
HOLLAND AMERICA LINE CRUISECONTRACT 

BELANGRIJKE MEDEDELING VOOR GASTEN: LEES DE BEPALINGEN VAN 

DIT CRUISECONTRACT ZORGVULDIG DOOR. DEZE BEPALINGEN ZIJN VAN 

TOEPASSING OP ELKE INTERACTIE TUSSEN U EN DE VERVOERDER, 

BEÏNVLOEDEN UW WETTELIJKE RECHTEN EN ZIJN BINDEND VOOR U IN DE 

MATE DAT DIT DOOR DE WET IS TOEGESTAAN; WIJ VESTIGEN UW 

AANDACHT MET NAME OP RUBRIEK 12 INZAKE DE VERSTREKKING VAN 

MEDISCHE EN ANDERE PERSOONLIJKE DIENSTEN, RUBRIEK 13 EN 14 

INZAKE DE BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE 

VERVOERDER VOOR UW OVERLIJDEN, ZIEKTE OF LETSEL OF 

SCHADECLAIMS MET BETREKKING TOT BAGAGE OF PERSOONLIJKE 

EIGENDOMMEN EN RUBRIEK 15 INZAKE DE BEPERKING VAN UW RECHT 

OM VERVOLGING IN TE STELLEN EN DE EIS OM GEBRUIK TE MAKEN VAN 

ARBITRAGE EN AFSTAND TE DOEN VAN JURYRECHTSPRAAK VOOR 

BEPAALDE VORDERINGEN. 

DIT CONTRACT OMVAT OOK DE VOORWAARDEN WAARONDER DE 

VERVOERDER VLUCHTEN BOEKT ALS U DEELNEEMT AAN EEN 

VLIEGPAKKET VAN DE VERVOERDER. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT 

MET EEN VAN DEZE VOORWAARDEN, KUNT U ERVOOR KIEZEN HET 

LUCHTVERVOER ZELF TE REGELEN. IN DAT GEVAL ZAL HET 

TEGOEDBEDRAG VAN DE TOESLAG VOOR LUCHTVERVOER OF 'CRUISE 

ONLY' DAT AAN DE AANBIEDER IS BETAALD, WORDEN TERUGGESTORT. 

 

1. INLEIDING; DEFINITIES; TOEPASSELIJK RECHT. 

Na het boeken van de Cruise, de Land+Zeereis, de Excursie(s) en/of het Vliegpakket, stemt 

elke Gast die op de boekingsbevestiging of het boekingsafschrift staat vermeld expliciet in 

met de bepalingen van dit Cruisecontract. Elke Gast die een Cruise, Land+Zeereis, 

Excursie(s) en/of Vliegpakket boekt, verklaart dat hij/zij door alle personen op dezelfde 

boeking gemachtigd is om in hun naam in te stemmen met en te aanvaarden gebonden te zijn 

aan alle algemene voorwaarden van deze overeenkomst. 

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in dit contract, erkent u en stemt u ermee in dat de 

beslechting van alle geschillen tussen de Vervoerder en een Gast uitsluitend en in elk opzicht 

zal worden onderworpen aan de Algemene Zeewet van de Verenigde Staten, ongeacht de 

principes voor rechtskeuze, met uitzondering van gevallen van overlijden buiten de Verenigde 

Staten waarin de Amerikaanse Wet inzake overlijden op volle zee, Wetboek 46 van de United 

States Code § 30301 en volgende van toepassing is. Indien de bedoelde Zeewet niet van 

toepassing is, zullen dit contract en alle andere vorderingen of geschillen die uit voornoemde 

relatie voortvloeien, worden onderworpen aan de wetten van de State of Washington (VS). U 

stemt ermee in dat deze bepaling inzake de rechtskeuze in de plaats komt van en primeert op 

alle andersluidende wetsbepalingen van om het even welke staat of land. 

Dit Cruisecontract bevat alle afspraken en de volledige overeenkomst tussen u en Holland 

America Line NV, een maatschappij uit Curaçao die optreedt als algemene partner van 

Cruiseport Curacao C.V, al naar gelang van toepassing op uw Cruise, Land+Zeereis, Excursie 

of Vliegpakket (de ‘Vervoerder’), en vervangt alle eerdere mondelinge, impliciete, 



schriftelijke of andere mededelingen of overeenkomsten tussen u en de Vervoerder, tenzij er 

sprake is van een directe tegenspraak tussen een bepaling van deze overeenkomst en een 

bepaling uit de geldende Cruise Industry Passenger Bill of Rights (PBOR) op het moment van 

boeking. In dat geval primeert de PBOR. De relatie tussen u en de Vervoerder is onderworpen 

aan dit Cruisecontract, ongeacht of de Cruise door u of namens u is geboekt, en dit 

Cruisecontract kan uitsluitend worden gewijzigd door een hieropvolgend schrijven dat is 

ondertekend door de Vervoerder. U mag dit Cruisecontract niet verkopen, aan iemand anders 

geven of overdragen. De instapkaart mag uitsluitend worden gebruikt door de op de 

instapkaart vermelde persoon. Onderdelen of bepalingen van dit Cruisecontract die ongeldig, 

illegaal of onuitvoerbaar zijn, zullen alleen nietig zijn in de mate waarin zij ongeldig, illegaal 

of onuitvoerbaar zijn en zullen, met uitzondering van het bepaalde in Rubriek 15(B)(ii) 

hieronder, geacht worden niet in dit contract te zijn opgenomen, zonder dat dit invloed heeft 

op de resterende bepalingen van het Cruisecontract, die volledig van kracht blijven. 

U en de Vervoerder stemmen ermee in en hebben de intentie dat bepaalde derde begunstigden 

rechten en uitsluitingen van aansprakelijkheid aan dit Cruisecontract kunnen ontlenen. In het 

bijzonder komen alle rechten, uitsluitingen van aansprakelijkheid, verweermiddelen en 

vrijstellingen van rechtsvervolging van de Vervoerder overeenkomstig onderhavig 

Cruisecontract (met inbegrip van, maar niet beperkt tot die welke beschreven staan in Rubriek 

4, 6, 7, 12, 13, 14, 15 en 17) ook ten goede aan de volgende personen en entiteiten, die, 

uitsluitend met het oog op deze rechten, uitsluitingen van aansprakelijkheid, verweermiddelen 

en vrijstellingen van rechtsvervolging als 'Vervoerder' zullen worden beschouwd: de 

werknemers en agenten van de Vervoerder, de Alaska Railroad Corporation, het Schip en de 

tenderboten van het Schip, de eigenaren, exploitanten, beheerders en bevrachters van het 

Schip, en de agenten, alle daarbij aangesloten of gerelateerde bedrijven en hun officieren, 

bemanningsleden, loodsen, agenten of werkgevers, en alle andere handelsagenten, 

onafhankelijke contractanten, artsen en medisch personeel, winkelpersoneel, personeelsleden 

van het gezondheids- en schoonheidscentrum, het fitnesspersoneel, fotografen, organisatoren 

van excursies aan wal, touroperators, scheepsbouwers en fabrikanten van alle onderdelen, 

motorbarkassen, toebehoren, vaartuigen of installaties, ongeacht of deze op zee of aan wal 

worden geleverd, die bij een dergelijk schip horen of in eigendom zijn van of worden ingezet 

door de eigenaren, exploitanten, beheerders, agenten, bevrachters, contractanten of 

handelsagenten van het Schip. 

‘Cruise’ en ‘Land+Zeereis’ verwijzen naar de specifieke Cruise of Land+Zeereis die wordt 

vermeld op de boekingsbevestiging of het boekingsafschrift, zoals eventueel gewijzigd door 

de Vervoerder krachtens dit contract. De Cruise en Land+Zeereis omvatten zowel periodes 

waarin u aan boord bent als periodes waarin u van boord bent van het Schip, alsmede alle 

activiteiten, excursies aan wal, tours of voorzieningen aan wal die verband houden met of 

worden aangeboden tijdens de Cruise of Land+Zeereis. 

‘U’, ‘Uw’ en ‘Gast’ verwijzen naar de persoon/personen die de Cruise of Land+Zeereis 

boekt/boeken (inclusief, waar van toepassing, de Excursie en/of het Vliegpakket) of die staan 

vermeld op de boekingsbevestiging of het boekingsafschrift, evenals de personen onder hun 

hoede, waaronder minderjarigen, en hun erfgenamen, familieleden, rechtsopvolgers en 

persoonlijke vertegenwoordigers. 

‘Schip’ verwijst naar het schip dat het vervoergedeelte over de oceaan van de Cruise of 

Land+Zeereis verzorgt. 

‘Vliegpakket’ verwijst naar de vluchten die wij voor u boeken om u in staat te stellen van en 

naar uw Cruise of Land+Zeereis te reizen. 



‘Excursie’ verwijst naar vooraf door u geboekte uitstapjes of transfers die voor of na de 

Cruise of Land+Zeereis worden uitgevoerd (met uitzondering van de Vliegpakketten) of naar 

excursies aan wal die u tijdens uw Cruise of Land+Zeereis boekt, waarbij u reist in een of 

meerdere touringcars, boten en/of motorrijtuigen die ons eigendom zijn of door ons worden 

ingezet. ‘Excursie’ verwijst ook naar ieder bezoek van u aan Half Moon Cay (op het eiland 

Little San Salvador) op de Bahama’s (‘Half Moon Cay’). 

‘Restitutiebedrag’ verwijst naar het gedeelte van de prijs van de Cruise, Land+Zeereis, 

Excursie of het Vliegpakket dat daadwerkelijk door ons is ontvangen. Een deel van het door u 

betaalde bedrag wordt ingehouden door of afgedragen aan uw reisagent ter vergoeding van 

zijn diensten. Het Restitutiebedrag is het door u betaalde bedrag met aftrek van het deel dat is 

ingehouden door of afgedragen aan uw reisagent. De terugvordering van ingehouden of 

afgedragen bedragen is uw eigen verantwoordelijkheid. Restituties zullen enkel plaatsvinden 

in de valuta waarin het bedrag door de Vervoerder is ontvangen en in het land waarin de 

betaling heeft plaatsgevonden en behoudens alle in dat land geldende wet- en regelgeving op 

het gebied van het omwisselen van vreemde valuta. 

‘Belastingen, Toeslagen & Havenkosten’ zoals door de Vervoerder gebruikt, verwijst naar 

alle toeslagen, kosten, tolgelden en belastingen die worden opgelegd door overheids- en semi-

overheidsinstellingen, alsmede toeslagen en kosten van derden, opgelegd in verband met de 

aanwezigheid van een schip in een haven. Belastingen, Toeslagen & Havenkosten kunnen het 

volgende omvatten: Amerikaanse douanerechten, hoofdelijke belastingen, tolgelden voor het 

Panamakanaal, dokgelden, liggelden, inspectiekosten, kosten voor loodsdiensten, 

luchtvaartbelastingen, hotelbelastingen of btw in het kader van een excursie, immigratie- en 

naturalisatiekosten en toeslagen opgelegd door de plaatselijke belastingdienst, alsmede 

toeslagen voor navigatie-, aanleg- en stuwadoorsdiensten, bagageafhandeling/-bewaring en 

veiligheidsdiensten. Belastingen, Toeslagen & Havenkosten kunnen berekend worden per 

gast, per aanlegplaats, per ton of per schip. In het geval van berekeningen per ton of per schip, 

worden deze gespreid over het aantal gasten op het Schip. Belastingen, Toeslagen & 

Havenkosten zijn aan veranderingen onderhevig en wij behouden ons het recht voor de extra 

kosten door te rekenen op het moment van vertrek, zelfs als u de prijs al in zijn geheel aan ons 

heeft voldaan. 

2. PLICHTEN VAN DE GAST 

(A) Voordat u aan boord van het Schip gaat of begint aan uw Land+Zeereis, Excursie(s) en/of 

Vliegpakket, dient u:  

 (i) De prijs van uw reis te voldoen. 

 (ii) De bepalingen van het Cruisecontract zorgvuldig door te nemen. 

 (iii) Alle benodigde reisdocumenten mee te nemen, zoals paspoorten, visa, bewijs van 

het burgerschap van een land, toestemming voor minderjarigen, medische attesten 

waarin alle benodigde vaccinaties staan vermeld, en alle andere documenten die nodig 

zijn voor aanleghavens in de landen die u zult bezoeken. 

 o Het is de volledige verantwoordelijkheid van de Gast om de juiste geldige 

reisdocumenten te verkrijgen en indien nodig te kunnen overleggen. Alle Gasten 

wordt geadviseerd contact op te nemen met de reisagent of de daartoe bevoegde 

overheidsinstelling om te controleren of men over de benodigde documenten beschikt. 

Als u niet over de juiste documenten beschikt, zal u de toegang tot het Schip worden 

ontzegd of zal u van boord worden gehaald, zonder dat er enige terugbetaling, 

vergoeding, compensatie of krediet van welke aard ook verschuldigd is. Daarnaast zult 



u de boetes en andere kosten moeten betalen die de Vervoerder u oplegt als gevolg van 

onjuiste documentatie of niet-naleving van de van toepassing zijnde regelgeving. Dit 

bedrag kan van uw boordrekening en/of creditcard worden afgeschreven. 

PASPOORTVEREISTEN ALS MINDERJARIGEN MET ÉÉN VOLWASSENE 

SAMENREIZEN OP REIZEN DIE VALLEN ONDER HET U.S. WESTERN 

HEMISPHERE TRAVEL INITIATIVE (‘WHTI’) (omvat reizen naar BERMUDA, 

CANADA, HET CARAÏBISCH GEBIED, MEXICO, VERENIGDE STATEN) 

Als minderjarigen met slechts één volwassene van 21 jaar of ouder reizen, eist de 

Vervoerder dat alle gasten die tot deze groep behoren in het bezit zijn van een geldig 

paspoort. De Vervoerder heeft deze eis ingevoerd zodat uw groep altijd samen kan 

blijven, mocht zich een noodgeval voordoen waarbij één of meer mensen uit uw groep 

van boord moeten in een haven buiten de VS. De Vervoerder kan niet garanderen dat 

alle leden van uw groep van boord zullen mogen als zij alleen een WHTI-conform 

document of een geboorteakte bij zich dragen. 

 (iv) Ervoor te zorgen dat u ten minste twee uur voor de geplande of gewijzigde 

vertrektijd aanwezig bent en alle benodigde documenten bij u heeft. Voorzie elk stuk 

bagage van een volledig ingevuld bagagelabel. 

 (v) Ervoor te zorgen dat u en iedereen onder uw hoede fit genoeg is om de Cruise te 

maken (zie Rubriek 8). 

(B) Direct na het betreden van het schip dient u een geldige creditcard of andere aanvaardbare 

betaalmethode te laten registreren bij de Receptie, zodat eventuele uitgaven op uw 

boordrekening gedekt zijn. 

(C) Voordat u het schip verlaat, dient u alle van uw boordrekening afgeschreven bedragen, 

volledig te voldoen. 

De Vervoerder is u geen enkele terugbetaling, vergoeding, compensatie of krediet van welke 

aard ook of schadevergoeding verschuldigd als gevolg van uw onvermogen om aan een of 

meerdere van de bovenstaande eisen te voldoen. 

3. MEDEDELING INZAKE VEILIGHEID EN BEVEILIGING. 

De Vervoerder bezoekt een groot aantal havens in tal van landen over de hele wereld. Er kan 

op ieder willekeurig moment sprake zijn van 'probleemgebieden' in de wereld in de zin van 

oorlog, terrorisme, misdaad, natuurrampen, onlusten, arbeidersopstand en/of andere mogelijke 

gevaren. Ook de lokale omstandigheden en infrastructuur kunnen gevaar inhouden voor 

Gasten als zij van het schip zijn. Om die reden kan het nodig zijn de voorziene cruise of 

eventuele andere activiteiten die verband houden met de Cruise, Land+Zeereis en/of 

