ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET VERLENEN VAN DIENSTEN
DOOR ATP BUSINESS TRAVEL B.V.
ATP Business Travel B.V. is lid van de Algemene Nederlandse Vereniging van
Reisondernemingen (“ANVR”). Deze algemene voorwaarden zijn gebaseerd op de
ANVR-B2B-voorwaarden 2009 en daarin zijn – in lijn met de ANVR Gedragscode –
aanvullingen en afwijkingen opgenomen.

1.1

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
“ATPI”: ATP Business Travel B.V., mede handelend onder
de namen ATPI Corporate Travel en ATPI Griffinstone,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 27166945, gevestigd te Den Haag en
hoofdkantoorhoudende aan de Beechavenue 101 te (1119
RB) Schiphol-Rijk.

“Aanbod”: het voorstel van ATPI aan Opdrachtgever om
op de in dit voorstel omschreven voorwaarden diensten te
(laten) verrichten c.q. uit te (laten) voeren ten behoeve van
Opdrachtgever.
Onder “schriftelijk” in deze voorwaarden wordt mede
langs elektronische weg begrepen.
“Werkdagen” en “kantooruren”: de dagen maandag tot
en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.30 uur, uitgezonderd
erkende feestdagen.

“Opdrachtgever”: de rechtspersoon of natuurlijke
persoon handelend in de uitoefening van een beroep of
bedrijf die aan ATPI opdracht geeft diensten te verlenen op
het gebied van reizen.
“Reisdienstverlener”: de vervoerder,
accommodatieverschaffer, reisorganisator of andere
verlener van diensten op het gebied van reizen zulks in
de ruimste zin des woords met wie Opdrachtgever een
overeenkomst aangaat tot het verschaffen van verblijf,
vervoer of het verlenen van andere diensten en die met
inachtneming van diens toepasselijke voorwaarden,
verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze diensten.

2

Toepasselijkheid

2.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod
van ATPI en op alle Dienstverleningsovereenkomsten
tussen ATPI en Opdrachtgever.

2.2

Afspraken die deze voorwaarden danwel de
Dienstverleningsovereenkomst aanvullen of ervan afwijken,
zijn eenmalig en slechts bindend indien zij uitdrukkelijk en
schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3

Deze voorwaarden en de hierin opgenomen uitsluitingen
en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van ATPI
strekken mede ten behoeve van de werknemers van ATPI
en hulp- en tussenpersonen van ATPI.

2.4

De toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde
algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.5

De eventuele vernietigbaarheid of nietigheid van een
bepaling in de Dienstverleningsovereenkomst en/of in
deze voorwaarden, laat de geldigheid van het overige
deel van de Dienstverleningsovereenkomst en/of deze
voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of
nietige deel geldt dan als overeengekomen hetgeen op
wettelijke toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen
partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de
nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

“Reiziger”: de natuurlijke persoon (personen) aan wie op
grond van de tussen Opdrachtgever en Reisdienstverlener
gesloten Reisovereenkomst een (of meer) dienst(en)
word(t)(en) verleend.
“Reisovereenkomst”: de overeenkomst tussen
Opdrachtgever en Reisdienstverlener met betrekking tot
(een) dienst(en) op het gebied van zakelijk reizen, die door
dienstverlening van ATPI tot stand is gekomen;
“Dienstverleningsovereenkomst”: de overeenkomst
waarbij ATPI zich verbindt om aan Opdrachtgever diensten
te verlenen op het gebied van reizen.
“Tarieventabel”: de tarieventabel van ATPI, waarin de
vergoedingen voor de diensten van ATPI zijn opgenomen
en die aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld.
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ATPI is, met inachtneming van een aankondigingstermijn
van ten minste 14 dagen, bevoegd deze voorwaarden
te wijzigen door de gewijzigde voorwaarden aan
Opdrachtgever ter beschikking te stellen via haar website
(www.atpi.com/home-nl) of anderszins. De gewijzigde
voorwaarden zijn dan ook van toepassing op lopende
Dienstverleningsovereenkomsten.

4

3

Dienstverleningsovereenkomst

4.2

3.1

De Dienstverleningsovereenkomst komt tot stand door
aanvaarding door Opdrachtgever van het Aanbod van
ATPI. Aanvaarding kan zowel schriftelijk als mondeling
geschieden. Na aanvaarding is Opdrachtgever gebonden
aan de Dienstverleningsovereenkomst. Als door ATPI een
bevestiging wordt verstrekt, geldt deze als bewijs voor de
inhoud van de Dienstverleningsovereenkomst.

