Proficiat, uw reis
heeft een
extra garantie!

GFG® beschermt u!
Garantiefonds Reizen (GFG®) waarborgt u tegen
het financieel onvermogen van uw reisorganisator,
reisbemiddelaar of reisbureau. In mensentaal:
GfG® beschermt u tegen een faillissement.
Helaas komt dit toch voor door allerlei
omstandigheden: economische crisis, verkeerde
managementbeslissingen,… Ook het internet
bracht minder betrouwbare aanbieders in binnenen buitenland met zich mee. Zij stellen het aanbod
op de reismarkt vaak aantrekkelijker voor dan
het werkelijk is. Het resultaat? U blijft met de
problemen zitten. Elk jaar komt wel zo’n geval voor.
Surf naar
www.gfg.be
en ontdek alle
voordelen van een
GFG®-lid.

De voordelen van GfG®.
Als u boekt bij een reisorganisator,
reisbemiddelaar of reisbureau aangesloten
bij GfG®, bent u beschermd. In het geval
van een faillissement zijn er diverse
mogelijkheden:
1. Nog niet vertrokken?
• U krijgt uw voorschot of reissom terug.
		 Zo verliest u geen geld en kunt u een 		
		 andere reis boeken.
		 OF
• GfG® zorgt ervoor dat u toch op reis
		 kunt. Zonder dat u enige hinder 		
		 ondervindt.
2. Al op uw bestemming?
• GfG® maakt dat u uw reis in de beste
		 omstandigheden kunt voortzetten. Ofwel
		 keert u veilig terug naar huis.
In elk geval neemt GfG® alle verantwoordelijkheid over. We zorgen telkens voor de beste,
meest efficiënte, oplossing. Bovendien doen
we er alles aan om de administratieve en
praktische beslommeringen voor reizigers
zoveel mogelijk te beperken. Voor de
gedupeerden een ongelooflijke geruststelling!

GfG® staat klaar
voor iedereen.
Wie mag rekenen op de bescherming en
diensten van GfG®? Elke reiziger!
We komen tussen bij elk type reis: zonvakantie,
skireis, lange exotische reis, citytrip,
zakenreis,… En dit zowel voor particulieren,
zakenlui, verenigingen als bedrijven. De enige
voorwaarde? Dat u een reis boekt bij een
aangesloten lid van GfG®.

Al meer dan 24.000
geholpen reizigers.
Sinds de oprichting in 1995 hielp GfG® liefst
24.000 reizigers uit de nood! Ondanks alle
preventiemaatregelen toch een aanzienlijk
cijfer. Kleven we hierop een bedrag, dan gaat
het al snel over méér dan 9 miljoen euro aan
terugbetalingen en tussenkomsten. Geld dat
deze reizigers anders kwijt waren geweest.

Een optimale
preventieve
bescherming.
We willen elk faillissement in de reissector
vermijden. Daarom screent GfG® nauwgezet
alle aangesloten leden.
Via grondige analyses bestuderen we hun
financiële situatie, structuur en werking.
Een onafhankelijk comité voert het onderzoek
efficiënt en confidentieel uit.
Zo kunnen we potentiële problemen vroegtijdig
opsporen.
Door deze preventieve aanpak kunnen we
faillissementen voorkomen.
Daardoor kan GFG® de bijdragen van
de aangesloten reisorganisatoren,
reisbemiddelaars en reisbureaus zo laag
mogelijk houden.
Preventie is hét sleutelwoord, voor u als
reiziger en voor de sector een extra troef!

Een garantie die u
niets kost!
GfG® is een onderlinge
verzekeringsvereniging (OVV).
Een privé-initiatief door en voor de reissector.
Maar geen commerciële organisatie die
winst moet maken! Alle aangesloten
reisorganisatoren, reisbemiddelaars en
reisbureaus betalen een klein percentage
op hun omzet. Door het grote
aantal leden en onze geringe
werkingskosten houden we de
Alle GfG®-leden
vindt u terug op
bijdrage vanwege de reissector
www.gfg.be
miniem, en hoeft u niet extra te
betalen.

Ontdek alle details
op www.gfg.be
GfG® is een organisatie die als een
verzekeringsmaatschappij is gestructureerd.
En zoals u weet vormen verzekeringen geen
eenvoudige materie. Technisch betekent dit dat
vanuit verzekerings- en juridisch oogpunt alleen
de voorwaarden tellen die op
de website staan.
Ontdek alle info in de rubriek
‘Voorwaarden’ op www.gfg.be

Wilt u beschermd zijn
tegen een faillissement?

DOE MEE & WIN.
GfG® beloont uw gemoedsrust!

Word reisfan van onze Facebookpagina
(zoekopdracht: ‘Garantiefonds Reizen’) en post er
uw meest gelukzalige, zorgeloze vakantiefoto.
GfG® schenkt elke maand een reischeque
(t.w.v. € 150) aan de maker van
de origineelste foto!

Garantiefonds Reizen®
Metrologielaan 8 | B-1130 Brussel
www.gfg.be
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Boek dan bij een reisorganisator,
reisbemiddelaar of reisbureau met het
GfG®-label:

