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RAAMOVEREENKOMST 
 
 
 

De ondergetekenden: 

 

Partij 1: OpenSkies, gevestigd te Amsterdam, KvK nummer 34227662, hierna te 

noemen: ”de reisonderneming” 

 

en 

 

Partij 2: zakelijke opdrachtgever, hierna te noemen: de opdrachtgever 

 

 

 

IN AANMERKING NEMENDE DAT: 

 

� Reisonderneming een bedrijf is dat zich richt op de zakelijke dienstverlening op het gebied van 

reizen, zulks in de ruimste zin des woords, waaronder het informeren, adviseren en zo nodig vast 

leggen van reisdiensten waaronder vervoer (luchtvaart) tickets, verblijfsaccommodaties en overige 

reisdienstverlening; 

� Partijen de intentie uitspreken om op basis van deze raamovereenkomst de dienstverlening op het 

gebied van reizen door “reisonderneming” te laten verzorgen voor meerdere reizen voor en ten 

behoeve van de “zakelijke opdrachtgever” op de voorwaarden zoals in deze overeenkomst 

overeengekomen;  

� De afspraken neergelegd in deze raamovereenkomst gelden in beginsel voor onbepaalde tijd; 

� De afspraken neergelegd in deze overeenkomst gelden tenzij partijen in een desbetreffend geval 

expliciet andere schriftelijke afspraken hebben gemaakt; 

� Op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zijn de ANVR zakelijke voorwaarden welke aan 

de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld en tevens te raadplegen zijn op 

www.anvr.nl/zakelijkevoorwaarden.pdf.   
 

 

ZIJN OVEREENGEKOMEN: 

 

Artikel 1 Toepasselijkheid voorwaarden 

1. Op de dienstverlening door de reisonderneming ten behoeve van de 

opdrachtgever zijn, naast hetgeen is vastgelegd in deze raamovereenkomst, 

tevens de meest recente versie van de ANVR zakelijke voorwaarden van 

toepassing, alsmede de voorwaarden die door de reisdienstverleners worden 

voorgeschreven. 

2. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene 

voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.  
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3. Op overeenkomsten die de reisonderneming met vervoerders voor rekening en 

risico van de opdrachtgever tot stand brengen met vervoerders zijn de 

vervoersvoorwaarden van die vervoerders van toepassing. De voorwaarden van 

de voornaamste vervoerders zijn te vinden op www.anvr.nl/vervoersvoorwaarden. 

 

Artikel 2 Looptijd en Duur 

1. De overeenkomst wordt aangegaan met ingang van de datum van ondertekening 

en zal voor onbepaalde tijd gelden. 

2. De overeenkomst kan door ieder der partijen worden opgezegd met inachtneming 

van een opzegtermijn van één (1) maand. Opgezegd kan worden tegen het einde 

van een maand.  

 

Artikel 3 Tarieven en facturering 

1. In een separate appendix behorend bij deze overeenkomst staan de tarieven 

vermeld voor de dienstverlening door de reisonderneming aan de opdrachtgever.  

2. De reisonderneming is bevoegd om de tarieven aan te passen na kennisgeving 

aan de opdrachtgever. Als de opdrachtgever hiermee niet instemt, kan ieder der 

partijen de overeenkomst opzeggen tegen de datum van de voorgestelde 

tariefswijziging. 

3. Betaling van de factuur van de reisonderneming zal binnen veertien (14) dagen na 

verzending van die factuur aan de opdrachtgever plaatsvinden zonder aftrek of 

verrekening, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen of uit de aard 

van de dienstverlening volgt dat directe betaling dient plaats te vinden.  

4. De kosten verband houdende met de wijze van betaling komen voor rekening van 

de opdrachtgever, waaronder creditcardtoeslagen. 

 

Artikel 4     Geheimhouding 

De reisonderneming zal met in achtneming van wat daarover is opgenomen in de 

ANVR zakelijke voorwaarden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid omgaan met de 

informatie die hij in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst over de 

opdrachtgever en /of het personeel werkzaam bij de opdrachtgever verkrijgt. 

 

 

 



 

2018   © ANVR 

 

 

 

3 / 3 

Artikel 5  Uitsluiting van toepasselijkheid Wet op de Pakketreisovereenkomst 

en Gekoppeld Reisarrangement  

Partijen spreken af dat hun rechtsverhouding wordt beheerst door hetgeen zij in deze 

overeenkomst, in de ANVR zakelijke voorwaarden en de aanvullende voorwaarden 

van de reisdienstverleners overeenkomen en dat Titel 7A van Boek 7 van het 

Burgerlijk Wetboek (pakketreisovereenkomst en gekoppeld reisarrangement) buiten 

toepassing blijft nu de opdrachtgever handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, 

ambachts-, of beroepsactiviteit.  

 

Artikel 6 Rechtskeuze en toepasselijk recht 

1. Op deze overeenkomst en op de overeenkomsten tot dienstverlening die op basis 

van deze raamovereenkomst worden gesloten, is Nederlands Recht van 

toepassing.  

2. De rechter van de plaats waar de reisonderneming is gevestigd is bevoegd om 

van alle geschillen tussen partijen kennis te nemen.  

 

 

 

 

OpenSkies                                    Opdrachtgever 

 