De verschuldigde vergoedingen kunnen zowel vaste
bedragen per dienst verricht door ATPI omvatten als
bedragen uitgedrukt in percentages van het voordeel
dat ATPI voor haar Opdrachtgever weet te verkrijgen
door gebruikmaking van ATPI-specifieke prijsafspraken
met Reisdienstverleners en/of door het verrichten van
additionele zoekopdrachten om goedkopere tickets te
vinden ten tijde van of na boeking.

4.3
3.2

De Dienstverleningsovereenkomst omvat de daarin
genoemde diensten. Indien Opdrachtgever aanvullende
diensten wenst en dit kenbaar maakt, zal ATPI een nieuw
Aanbod doen. ATPI is niet gehouden om een dienst te
verlenen die niet is overeengekomen met Opdrachtgever.

ATPI heeft met bepaalde Reisdienstverleners en/of
tussenpersonen afspraken dat ATPI een vergoeding
ontvangt en/of een ander voordeel geniet voor aan deze
Reisdienstverlener/tussenpersoon verleende diensten.
Deze vergoedingen/voordelen komen ten bate van ATPI
in aanvulling op de vergoeding die zij van Opdrachtgever
ontvangt.

3.3

Het Aanbod van ATPI is vrijblijvend en kan door deze
worden herroepen, zelfs na aanvaarding. Herroeping
dient zo spoedig mogelijk te geschieden en wel
binnen 2 werkdagen na de totstandkoming van de
Dienstverleningsovereenkomst. Deze bepaling is
overeenkomstig van toepassing in geval sprake is
van wijzigingsvoorstellen van reeds gesloten
Dienstverleningsovereenkomsten.

4.4

ATPI is, met inachtneming van een aankondigingstermijn
van ten minste 14 dagen, bevoegd de Tarieventabel te
wijzigen door schriftelijke kennisgeving van de gewijzigde
Tarieventabel aan Opdrachtgever. De gewijzigde tarieven
zijn dan ook van toepassing op lopende Dienstverleningsovereenkomsten. ATPI is tevens bevoegd om de in de
Tarieventabel opgenomen tarieven jaarlijks te indexeren.

3.4

ATPI is ook na het verstrijken van de termijn als bedoeld
in artikel 3.3 niet gehouden een Dienstverleningsovereenkomst gestand te doen indien en voor zover de
aanbieding of de schriftelijke bevestiging berust op een
kennelijke fout of vergissing.

3.5

ATPI is gerechtigd om (delen van) de Dienstverleningsovereenkomst uit te laten voeren door derden.

3.6

Het Aanbod en/of de Dienstverleningsovereenkomst
betref(t)(fen) geen pakketreis in de zin van artikel 7:500
e.v. BW. Reiziger kan jegens ATPI geen aanspraak maken
op rechten die uitsluitend gelden voor pakketreizen; elke
Reisdienstverlener is uitsluitend aansprakelijk voor de goede
contractuele uitvoering van zijn eigen diensten. Mocht ATPI
in een bepaald geval toch (tevens) als reisorganisator in de
zin van artikel 7:500 e.v. BW beschouwd moeten worden,
dan zijn tevens de desbetreffende bepalingen van de ANVR
B2B-voorwaarden juni 2009 van toepassing, waaronder de
daarin opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen voor
de reisorganisator (www.anvr.nl/DownloadItem/ANVR%20
B2B%20voorwaarden%20juni%202009%20incl.correctie.pdf ).
In geval van tegenstrijdigheid tussen deze voorwaarden en
de ANVR B2B-voorwaarden prevaleren deze voorwaarden,
tenzij afwijking van de ANVR B2B-voorwaarden niet is
toegestaan.

4.5

2

a) de Dienstverleningsovereenkomst
Opdrachtgever is voor de dienstverlening door ATPI
de vergoedingen verschuldigd zoals vermeld in de
door ATPI gehanteerde Tarieventabel en/of anderszins
overeengekomen.

b) de Reisovereenkomst(en)
De prijzen voor de Reisovereenkomst(en) die door ATPI
worden genoemd of die worden vermeld in het Aanbod
en/of opdrachtbevestigingen zijn gebaseerd op de
ten tijde van het uitbrengen van het Aanbod en/of de
totstandkoming van de Dienstverleningsovereenkomst
bekende prijsbepalende factoren van de desbetreffende
Reisdienstverleners.

