblijfssector?  

 Wat zijn de verplichtingen van de reisorganisatie bij de diverse reisadviezen? 

 Welke rechten/plichten heeft de verblijfssector? 

 Welke rechten/plichten hebben reizigers? 

 Wanneer is er sprake van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden?   

 Hoe zit het met de juridische positie van vouchers? 

 

Algemene gegevens  

Datum:  Donderdag 18 maart 2021 

Tijd:  15.00 - 17.00 uur (online welkom vanaf 14.45 uur) 

Locatie: Online docententraining 

  U ontvangt een uitnodiging met link via Microsoft Teams 

Kosten:  € 40,- p.p. 

Aanmelding: Via aanmeldingsformulier of via www.uitgeversgroep.nl/studiedagen 

Extra:  U dient in te kunnen loggen via Teams 

 

Programma 

Zie volgende pagina. 

  

http://www.uitgeversgroep.nl/studiedagen


 

 

Programma – o.l.v. Angelique de Koning & Han Swaans 

 

14.45 uur Online ontvangst 

15.00 uur Kennismaking/Introductie 

 

15.05 uur Wat zijn de praktische gevolgen van deze pandemie voor wat betreft de 

verantwoordelijkheid voor reisorganisaties en de verblijfssector? Wie is er 

aansprakelijk voor de kosten van bijvoorbeeld repatriëring, ongenoten reisdagen 

en annulering? 

 

15.25 uur Wat zijn de verplichtingen van de reisorganisatie bij de diverse reisadviezen? 

Hebben de reisadviezen een juridische basis? We zullen ingaan op de 

verschillende kleurcoderingen en de gevolgen die deze hebben voor de 

mogelijke uitvoering van de reis.  

 

15.45 uur Welke rechten/verplichtingen heeft de verblijfssector?  Tijdens de eerste 

intelligente lock down moesten hotels en vakantieparken hun deuren sluiten; wat 

waren de gevolgen hiervan voor de reiziger en de accommodaties? Wie was er 

verantwoordelijk voor de kosten van een afgebroken verblijf en voor 

annuleringen? 

 

16.05 uur Welke rechten/ verplichtingen hebben reizigers? Niet alleen in het dagelijkse 

leven, maar ook tijdens vakanties hebben we nu te maken met het ‘nieuwe 

normaal’. Een mondkapje op naar het zwembad, geeft dit de reiziger het recht 

om kosteloos te annuleren? En hoe zit dat met reizigers die op dit moment een 

vakantie boeken met vertrek in bijvoorbeeld de zomer van 2021?  

 

16.25 uur Wanneer is er sprake van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden? 

Onvermijdbare en buitengewone omstandigheden geven zowel de reiziger als 

de reisorganisatie de mogelijkheid een reis te annuleren. Wanneer is er sprake 

van dergelijke omstandigheden en wat is het gevolg hiervan met betrekking tot 

de financiële afhandeling van de annulering? En is er nog steeds sprake van een 

onvermijdbare en buitengewone omstandigheid?  

 

16.45 uur Hoe zit het met de juridische positie van de vouchers? De reisvoucher is een 

(tijdelijke) oplossing van de Nederlandse reisbranche voor de acute 

liquiditeitsproblemen  van reisorganisaties. Maar is dit juridisch wel toegestaan? 

En hoe zit dat in andere landen? Moet een reiziger deze voucher accepteren? 

 

16.55 uur Conclusies 

 

17.00 uur Afsluiting 

 