Excursie(s), inclusief, maar niet beperkt tot excursies aan wal en havenbezoeken, te wijzigen, 

annuleren of beëindigen. Hoewel de Vervoerder er alles aan zal doen redelijke bescherming te 

bieden om uw comfort en veiligheid aan boord van zijn schepen, touringcars, boten en/of 

motorrijtuigen die ons eigendom zijn of door ons worden ingezet, te garanderen, kan de 

Vervoerder niet alle risico's voortvloeiend uit oorlog, terrorisme, misdaad of andere potentiële 

gevaren voorkomen. De Vervoerder herinnert alle Gasten eraan dat zij uiteindelijk zelf 

verantwoordelijkheid dragen voor hun daden als zij aan wal zijn. Het Department of State van 

de Verenigde Staten en andere vergelijkbare overheidsinstanties vaardigen regelmatig 

adviezen en waarschuwingen uit voor reizigers. In deze adviezen wordt informatie gegeven 

over lokale omstandigheden in bepaalde steden en landen conform de visie van een dergelijke 

instantie op het risico voor reizigers. De Vervoerder raadt Gasten en hun reisagenten ten 

zeerste aan dergelijke informatie te raadplegen en hier rekening mee te houden bij het nemen 



van reisbesluiten. Hoewel dat zeer onwaarschijnlijk is, kan het Schip te maken krijgen met 

een (dreigende) oorlogssituatie, een vergelijkbare bedreigende situatie of vijandigheden. De 

Vervoerder behoudt zich het absolute recht voor om indien nodig naar eigen inzicht 

veiligheidsmaatregelen te treffen en kan onder andere besluiten dat het voor de veiligheid van 

het Schip noodzakelijk is om met of zonder lichten te varen, af te wijken van bepaalde 

gewoonten of regel- en wetgeving met betrekking tot navigatie, lading en andere in vredestijd 

van toepassing zijnde aangelegenheden, of gewapend of onbewapend, dan wel onder of 

zonder konvooi te varen. 

Bepaalde risico's zijn inherent verbonden aan het feit dat men zich op een Schip of ander 

vervoermiddel bevindt. Deze omvatten bijvoorbeeld het moeten verlaten van het Schip of 

andere vervoermiddelen bij noodgevallen, het zich moeten verplaatsen op het Schip of andere 

vaartuigen bij ruwe zee en het ontbreken van toegang tot volledige medische voorzieningen. 

Voor personen die ziek zijn of met een mentale of fysieke handicap of beperking kampen, zijn 

deze risico's groter. Zo kan de toegang tot alle delen van het Schip, tot andere 

vervoermiddelen of tot voorzieningen op het land voor bepaalde gasten moeilijk of zelfs 

onmogelijk zijn. Bovendien kunnen medische evacuaties tijdens de Cruise of het 

Scheepsonderdeel van de Land+Zeereis zowel op zee, via tenderboten, als door af te wijken 

van de geplande route, een toegenomen risico op letsel met zich meebrengen, en om 

uiteenlopende redenen onmogelijk zijn. We behouden ons het recht voor om zelf naar eigen 

inzicht te beslissen of en wanneer een medische evacuatie uit het Schip plaatsvindt. 

4. RECHT OM BOEKING EN PLAATS TE WEIGEREN, 

RESERVERING TE ANNULEREN, U TE VERBIEDEN UW 

PASSAGIERSHUT TE VERLATEN OF U TE ONTSCHEPEN. 

De Vervoerder behoudt zich het recht voor om uw boeking van of plaats op een Cruise, 

Land+Zeereis en/of Excursie te weigeren of uw bestaande reservering van een Cruise, 

Land+Zeereis en/of Excursie te annuleren om ongeacht welke legitieme reden. Als uw 

boeking of plaats voorafgaand aan het geplande vertrek of vóór het begin van de 

Land+Zeereis of Excursie vóór de Cruise door de Vervoerder wordt geweigerd, dan krijgt u 

het Restitutiebedrag terugbetaald. De Vervoerder kan u op ieder willekeurig moment, zonder 

u enige terugbetaling, vergoeding, compensatie of krediet verschuldigd te zijn, tenzij in deze 

overeenkomst anders staat vermeld, van boord halen of weigeren u aan boord te laten gaan, u 

verbieden of weerhouden uw passagiershut te verlaten, u isoleren of uw accommodatie 

veranderen als de Vervoerder, de Kapitein of een arts van mening is dat u of een minderjarige 

of andere persoon onder uw hoede tijdens de Cruise, Land+Zeereis en/of Excursie(s) om 

welke reden dan ook niet in staat is deel te nemen aan de Cruise, Land+Zeereis en/of de 

Excursie(s) of als uw aanwezigheid schadelijk kan zijn voor uw gezondheid, comfort of 

veiligheid of die van iemand anders, of als dit naar het oordeel van de Kapitein om welke 

reden dan ook raadzaam is. De Vervoerder behoudt zich het recht voor om een brief van uw 

arts te vragen waarin staat dat u in staat bent om te reizen. Het verzoek om een dergelijke 

brief betekent echter niet dat de Vervoerder afziet van zijn recht om u van boord te halen of u 

te weigeren aan boord te laten gaan zoals in deze Rubriek beschreven. Tenzij anders vermeld, 

dient u, indien u aan boord van het schip of elders moet blijven vanwege letsel, ziekte of 

handicap of vanwege een maatregel van een regering of autoriteit, of om andere redenen die 

buiten de schuld van de Vervoerder liggen, de Vervoerder alle hieruit voortvloeiende kosten 

en uitgaven te betalen of vergoeden met inbegrip van kosten en uitgaven voor voedsel, 

vervoer, accommodatie, medische diensten en/of repatriëringsdiensten voor u of uw 

medereizigers. Als u om welke reden ook tijdens de Cruise, Land+Zeereis en/of Excursie(s) 



niet langer in staat bent om te reizen en/of als u vroegtijdig het Schip verlaat of als u de 

toegang tot het Schip wordt geweigerd of als uw reservering is geannuleerd wanneer u een 

cruise boekt nadat de Vervoerder u heeft geadviseerd niet meer te varen, dan is de Vervoerder 

u geen terugbetaling, vergoeding, compensatie of krediet verschuldigd. 