4.6

ATPI zal zorg dragen voor betaling van de prijs van de
Reisovereenkomst die door haar dienstverlening tot stand
is gekomen aan Reisdienstverlener voor rekening van
Opdrachtgever, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk
anders zijn overeengekomen. Opdrachtgever is dan de
prijs van de Reisovereenkomst en eventuele kosten die
derde partijen in verband met deze transactie in rekening
brengen aan ATPI verschuldigd.

4.7

Indien na het tot stand komen van de Reisovereenkomst
de prijzen van de prijsbepalende factoren (waaronder
doch niet uitsluitend begrepen: vervoer- en
verblijfskosten; belastingen; heffingen; toeslagen; en/of
valutawijzigingen) stijgen en deze verhogingen worden
doorberekend door Reisdienstverleners, is ATPI gerechtigd
de prijswijzigingen eveneens in rekening te brengen bij
Opdrachtgever.
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4.1

Prijs
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kosten worden gesteld op ten minste 15% van door
Opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum
van tweehonderdvijftig euro.

Indien Opdrachtgever per creditcard of lodge card betaalt,
zal ATPI de kosten die derden daarvoor aan ATPI in rekening
brengen, volledig aan Opdrachtgever doorbelasten.

4.10 ATPI zal alle kosten die derden in verband met
de uitvoering van de Dienstverlenings- en/of
Reisovereenkomst aan ATPI in rekening brengen, volledig
aan Opdrachtgever doorbelasten.

5.7

Betalingen van aan ATPI toekomende bedragen strekken
in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens
in mindering op de verschenen rente en tenslotte in
mindering op de hoofdsom (waarbij oudere vorderingen
voor nieuwe gaan) en de lopende rente.

5.8

ATPI is te allen tijde gerechtigd van Opdrachtgever een
voorschot, volledige vooruitbetaling en/of zekerheid
voor nakoming te verlangen. Indien Opdrachtgever de
verlangde betaling en/of zekerheid niet kan verschaffen
of anderszins redelijkerwijs te verwachten is dat
Opdrachtgever zijn betalingsverplichting(en) uit de
Dienstverlenings- en/of Reisovereenkomst niet (meer) kan
voldoen, is ATPI gerechtigd om, geheel of gedeeltelijk,
de Dienstverlenings- en/of Reisovereenkomst eenzijdig
te ontbinden of op te zeggen/te annuleren zonder dat
ATPI gehouden zal zijn tot betaling van enige (schade)
vergoeding aan Opdrachtgever en/of Reiziger uit welke
hoofde dan ook. Opdrachtgever zal dan automatisch
aan ATPI een vergoeding verschuldigd zijn voor interne
kosten en winstderving van 25% van de overeengekomen
vergoeding met een minimum van tweehonderdvijftig
euro. Bovendien zal Opdrachtgever alle andere kosten,
door ATPI gemaakt ter voorbereiding en/of uitvoering van
de door haar te leveren prestaties, alsmede alle overige
door ATPI geleden schade, vergoeden.

5.9

Indien door/van Opdrachtgever (voorlopige) surséance
van betaling, faillissement of een (vergelijkbare)
insolventieprocedure wordt aangevraagd of uitgesproken,
is het aan ATPI onder de Dienstverlenings- en/of
Reisovereenkomst verschuldigde direct opeisbaar.

6

Wijzigingen en/of annuleringen door Opdrachtgever

6.1

Indien Opdrachtgever (een) wijziging(en) wil aanbrengen
in de Reisovereenkomst na haar totstandkoming, dan
is dat slechts mogelijk indien daartoe tussen partijen
overeenstemming is bereikt en Opdrachtgever de kosten
verbonden aan deze wijziging(en) voor zijn rekening
neemt, daaronder begrepen de vergoeding aan ATPI
voor het doorvoeren van deze wijziging(en) volgens de
Tarieventabel. Indien (onderdelen van) de opdracht door
derden wordt (worden) uitgevoerd zal/zullen ook deze
derde(n) akkoord moeten zijn gegaan met de wijziging(en).

6.2

Indien Opdrachtgever de Reisovereenkomst met een
Reisdienstverlener geheel of gedeeltelijk opzegt (annuleert)
zijn alle daaraan verbonden kosten voor zijn rekening
en blijft hij aan ATPI verschuldigd haar overeengekomen
beloning volgens de Tarieventabel, inclusief de vergoeding
voor het doorvoeren van de opzegging/annulering.
Opdrachtgever dient dan aan ATPI ook alle kosten aan
derden te vergoeden die ATPI eventueel reeds heeft
voldaan dan wel verplicht is nog te voldoen.

