
FAQ coronavirus – maatregelen FTI Reizen 

Wij kunnen ons gezien de huidige situatie goed voorstellen dat je veel vragen hebt met 

betrekking tot jouw vakantie. Gezien de grote drukte die wij op dit moment ervaren, hebben 

wij deze FAQ opgesteld. Hiermee hopen wij jouw vragen te beantwoorden.  

Heb je toch nog een vraag? Neem dan contact op met ons Service Center indien je direct bij 

ons hebt geboekt. Indien je jouw vakantie bij een andere partij hebt geboekt, neem dan 

contact op met hen. Let op: vanwege privacyredenen kan ons Service Center jou helaas niet 

helpen bij vragen wanneer je de vakantie niet direct bij ons hebt geboekt. We verzoeken je 

contact op te nemen met de partij waarbij je de vakantie hebt geboekt. 

 

Haalbaarheid van de vakanties  

Q: Ik heb gelezen dat diverse vakanties weer door kunnen gaan. Geldt dit ook voor 

mijn vakantie?  

A: Wij zijn ontzettend blij dat vakanties naar diverse landen inderdaad weer door kunnen 

gaan, dit geldt zowel voor auto- als vliegvakanties. Of jouw vakantie doorgaat hangt af van 

de haalbaarheid van het uitvoeren van de vakantie. Vakanties naar bestemmingen die op 

http://www.nederlandwereldwijd.nl met code geel worden aangeduid, kunnen naar 

waarschijnlijkheid doorgaan.  Wij nemen altijd contact met je op over het doorgaan van jouw 

vakantie. Je hoeft hiervoor zelf geen contact met ons op te nemen.   

Q: Het land waar ik naartoe zou gaan staat op code oranje, wat gebeurt er nu? 

A: De situatie is erg veranderlijk, het reisadvies voor landen kan daardoor mogelijk wijzigen. 

We houden de situatie nauwlettend in de gaten. Op diverse data zullen wij ons standpunt 

herzien en bepalen of vakanties met een kort vertrek naar landen die op dat moment op 

code oranje staan door kunnen gaan. Er zal contact met je worden opgenomen door ons 

Service Center of door de partij waarbij je de vakantie hebt geboekt over jouw vakantie. 

Graag vragen we om jouw geduld. 

Q: Ik heb te horen gekregen dat mijn hotel gesloten blijft of dat mijn vlucht niet 

doorgaat. Gaat mijn vakantie dan wel door? 

A: In principe gaat de vakantie door zolang de landgrenzen geopend zijn. Bij een gesloten 

hotel of het niet vliegen van een airline zal er gekeken worden naar een mogelijk alternatief. 

Er zal hierover contact met je worden opgenomen, je hoeft zelf geen actie te ondernemen.  

 

Mogelijkheden tot omboeken en annuleren 

 Q: Mijn vakantie gaat door, maar ik wil helemaal niet op vakantie. Kan ik nog 

annuleren?  

A: Wanneer jouw vakantie niet in aanmerking komt voor kosteloze annulering kun je 

besluiten de vakantie zelf te annuleren. De reguliere annuleringsvoorwaarden zijn dan van 

toepassing. Neem contact op met jouw reisbureau of ons Service Center als je rechtstreeks 

bij ons hebt geboekt voor het annuleren van de boeking. Wij raden je aan eerst te 

controleren of jouw vakantie in aanmerking komt voor de omboekmogelijkheden. 

http://www.nederlandwereldwijd.nl/


Q: Ik wil mijn vakantie graag omboeken, kan dat? 

A: Wij hanteren diverse omboekmogelijkheden. Boekingen met vertrek t/m 31.07.20 kunnen 

gebruik maken van de FTI Garantie: Zorgeloos omboeken. Met deze kosteloze 

omboekingsactie kan er tot 10 dagen voor vertrek worden omgeboekt, de nieuwe 

terugreisdatum dient  31 oktober 2021 te zijn. 

 

Reizen met vertrek t/m 31.08.20 naar bestemmingen die nog op code oranje staan, kunnen 

omgeboekt worden naar bestemmingen binnen Europa volgens de actie FTI goes Europe.  

Alle reizen met vertrek t/m 31.10.20 die niet omgeboekt kunnen worden, kunnen in veel 

gevallen tegen kosten alsnog omgeboekt worden binnen dezelfde bestemming en hetzelfde 

reistype. 

 

Raadpleeg jouw reisbureau of ons Service Center als je rechtstreeks bij ons hebt geboekt 

voor de mogelijkheden en voorwaarden met betrekking tot jouw vakantie. Let op: niet alle 

soorten reizen kunnen worden omgeboekt.  

 

 

Betalen van het restbedrag 

Q: Wanneer moet ik het restbedrag van mijn boeking betalen? 
A: Dit hangt af van waar je de vakantie hebt geboekt. Wanneer je de vakantie direct bij ons 
geboekt hebt kijken wij naar de haalbaarheid van het uitvoeren van de vakantie. Wanneer de 
vakantie door kan gaan, zullen wij je proactief benaderen over het betalen van het 
restbedrag.  Wanneer je de vakantie bij een andere partij hebt geboekt, bent je gebonden 
aan de betalingsvoorwaarden die zij stellen. 
 

Veiligheid op de vakantiebestemming  

Q: Kan ik veilig op vakantie naar een bestemming die op code geel staat?  
A: De hotels, airlines en luchthavens hebben diverse maatregelen getroffen om jouw 
vakantie zo prettig en veilig mogelijk te laten verlopen. Meer informatie over de getroffen 
maatregelen lees je op: https://www.fti-group.com/nl/reisservice/. Op 
http://www.nederlandwereldwijd.nl vind je ook informatie over de getroffen maatregelen op 
de vakantiebestemming. 
 
Q: Moet ik in quarantaine als ik op vakantie ga? 
A: Nee. Voor vakanties naar landen die op code geel staan is de quarantaineverplichting 
opgeheven.  
 

 

https://www.fti-group.com/nl/reisservice/
http://www.nederlandwereldwijd.nl/