5. DEELNAMECRITERIA; DRINKEN; GOKKEN. 

Alle Gasten die jonger zijn dan 18 jaar moeten vergezeld worden en onder toezicht staan van 

een ouder of voogd. Gasten jonger dan 21 jaar mogen tijdens de Cruise geen alcoholische 

dranken kopen, in bezit hebben of gebruiken. Gasten jonger dan 18 jaar mogen niet 

deelnemen aan gokactiviteiten aan boord van het Schip Iedere Gast stemt ermee in en 

garandeert dat hij/zij te allen tijde toezicht zal houden op alle gasten onder zijn/haar hoede, 

teneinde te garanderen dat alle beleidslijnen, alsmede alle andere regels van de Vervoerder en 

het Schip, door alle Gasten onder zijn/haar hoede strikt worden nageleefd. 

Gasten die op de laatste dag van de Cruise de 24ste week van hun zwangerschap ingaan, 

stemmen ermee in geen Cruise te boeken en niet aan boord te gaan van het Schip. u stemt er 

verder mee in zich te houden aan alle leeftijds-, geslachts- of andere deelnamecriteria die van 

toepassing zijn op alle andere activiteiten, diensten of voorzieningen die tijdens de Cruise 

worden aangeboden, inclusief maar niet beperkt tot activiteiten die verband houden met het 

gebruik van wellnessvoorzieningen, en ervoor zorg te dragen dat u toezicht houdt op het 

gebruik van dergelijke voorzieningen door de minderjarigen die onder uw hoede vallen. Er 

kunnen leeftijdsbeperkingen van toepassing zijn op de activiteiten op het Schip en de wal. 

Deze zijn opgesteld met het oog op de veiligheid en het welzijn van alle deelnemers. De 

Vervoerder en alle onafhankelijke contractanten behouden zich in voorkomend geval het recht 

voor om de deelnamecriteria voor activiteiten tijdens de Cruise of aan wal van tijd tot tijd te 

wijzigen om veiligheidsredenen of andere rechtmatige redenen, waaraan iedere Gast zich 

dient te houden. 

6. ANNULERING DOOR U, TERUGBETALING, 

AANBEVELING VOOR REISVERZEKERING EN UW 

REISAGENT 

Als u de brochure voor de Cruise of Land+Zeereis nog niet heeft ontvangen, kunt u deze bij 

uw reisagent of bij ons aanvragen. U kunt de meest actuele informatie ook op de websites van 

de Vervoerder terugvinden. Als u een Cruise of Land+Zeereis van Holland America Line 

heeft geboekt, raden wij u aan de brochure door te lezen en de pagina 'Voor u vertrekt' op de 

HAL-website te bekijken (www.hollandamerica.com/cruise-vacation-

planning/PlanningAndAdvice.action). Wij willen u er echter wel op wijzen dat indien de 

brochure, het boekje of de website niet overeenstemmen met dit contract, het contract 

doorslaggevend is. Aangezien het annuleren van de boeking waarschijnlijk een afgenomen 

kans betekent om plaatsen op andere Cruises of Land+Zeereizen te verkopen, bent u altijd 

annuleringskosten verschuldigd ongeacht het eventueel opnieuw verkopen van uw plaats. U 

stemt er hierbij mee in dat ons verlies voortvloeiend uit uw annulering zeer moeilijk zo niet 

onmogelijk te bepalen is en dat de kosten zoals vermeld in ons annuleringsbeleid een eerlijke 

en redelijke schatting ter vereffening van de schade betreffen. 

De annuleringskosten zijn van toepassing op de gehele boeking van de cruise, inclusief het 

cruisetarief, de toeslag voor luchtvervoer, transfers, Hotel & Tourpakketten voor en na de 

cruise, met uitzondering van belastingen, toeslagen en havenkosten. Als er onderdelen buiten 

de cruise worden geannuleerd, dan bent u verantwoordelijk voor eventuele annuleringskosten 



die worden opgelegd door de luchtvaartmaatschappijen, andere vervoerders, andere 

touroperators en exploitanten en andere hotels. U heeft geen recht op enige terugbetaling, 

vergoeding, compensatie of krediet, tenzij anders staat aangegeven in deze Rubriek. Alle 

terugbetalingen (met uitzondering van bedragen die zijn betaald voor het Cancellation 

Protection Plan) zullen direct worden uitgevoerd via de betaalmethode die u of uw reisagent 

heeft gebruikt voor de boeking en u zult uw terugbetaling via deze weg direct ontvangen. Op 

Gasten die om welke redenen ook, met inbegrip van medische redenen of 

familieaangelegenheden, schriftelijk annuleren zoals hieronder beschreven binnen de 

hieronder vermelde data, zijn de volgende annuleringskosten per persoon van toepassing, naar 

gelang van het geval: 