4.11 ATPI kan aan Opdrachtgever de vergoeding(en) voor haar
diensten zowel separaat als tezamen met de prij(s)(zen)
voor de Reisovereenkomst(en) in de vorm van totaalbedrag
in rekening brengen.
5

Betaling

5.1

Een Opdrachtgever die namens of ten behoeve van
een ander een Reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk
aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de
Reisovereenkomst voortvloeien. Alle verkeer (ook het
betalingsverkeer) tussen Reiziger(s) enerzijds en ATPI
anderzijds verloopt in beginsel via Opdrachtgever. De
(andere) Reiziger(s) is (zijn) daarenboven voor zijn (hun)
eigen deel aansprakelijk.

5.2

Betaling dient op een door ATPI aan te geven wijze
te geschieden in Euro en binnen de op de factuur
aangegeven termijn. Bij gebreke van een betalingstermijn
op de factuur, dient betaling plaats te vinden binnen 14
dagen na de factuurdatum.

5.3

Opdrachtgever mag de betaling niet opschorten of
verrekenen.

5.4

Bij niet tijdige (volledige) betaling is Opdrachtgever van
rechtswege in verzuim. Alsdan is Opdrachtgever de
wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW over het
openstaande bedrag verschuldigd vanaf het moment dat
hij in verzuim is tot de dag der algehele voldoening.

5.5

5.6

Als Opdrachtgever in verzuim is, heeft ATPI de
bevoegdheid om – mede ter beperking van verdere schade
– over te gaan tot het opzeggen (annuleren) van (een
deel van) de Dienstverlenings- en/of Reisovereenkomst.
Opdrachtgever is dan naast de kosten die derden reeds
in rekening hebben gebracht dan wel ten gevolge van
de opzegging (annulering) alsnog in rekening brengen,
ook verschuldigd de met ATPI overeengekomen beloning
voor haar inspanningen. Eventueel reeds vooruitbetaalde
gedeeltes van het verschuldigde zullen worden verrekend
met deze kosten.
Alle door ATPI gemaakte kosten ter incassering
van het door Opdrachtgever verschuldigde, zoals
buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, komen
ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke
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c) algemeen
De vergoedingen en prijzen zijn exclusief BTW, tenzij
anders vermeld.
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7

Wijzigingen en/of annulering door Reisdienstverlener

7.1

Voor zover de uitvoerende Reisdienstverlener wijzigingen
aanbrengt in onderdelen van de ten behoeve van
Opdrachtgever vastgelegde diensten, dan wel deze
onderdelen annuleert, is ATPI jegens Opdrachtgever niet
aansprakelijk voor het nadeel c.q. de schade die daaruit
voortvloeit voor Opdrachtgever. Opdrachtgever dient
de kosten verbonden aan deze wijziging(en)/annulering
voor zijn rekening te nemen, daaronder begrepen
de vergoeding aan ATPI voor het doorvoeren van de
wijziging(en) in overeenstemming met de Tarieventabel.

7.2

ATPI zal zoveel als redelijkerwijs van haar gevergd kan
worden zich ervoor inspannen om alternatieven te zoeken
voor de onderdelen van de Reisovereenkomst die op deze
wijze zijn weggevallen zonder dit te kunnen garanderen.
Opdrachtgever dient de kosten verbonden aan deze
wijziging(en) voor zijn rekening te nemen, daaronder
begrepen de vergoeding aan ATPI voor het doorvoeren
van de wijziging(en) volgens de Tarieventabel. De overige
onderdelen van de Reisovereenkomst blijven in stand,
tenzij tussen Opdrachtgever en Reisdienstverlener anders is
overeengekomen.

8

Overmacht

8.1

Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming
in de nakoming van enige verplichting ten gevolge
van onvoorziene omstandigheden die ondanks alle
in redelijkheid te nemen voorzorgsmaatregelen niet
voorkomen kan worden.

8.2

“verantwoordelijke” en ATPI de “bewerker” of “verwerker”
zal zijn als gedefinieerd in de Wet bescherming
persoonsgegevens – zoals laatstelijk gewijzigd, vervangen
of aangevuld (de “WBP”). Voor alle duidelijkheid zullen in dit
artikel 9 “persoonsgegevens”, “verwerking”, “betrokkene” en
“inbreuk op de beveiliging” dezelfde betekenis hebben als
daaraan gegeven in de WBP.

