
  

 

 

Voorwaarden PCR-test 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle pakketreizen die zijn geboekt bij Corendon 

International Travel (hierna alle afzonderlijk: ‘de reisorganisatie’) waarbij de optie wordt aangeboden 

als aanvullende dienst een PCR-test bij te boeken en de reiziger deze optie bijboekt. Door de PCR-test 

bij te boeken gaat u akkoord met deze Voorwaarden PCR-test. 

2. Onder de PCR-test wordt het navolgende verstaan: 

2.1. De PCR-test is alleen geldig voor standaard PCR-testen. Alle testen anders dan de 

standaard PCR-test, zoals (maar niet beperkt tot) sneltesten en antistoffentesten zijn 

uitgesloten. 

2.2. De reisorganisatie selecteert tenminste één testfaciliteit waar de reiziger de PCR-test 

zonder (aanvullende) kosten kan afnemen en informeert de hoofdboeker van de reis 

voorafgaand aan de vertrekdatum over de geselecteerde testfaciliteit(en). Eventuele overige 

gemaakte kosten anders dan de kosten voor de uitvoering van de PCR-test bij de testfaciliteit 

zijn uitgesloten. Indien de reiziger besluit gebruik te maken van een niet door de 

reisorganisatie geselecteerde testlocatie, dan bestaat voor de reisorganisatie geen 

verplichting tot vergoeding van de gemaakte kosten voor de uitvoering van de PCR-test. 

2.3. Het is de verantwoordelijkheid van de reiziger om (tijdig) een PCR-test af te nemen bij de 

door de reisorganisatie geselecteerde testfaciliteit. De reiziger gaat zelf een overeenkomst 

aan met de betreffende testfaciliteit tot uitvoering van de PCR-test. De reisorganisatie is 

geen partij bij de overeenkomst tussen de reiziger en de testfaciliteit. De reisorganisatie is op 

geen enkele wijze verantwoordelijk voor de (tijdige en correcte) uitvoering van de 

overeenkomst tussen de reiziger en de testfaciliteit. 

3. De optie om de PCR-test af te nemen wordt tijdens het boekingsproces getoond en wordt niet 

aangeboden bij alle pakketreizen binnen het aanbod van de reisorganisatie. Het is volledig ter 

beoordeling van de reisorganisatie om op de door haar gekozen dagen en tijden binnen het aanbod 

die pakketreizen waarop de PCR-test als aanvullende optie wordt aangeboden te selecteren en 

overige (pakket)reizen en tijden en dagen uit te sluiten. Hieraan kunnen geen rechten worden 

ontleend. 

4. Het is mogelijk om de PCR-test aanvullend bij te boeken tot 4 dagen voor de vertrekdatum, tenzij 

de reisorganisatie deze keuzemogelijkheid niet langer op de geboekte reis aanbiedt. 

5. Nadat de boeking is afgerond en nadat u de boekingsbevestiging van de reisorganisatie heeft  

ontvangen, is het niet meer mogelijk om de bijgeboekte PCR-test te annuleren. Indien de  

reisorganisatie genoodzaakt is de reisovereenkomst te annuleren, heeft de hoofboeker van de reis 

recht op teruggave van de betaling van de PCR-test. 



  

 

 

6. Het is alleen mogelijk om de PCR-test bij te boeken voor het volledige reisgezelschap (inclusief 

baby’s en kinderen), niet afzonderlijk voor reizigers binnen het reisgezelschap. 

7. Het is alleen mogelijk om de PCR-test bij te boeken voor de heenreis. De test voor de terugreis 

dient u zelf te verzorgen en is niet bij Corendon te boeken. 

8. Het is alleen mogelijk om de PCR-test te boeken voor vakanties met vertrek vanaf een Nederlandse 

luchthaven. 

9. Is de reeds bijgeboekte PCR-test later niet meer verplicht, dan betaalt Corendon het bedrag van    

€ 40 euro per persoon terug. Het terugbetalen van de test gebeurt na vertrek, zodra er is 

gecontroleerd of er geen gebruik is gemaakt van de speciale kortingscode. 

10. De reisorganisatie is gerechtigd deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. 

11. Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van zet- en drukfouten. 
 
Versie 1, 22 maart 2021 