 • Voor boekingen die zijn gedaan in het Verenigd Koninkrijk, Gibraltar, Ierland, 

Guernsey, Jersey en het eiland Man, dient u uw schriftelijke annuleringen te richten 

aan: Holland America Line, 100 Harbour Parade, Southampton.SO15 1ST of 

Enquiries@hollandamerica.co.uk; 

 • Voor boekingen die zijn gedaan in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, 

Oostenrijk, Zwitserland, Finland, Zweden, Noorwegen, IJsland en Denemarken, dient 

u uw schriftelijke annuleringen te richten aan: Holland America Line, Otto 

Reuchlinweg 1110, 3072 MD, Rotterdam of informatie@hollandamerica.com; 

 • Voor boekingen die zijn gedaan in Australië dient u uw schriftelijke annuleringen te 

richten aan: Holland America Line, 15 Mount Street, North Sydney, NSW, 2060 

Australië of generalenquiries@hollandamerica.com.au; en 

 Voor boekingen die zijn gedaan in de Verenigde Staten en alle andere landen die 

hierboven niet staan vermeld, dient u uw schriftelijke annuleringen te richten aan: 

Holland America Line, 300 Elliott Avenue West, Seattle, WA 98119 of 

Hal_Reservations@HollandAmerica.com. 

Grand World; Grand Voyages; ieder onderdeel van een Grand World of Grand 

Voyage; 29-50 dagen Hawaï, Tahiti & Marquesaseilanden; Incarijken; Amazon 

Explorer; 30+ dagen Europa Trans-Atlantische cruises of ieder onderdeel van een 30+ 

dagen Europa Trans-Atlantische cruise; Africa Explorer en Far East Explorer 
120-91 dagen voor vertrek: een bedrag dat gelijk is aan de aanbetaling; 

90-76 dagen voor vertrek: 60% van het Restitutiebedrag; 

75 dagen of minder voor vertrek: 100% van het Restitutiebedrag. 

All Holiday; Australië; Nieuw Zeeland; Zuidelijke Stille Oceaan; Azië; Prinsendam 

Europa; Zuid-Amerika en Antarctica cruises 
90-64 dagen voor vertrek: een bedrag dat gelijk is aan de aanbetaling; 

63-43 dagen voor vertrek: 50% van het Restitutiebedrag; 

42-22 dagen voor vertrek: 75% van het Restitutiebedrag. 

21 dagen of minder voor vertrek: 100% van het Restitutiebedrag. 

Caraïbisch Gebied; Panamakanaal; Mexico; Canada & New England; Kust van de Stille 

Oceaan; het noordwestelijke deel van de Stille Oceaan; Alaska en Alaska 

Land+Zeereizen; Europa (met uitzondering van Prinsendam Europa, 30+ dagen Trans-

Atlantisch en onderdelen van een 30+ dagen Trans-Atlantische cruise) en cruises naar 

Hawaï van 27 dagen of minder 
75-57 dagen voor vertrek: een bedrag dat gelijk is aan de aanbetaling; 

56-29 dagen voor vertrek: 50% van het Restitutiebedrag; 

28-16 dagen voor vertrek: 75% van het Restitutiebedrag; 

15 dagen of minder voor vertrek: 100% van het Restitutiebedrag. 



UITZONDERINGEN OP HET ANNULERINGSBELEID: Als u een speciaal geprijsde 

aanbieding heeft gekocht die vanaf het moment van betaling 100% niet-restitueerbaar is, dan 

heeft u als u de boeking annuleert, geen recht op welke terugbetaling, vergoeding, 

compensatie of krediet van uw bruto vervoerprijs dan ook. 

Voor veranderingen van naam is voorafgaande toestemming nodig van de Vervoerder en 

naamsveranderingen zijn niet altijd mogelijk. Veranderingen van naam en vertrekdatum 

worden beschouwd als annuleringen waarvoor annuleringskosten in rekening worden 

gebracht. 

Reisverzekering/Bescherming: De Vervoerder raadt u ten zeerste aan een eigen verzekering 

en/of reisverzekering af te sluiten tegen verlies van of schade aan bagage en persoonlijke 

bezittingen, reisannulering en noodevacuaties, overlijden door een ongeval of letsel, ziekte en 

medische kosten die zijn ontstaan of opgelopen in verband met uw Cruise, Land+Zeereis 

en/of Excursie(s). 

Reisagent: uw reisagent treedt voor u op als hij zaken regelt voor uw Cruise, Land+Zeereis en 

of Excursie(s). De Vervoerder is niet verantwoordelijk voor uitspraken of gedragingen van uw 

reisagent met inbegrip van, maar niet beperkt tot het achterwege blijven van uw aanbetaling 

of andere betalingen aan de Vervoerder. U blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de 

betalingen aan de Vervoerder en voor eventuele problemen bij het doorsturen van een 

restitutie van de Vervoerder aan U. U erkent dat uw reisagent uitsluitend als uw agent 

optreedt en niet als agent voor de Vervoerder, en derhalve als uw agent wordt beschouwd. Dit 

betekent dat de ontvangst door uw reisagent van dit Cruisecontract en alle andere 

mededelingen, berichten of informatie van de Vervoerder wordt geacht gelijk te staan met 

ontvangst door u. U stemt ermee in dat de Vervoerder niet verantwoordelijk is voor de 

financiële integriteit van een dergelijke reisagent. Indien een reisagent nalaat het geld dat u 

hem of haar heeft betaald aan de Vervoerder te betalen, blijft u de Vervoerder de vervoerprijs 

verschuldigd, ongeacht of de Vervoerder deze betaling opeist. 