Onder overmacht van ATPI wordt in ieder geval verstaan:
brand, sabotage, overheidsmaatregelen, computer-,
software- en stroomstoringen bij ATPI, ongebruikelijke
prijsstijgingen, problemen bij toeleveranciers van ATPI,
bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van
ATPI, stormschade en/of andere natuurrampen, een
(toerekenbare) tekortkoming door hulppersonen van ATPI,
vertragingen veroorzaakt door technische mankementen
aan het vervoermiddel, weersomstandigheden, drukte in
het verkeer, stakingen, molest, oproer, terrorismedreiging,
blokkades, het missen van aansluitingen, overboekingen,
wijzigingen in de reis aangebracht door Reisdienstverlener
of annulering door Reisdienstverlener, waardoor ATPI haar
verplichtingen jegens Opdrachtgever niet (meer) (tijdig)
kan nakomen.

9

Bescherming van persoonsgegevens

9.1

Ten behoeve van de uitvoering van de diensten zal
ATPI toegang tot persoonsgegevens van medewerkers
van Opdrachtgever verkrijgen en zal ATPI deze
persoonsgegevens ook verwerken, opslaan of doorgeven.
Partijen komen overeen dat waar een dergelijke verwerking
van persoonsgegevens plaatsvindt Opdrachtgever de
4

9.2

ATPI zal persoonsgegevens alleen verwerken voor zover
dit redelijkerwijs noodzakelijk is om de diensten te kunnen
uitvoeren als bedoeld in deze voorwaarden dan wel
verzocht door en overeengekomen met opdrachtgever.
Tevens zal ATPI persoonsgegevens niet langer bewaren dan
noodzakelijk voor verwerking en zal zij persoonsgegevens
niet verwerken voor eigen doeleinden dan wel voor
doeleinden van enig andere derde.

9.3

ATPI zal geen persoonsgegevens delen met derden anders
dan haar medewerkers, directeuren, vertegenwoordigers,
onderaannemers of adviseurs op strikte “need-to know”
gronden en alleen onder dezelfde (of strengere
voorwaarden als uiteengezet in deze voorwaarden of voor
zover vereist op basis van toepasselijke regelgeving en/of
regulering.

9.4

ATPI zal geen persoonsgegevens doorgeven aan landen
buiten de Europese Economische Ruimte tenzij:
1. de doorgifte geschiedt in het kader van de uitvoering 		
van de Dienstverleningsovereenkomst;
2. internationale of nationale wet- of regelgeving de
verwerker tot deze doorgifte verplicht;
3. de doorgifte noodzakelijk is wegens dringende
redenen van algemeen belang; en/of
4. de doorgifte noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening
of onderbouwing van een rechtsvordering.

9.5

ATPI zal de benodigde technische en organisatorische
maatregelen implementeren en bewaken die vereist zijn
om persoonsgegevens, die door ATPI worden verwerkt
namens Opdrachtgever, te beschermen tegen verlies
of andere onwettige vormen van verwerking. Deze
technische en organisatorische maatregelen zijn verder
uitgewerkt in de ATPI Group Data Security Policy (die op
verzoek zal worden toegezonden).

9.6

In geval van een inbreuk in de beveiliging waarbij
persoonsgegevens zijn betrokken zal ATPI zonder
onredelijke vertraging Opdrachtgever daarvan in kennis
stellen en niet later dan 48 uur nadat ATPI kennis heeft
genomen van een dergelijke inbreuk in de beveiliging.
ATPI zal Opdrachtgever, rekening houdende met de aard
van de verwerking en de hem ter beschikking staande
informatie, bijstand verlenen bij het doen nakomen van
de verplichtingen die op Opdrachtgever rusten omtrent
inbreuken op de beveiliging, waaronder met name alle
relevante meldingsvereisten. Daarnaast zal ATPI zodra zij
kennis neemt van een inbreuk op de beveiliging onverwijld
herstellende maatregelen nemen om tekortkomingen in
de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
te herstellen en alle verdere maatregelen nemen die door
toepasselijke regelgeving en regulering bij een dergelijke
inbreuk op de beveiliging zijn vereist.
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Opzegging (annulering) van de Reisovereenkomst met
Reisdienstverlener door Opdrachtgever dient mondeling
of schriftelijk aan ATPI te geschieden. Opzeggingen buiten
kantooruren worden geacht te zijn ontvangen op de
eerstvolgende werkdag.
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9.8

Opdrachtgever autoriseert hierbij ATPI om op haar jegens
Opdrachtgever rustende verplichtingen die voortvloeien
uit deze voorwaarden, de Dienstverleningsovereenkomst
dan wel enige andere schriftelijke afspraak tussen de
Opdrachtgever en ATPI geheel of gedeeltelijk uit te
besteden door middel van een schriftelijke overeenkomst
met een zorgvuldig geselecteerde onderaannemer
op basis waarvan aan de onderaannemer dezelfde
verplichtingen met betrekking tot de verwerking van
persoonsgegevens zijn opgelegd als deze voorwaarden
aan ATPI opleggen.

