Aan SGR-deelnemers die geen
Calamiteitenfonds zijn

Rotterdam, 18 april 2018
Kenmerk
Nieuwsbrief deelnemerschap retailer
(reisagent) Calamiteitenfonds

Geachte heer, mevrouw,
Deelname retailers Calamiteitenfonds
Een van de belangrijke onderdelen uit de nieuwe wet is dat als een retailer reisdiensten
samenvoegt, en er dus sprake is van een samengestelde reis, de retailer wordt gezien als
organisator van de reis.
Het is dan een logische stap dat u als retailer deelnemer wordt aan het Calamiteitenfonds. Als
deelnemer moet u dan ook de heffing voor het Calamiteitenfonds aan de klant in rekening
brengen.
Om te voorkomen dat de klant meer dan een keer de Calamiteitenfondsbijdrage moet betalen,
hebben wij gezocht naar een oplossing.
Die oplossing is het invoeren van een eindheffing. Per 1 juli 2018 gaat de heffing altijd in
rekening gebracht worden door de partij waar de klant aan betaalt. Het maakt dan niet uit of u

als retailer een of meerdere pakketten van Calamiteitenfondsdeelnemers verkoopt, er wordt dan
per boeking altijd maar één keer de bijdrage betaald.
Touroperators die via retailers verkopen mogen dan de heffing niet meer in rekening brengen
aan de retailer. Ook niet als u als retailer niets toevoegt aan de reis.
De retailer dient per 1 juli 2018 deelnemer te zijn van het Calamiteitenfonds en gaat de
Calamiteitenfondsbijdrage direct bij de boeker innen. De afdracht van deze bijdrage vindt plaats
middels automatische incasso, tussen de retailer en het Calamiteitenfonds.
De retailer ontvangt als deelnemer aan het Calamiteitenfonds een vergoeding van € 1,- per
boeking.
Bijgaand sturen wij u het aanvraagformulier. De aanvraagkosten zijn € 300,-, bij aanmelding
voor 1 juni 2018 ontvangt u 50% korting op de aanvraagkosten.

Voor aanvullende vragen staan wij u graag telefonisch (010-4146845) of per mail
(info@calamiteitenfonds.nl) te woord.
Met vriendelijke groet,

Erik Jan Reuver
directeur
Bijlage: aanvraagformulier CFR
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