7. HET RECHT OM AF TE WIJKEN VAN DE GEPLANDE 

ROUTE, DE INSCHEPINGS-/ONTSCHEPINGSHAVEN TE 

WIJZIGEN, VERVANGEND VERVOER IN TE ZETTEN, DE 

CRUISE EN ACTIVITEITEN TE ANNULEREN EN 

AANLEGHAVENS TE WIJZIGEN OF SCHRAPPEN; 

VERVANGING. 

Tenzij anders vermeld, kan de Vervoerder, om welke reden ook, zonder voorafgaande 

kennisgeving, de Cruise, Land+Zeereis en/of Excursie(s) annuleren, van de geplande 

aanleghavens, route en tijdsplanning afwijken, bij bepaalde havens of plaatsen aanleggen of 

juist niet aanleggen, of bepaalde activiteiten op of buiten het Schip annuleren of wijzigen, 

zich houden aan alle wetgeving en instructies die door overheidsinstanties worden gegeven, 

bijstand verlenen om levens en eigendommen te beschermen of de datum en tijd van vertrek 

of aankomst wijzigen, de inschepings- of ontschepingshaven wijzigen, de Cruise, 

Land+Zeereis en/of Excursie(s) inkorten of schepen, vliegtuigen of andere vervoermiddelen 

of accommodaties vervangen. Als gevolg hiervan dient u geen belangrijke afspraken of 

vergaderingen te plannen op basis van de geplande Cruise, Land+Zeereis en/of Excursie(s), 

aangezien de planning nog kan veranderen zonder aansprakelijkheid van de Vervoerder. 

Bovendien kan de Kapitein van het schip of de bestuurder van ieder ander vervoermiddel, 

naar eigen inzicht, alle maatregelen nemen die nodig worden geacht voor de veiligheid, 



beveiliging, het comfort of het welzijn van een ieder of om schade aan of verlies van het 

Schip te voorkomen. 

Als de geplande cruise wordt geannuleerd vanwege mechanische gebreken, dan heeft u recht 

op volledige terugbetaling van het Restitutiebedrag. Als de cruise vroegtijdig wordt beëindigd 

vanwege mechanische gebreken, dan heeft u recht op gedeeltelijke terugbetaling, een 

reiskostenvergoeding voor vervoer naar de voorziene ontschepingshaven of naar uw thuisstad 

op kosten van de Vervoerder en eventuele accommodatie als een onvoorziene overnachting 

noodzakelijk is. U kunt geen vordering indienen tegen de Vervoerder en de Vervoerder is niet 

aansprakelijk voor schadevergoeding of een terugbetaling van het Restitutiebedrag, delen 

hiervan of andere terugbetalingen, vergoedingen, compensaties of kredieten van welke aard 

ook, noch voor kosten voor hotelovernachtingen of maaltijden, reiskosten of andere verliezen, 

vertragingen, ongemakken, teleurstellingen of kosten, die vallen onder de 

verantwoordelijkheid van de Gast indien de annulering of wijziging anderszins buiten de 

exclusieve controle van de Vervoerder viel. De uitsluiting van aansprakelijkheid van de 

Vervoerder is zonder beperking van toepassing op alle oorzaken die staan beschreven in 

Rubriek 14(B) en/of guur weer, overwegingen met betrekking tot gezondheid, medische 

omstandigheden of milieu, stakingen, politieke of sociale onlusten of onrust of operationele, 

commerciële of veiligheidsredenen, of indien de Vervoerder of de Kapitein van het Schip te 

goeder trouw van mening is dat de Cruise of een onderdeel daarvan een gevaar zou kunnen 

vormen voor het vaartuig of een persoon of eigendom zou kunnen blootstellen aan verlies, 

schade of vertraging. Tenzij de hierboven beschreven bepalingen inzake mechanische 

gebreken van toepassing zijn, kan de Cruise, wanneer de prestaties van de Cruise in het 

geding komen of worden belemmerd door welke oorzaak of omstandigheid ook, worden 

beëindigd en kan u aan land worden gebracht zonder dat de Vervoerder u enige terugbetaling, 

vergoeding, compensatie of krediet van welke aard ook verschuldigd is. Onverminderd het 

voorgaande zijn we niet verplicht u een bedrag terug te betalen wanneer de Excursie naar Half 

Moon Cay wordt geannuleerd./p>  

Enkel wanneer de annulering of wijziging om andere redenen was dan de redenen die in de 

voorgaande paragraaf staan beschreven en binnen de exclusieve controle van de Vervoerder 

viel, dan stemt u ermee in dat de aansprakelijkheid van de Vervoerder, als daar al sprake van 

is, evenwel als volgt wordt beperkt: 

 (A) Indien de Vervoerder de Cruise annuleert voordat deze is begonnen, dan zal de 

Vervoerder het Restitutiebedrag terugbetalen. 

 (B) Indien het vertrek is vertraagd en u niet aan boord van het schip kunt verblijven, 

dan zal de Vervoerder logies en maaltijden voor u regelen zonder dat u hier extra voor 

hoeft te betalen. 

 (C) Indien de voorziene inschepings- of ontschepingshaven voor een Cruise of het 

Scheepsonderdeel van een Land+Zeereis wordt gewijzigd, dan regelt de Vervoerder 

het vervoer van de oorspronkelijk voorziene haven naar de nieuwe haven. 