9.9

10

eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat
ATPI gehouden zal zijn tot betaling van enige (schade)
vergoeding aan Opdrachtgever en/of Reiziger uit welke
hoofde dan ook. Opdrachtgever zal dan automatisch
aan ATPI een vergoeding verschuldigd zijn voor de
gemaakte interne kosten en winstderving van 25%
van de overeengekomen prijs met een minimum van
tweehonderdvijftig euro. Bovendien zal Opdrachtgever alle
andere kosten, door ATPI gemaakt ter voorbereiding en/of
uitvoering van de door haar te leveren prestaties, alsmede
alle overige door ATPI geleden schade, vergoeden.
10.2 Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat ATPI de
gegevens, waaronder het mobiele telefoonnummer en/
of e-mailadres, van hemzelf en/of Reiziger(s), die voor
de goede uitvoering van de overeengekomen diensten
van belang zijn, doorgeeft aan de Dienstenverlener
(bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij). Opdrachtgever
staat er jegens ATPI voor in dat Reiziger(s) daarvoor
toestemming heeft/hebben verleend en vrijwaart ATPI
voor eventuele aanspraken ter zake. Indien Opdrachtgever
deze doorgifte van gegevens niet wenst of daarmee in
verzuim blijft, is ATPI niet aansprakelijk voor vertragingen
en/of andere schade ten gevolge van het niet tijdig kunnen
informeren van Reiziger(s).

Indien Opdrachtgever aantoont dat hij in redelijkheid kan
vermoeden dat de door ATPI bijgehouden administratie
van de verwerking van de persoonsgegevens (de
“Administratie”) niet in overeenstemming is met de regels
zoals neergelegd in de ATPI Group Data Security Policy
(die op verzoek zal worden toegezonden) en ATPI Data
Protection Policy (www.atpi.com/atpi-data-protectionpolicy), zal ATPI, na een schriftelijk verzoek daartoe door
Opdrachtgever, toestaan dat een onafhankelijke en
door Opdrachtgever gemachtigde en geregistreerde
accountant (de “Accountant”) na schriftelijke voorafgaande
kennisgeving en tijdens reguliere kantooruren: (a)
toegang verkrijgt tot en kopieën kan maken van de
Administratie; (b) kopieën kan maken van de Administratie
na voorafgaande schriftelijke toestemming van ATPI en
onder de voorwaarde dat dergelijke kopieën niet langer
worden bewaard door Opdrachtgever en/of de door
Opdrachtgever ingeschakelde Accountant dan strikt
noodzakelijk is ter uitvoering van de audit; en (c) alle
Administratie, documenten en elektronische gegevens en
de systemen, faciliteiten en apparatuur van ATPI inspecteert
met als enige doel het controleren van de nakoming van
de verplichtingen van ATPI op grond van deze bepaling.
Dergelijke auditrechten mogen slechts eenmaal per
kalenderjaar worden uitgeoefend. De kosten die met
een audit zijn gemoeid komen volledig voor rekening
van Opdrachtgever, tenzij blijkt van een substantiële en
wezenlijke schending van de bepalingen van dit artikel 9
door ATPI.

10.3 Opdrachtgever en/of Reiziger zal zelf bij de betrokken
autoriteiten de benodigde aanvullende informatie
inwinnen en tevens tijdig vóór vertrek nagaan of de eerder
ingewonnen informatie nog correct is.
10.4 Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat Reiziger(s)
bij vertrek en gedurende de reis in het bezit is (zijn) van
de nodige reisdocumenten, zoals een geldig paspoort,
eventueel vereiste visa, inentingsbewijzen e.d. Indien een
Reiziger de reis niet kan maken wegens gemis van de
hiervoor bedoelde documenten, komt zulks geheel voor
diens en/of Opdrachtgevers rekening.
10.5 Opdrachtgever en Reiziger(s) zijn verplicht tot naleving
van alle aanwijzingen van ATPI ter bevordering van
een goede uitvoering van de dienst(en) (waaronder
doch niet uitsluitend aanwijzingen ten aanzien van de
inchecktijden en overstaptijden) en zijn jegens ATPI en/of
Reisdienstverlener aansprakelijk voor schade voortvloeiend
of anderszins verband houdend met hun gedragingen
en/of nalaten, c.q. dienen de hieruit voortvloeiende eigen
schade zelf te dragen.
10.6 Een Reiziger die zodanige hinder of last oplevert dat
een goede uitvoering van de dienst(en) daardoor
in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden
bemoeilijkt, kan door ATPI en/of Reisdienstverlener van
(voortzetting van) de dienst(en) worden uitgesloten,
indien van deze in redelijkheid niet kan worden
gevergd dat de Reisovereenkomst wordt nagekomen.
Alle hieruit voortvloeiende schade komt voor rekening
van Opdrachtgever.

Verplichtingen van Opdrachtgever en/of Reiziger

10.1 Opdrachtgever zal de (verdere) gegevens betreffende
hemzelf en/of Reiziger(s), die nodig zijn voor een goede
uitvoering van de overeengekomen diensten en/of
de totstandkoming van de Reisovereenkomst, tijdig
verstrekken aan ATPI. Indien Opdrachtgever nalatig is in het
verschaffen van de informatie die ATPI voor het uitvoeren
van de Dienstverleningsovereenkomst nodig heeft, is
ATPI gerechtigd om de Dienstverleningsovereenkomst
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ATPI zal, rekening houdend met de aard van de verwerking,
Opdrachtgever door middel van passende technische en
organisatorische maatregelen, voor zover mogelijk, bijstand
verlenen bij het vervullen van de plicht van Opdrachtgever
om verzoeken van betrokkenen te beantwoorden ten
aanzien van de rechten die ze hebben, waaronder rechten
van toegang tot hun persoonsgegevens en rechten op
het corrigeren, bijwerken, verwijderen of blokkeren van
persoonsgegevens en de verwerking daarvan.
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9.7

10.7 Opdrachtgever en Reiziger(s) zijn verplicht eventuele
(verdere) schade te voorkomen en/of zoveel mogelijk te
beperken, onder meer door klachten overeenkomstig het
bepaalde in artikel 14 tijdig te melden.
Aansprakelijkheid ATPI

11.1 ATPI zal zo zorgvuldig als in de gegeven omstandigheden
in redelijkheid mag worden verwacht de belangen van
Opdrachtgever en Reiziger(s) in acht nemen.
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11.2 ATPI is niet aansprakelijk voor handelen en/of nalaten
van de betrokken Reisdienstverleners bij de uitvoering
van de diensten.

Vrijwaring en hoofdelijke aansprakelijkheid

12.1 Opdrachtgever vrijwaart ATPI tegen aanspraken van
Reiziger(s) en/of van derden die voortvloeien uit
of samenhangen met de Dienstverlenings- en/of
Reisovereenkomst(en).

11.3 ATPI is niet aansprakelijk voor de juistheid van de door
of namens Reisdienstverleners verstrekte informatie,
waaronder doch niet uitsluitend begrepen foto’s, folders en
ander voorlichtingsmateriaal.

12.2 Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor de
verplichtingen van Reiziger(s) ten opzichte van ATPI
en/of Reisdienstverlener voor zover die voor Reizigers
voortvloeien uit de ter zake tot stand gekomen
Reisovereenkomst(en).

11.4 Voor financieel onvermogen van Reisdienstverlener is ATPI
niet aansprakelijk.

11.6 ATPI is niet aansprakelijk voor schade die gedekt
is door een ziektekosten/ongevallen-, reis- en/of
annuleringsverzekering of enige andere verzekering van
Opdrachtgever en/of Reiziger.
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Geheimhouding
ATPI en Opdrachtgever zullen alle informatie die zij van en/
of over elkaar verkrijgen en waarvan zij de vertrouwelijke
aard kennen of behoren te kennen, daaronder begrepen
informatie betreffende elkaars organisatie en de diensten/
vergoedingen van ATPI, vertrouwelijk behandelen.

11.7 De aansprakelijkheid van ATPI is beperkt tot directe schade
als gevolg van een aan ATPI toerekenbare tekortkoming
in de nakoming van de Dienstverleningsovereenkomst.
ATPI is nimmer aansprakelijk voor vergoeding van indirecte
schade (waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en
schade door bedrijfsstagnatie), dan wel voor de schade
die Opdrachtgever c.q. Reiziger lijdt in het kader van de
uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
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Klachten

a) Klachten met betrekking tot de dienstverlening van ATPI
14.1 Klachten over de door ATPI verstrekte adviezen, informatie,
overeengekomen diensten en/of de afhandeling van
reserveringen, dienen uiterlijk binnen één maand na
kennisname door Opdrachtgever en/of Reiziger van de feiten
waarop de klacht betrekking heeft, schriftelijk en gemotiveerd
bij ATPI te worden ingediend.

11.8 De aansprakelijkheid van ATPI is voorts beperkt tot
het bedrag van de vergoeding die Opdrachtgever
heeft betaald voor dat deel van de Dienstverleningsovereenkomst waarin ATPI toerekenbaar is
tekortgeschoten.

14.2 ATPI streeft er naar om de klacht met de nodige
voortvarendheid af te handelen.

11.9 De aansprakelijkheid van ATPI is in ieder geval steeds
beperkt tot het bedrag dat haar verzekering in voorkomend
geval uitkeert.

b) Klachten over de uitvoering van de reisdienst(en)
14.3 Opdrachtgever dient eventuele klachten met betrekking tot
uitvoering van de dienst onverwijld bij de (vertegenwoordiger
van de) Reisdienstverlener te melden en dient eerst ter plaatse
met de (vertegenwoordiger van de) Reisdienstverlener tot een
oplossing trachten te komen.

11.10 Indien op een in de Dienstverleningsovereenkomst
en/of Reisovereenkomst begrepen dienst een verdrag
(waaronder ook wordt begrepen een Europese
Verordening) van toepassing is, dan kan ATPI zich beroepen
op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid die
dat verdrag of die Verordening aan een (reis)dienstverlener
als zodanig toekent of toestaat.

14.4 Opdrachtgever dient Reisdienstverlener te allen tijde in de
gelegenheid te stellen om een passende oplossing voor de
klacht te bewerkstelligen.
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12.3 Indien Opdrachtgever de Dienstverlenings- en/of
Reisovereenkomst als tussenpersoon aangaat, dan is hij,
naast zijn opdrachtgever, hoofdelijk aansprakelijk voor
alle verplichtingen uit hoofde van de Dienstverleningsen/of Reisovereenkomst.

11.5 ATPI is niet aansprakelijk indien zij de opdracht niet
kan uitvoeren wegens overmacht (zoals omschreven in
artikel 8).
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11.11 Ieder vorderingsrecht ter zake van aansprakelijkheid
van ATPI vervalt na verloop van 6 maanden nadat
Opdrachtgever en/of Reiziger kennis heeft genomen of
had moeten nemen van de feiten waarop de aanspraak
betrekking heeft. Een dergelijk vorderingsrecht vervalt
in ieder geval na verloop van 12 maanden nadat de
desbetreffende dienst door ATPI bij Opdrachtgever in
rekening is gebracht.

14.5 Indien de klacht niet ter plaatse met de (vertegenwoordiger
van de) Reisdienstverlener kan worden opgelost, dan kan
Opdrachtgever contact op te nemen met ATPI. ATPI zal zich
inspannen om, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt,
de klacht naar tevredenheid op te lossen.
14.6 ATPI speelt bij geschillen tussen Reisdienstverlener en
Opdrachtgever over de uitvoering van de reisdienst slechts
een bemiddelende rol.
14.7 Mocht de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid kunnen
worden opgelost, dan dient deze zo spoedig mogelijk
doch uiterlijk binnen één maand na terugkeer schriftelijk en
gemotiveerd te worden ingediend bij Reisdienstverlener dan
wel ATPI. ATPI zal de klacht – voor zover deze betrekking heeft
op de uitvoering van de reisdienst – voor verdere behandeling
doorgeleiden aan Reisdienstverlener. Zowel Reisdienstverlener
als ATPI streven er naar om de klacht met de nodige
voortvarendheid af te handelen.
14.8 ATPI kan voor haar dienstverlening ten behoeve van de
afhandeling van klachten over diensten van Reisdienstverlener
een vergoeding bij Opdrachtgever in rekening brengen
conform haar Tarieventabel.
15

Toepasselijk recht en forumkeuze
versie april 2017

15.1 Op deze voorwaarden, ieder Aanbod van ATPI en op elke
Dienstverleningsovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing.
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15.2 Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter te Amsterdam, onverminderd de bevoegdheid
van ATPI om een geschil voor te leggen aan enige andere
bevoegde rechter.
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