 (D) Indien de Cruise vroegtijdig wordt beëindigd of eindigt, zal de Vervoerder, naar 

eigen keuze, een cruisekrediet uitgeven, een evenredige terugbetaling van uw 

Restitutiebedrag doen, u naar een ander schip overbrengen of u naar de voorziene 

laatste haven vervoeren. 

 (E) Als u de Vervoerder een bedrag boven op het Restitutiebedrag betaalt voor een 

Excursie of een andere activiteit die wordt geannuleerd, dan heeft u ten hoogste recht 

op terugbetaling, indien daar al sprake van is, van het bedrag dat is betaald voor de 

geannuleerde activiteit. 



De Vervoerder kan onder geen beding aansprakelijk zijn of worden gehouden voor 

gevolgschade of andere schade van welke aard ook die door een Gast wordt opgelopen, tenzij 

een dergelijke schade uitdrukkelijk in deze overeenkomst staat beschreven. 

8. UW VERANTWOORDELIJKHEID OM DE VERVOERDER 

TE INFORMEREN OVER SPECIALE BEHOEFTEN. 

Vanwege de risico's die onlosmakelijk verbonden zijn met reizen op zee, zoals beschreven in 

Rubriek 3 van dit Cruisecontract, vragen wij u, als u speciale medische, lichamelijke of 

andere behoeften heeft, dat u, uw reisagent of iedere persoon die namens u een reis boekt, de 

Vervoerder op het moment van de boeking schriftelijk informeert over eventuele speciale 

behoeften of andere omstandigheden waardoor u of iemand onder uw hoede medische 

assistentie of speciale accommodatie nodig heeft tijdens de Cruise, Land+Zeereis en/of 

Excursie(s) of waardoor het gebruik van een rolstoel of hulphond moet worden overwogen 

dan wel noodzakelijk is. Als dergelijke speciale behoeften of omstandigheden pas ontstaan 

nadat u de Cruise, Land+Zeereis en/of Excursie(s) heeft geboekt, dan vragen wij u de 

Vervoerder hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen zodra hiervan sprake blijkt te zijn. 

Gasten erkennen en begrijpen dat bepaalde internationale, buitenlandse of lokale 

veiligheidseisen, normen en/of van toepassing zijnde regelgeving inzake het ontwerp, de 

constructie of werking van het vaartuig, de kades, loopplanken, ankerplaatsen of andere 

voorzieningen op of buiten het vaartuig de toegang tot voorzieningen of activiteiten voor 

mensen met mobiliteits-, communicatie- of andere beperkingen of speciale behoeften kan 

beperken. Gasten die een rolstoel nodig hebben, dienen hun eigen rolstoel mee te nemen, 

aangezien de rolstoelen van de Vervoerder aan boord van het vaartuig uitsluitend voor 

medische noodsituaties zijn bedoeld. U erkent en stemt ermee in dat de Vervoerder u van 

boord kan halen of kan weigeren u of iemand onder uw hoede aan boord te laten gaan, zoals 

staat beschreven in Rubriek 4 hierboven. In een beperkt aantal situaties, waarin u niet in staat 

bent om aan bepaalde gespecificeerde veiligheids- of andere criteria te voldoen, zelfs wanneer 

u de juiste hulp en diensten krijgt aangeboden, behouden wij ons het recht voor u te weigeren 

aan de gehele of een deel van de Cruise deel te nemen. 

Gedurende uw Cruise en het Scheepsonderdeel van uw Land+Zeereis, vervoeren we u en uw 

eigendommen uitsluitend tussen aanleghavens. In havens waar het Schip niet kan afmeren, 

regelen wij geschikt vervoer van de plek waar het Schip voor anker ligt tot de kade. Mensen 

met een mobiliteitsbeperking die met een Schip van Holland America Line willen reizen, 

raden wij aan de pagina 'Voor u vertrekt' op de HAL-website te raadplegen 

(https://www.hollandamerica.com/cruise-vacation-

planning/PlanningAndAdvice.action?tabName=Shipboard+Life&contentMenu=Accessible+C

ruising) waar u meer informatie vindt over onze beperkingen om u aan wal te helpen. 

9. GEEN DIEREN. 

Huisdieren en andere dieren zijn niet toegestaan op het Schip, met uitzondering van bepaalde 

noodzakelijke hulpdieren van Gasten met een beperking. Als u een dergelijk hulpdier wilt 

meenemen, dan dient u de Vervoerder hier schriftelijk van op de hoogte te stellen op het 

moment van boeking van uw Cruise, Land+Zeereis en/of Excursie(s) en hiervoor schriftelijk 

toestemming te krijgen van de Vervoerder. U stemt ermee in de aansprakelijkheid voor het 

dier te aanvaarden en de Vervoerder schadeloos te stellen voor alle verliezen, schade of 

uitgaven die voortvloeien uit de aanwezigheid van het hulpdier dat u heeft meegebracht op de 



Cruise, Land+Zeereis en/of Excursie(s). U stemt er voorts mee in dat u beschikt over alle 

benodigde documenten en voldoet aan alle andere eisen met betrekking tot het dier. 

10. ONGEOORLOOFDE ONDERBREKING VAN DE REIS OF 

ONGEOORLOOFD VAN BOORD GAAN. 

Ongeoorloofde onderbrekingen van de reis of ongeoorloofd van boord gaan of het missen van 

het Schip in een haven gebeurt op uw eigen risico en kosten. Het is mogelijk dat de toegang 

tot het Schip u daarna wordt geweigerd en u heeft in dat geval geen enkel recht op enige 

terugbetaling, vergoeding, compensatie of krediet. Als u van plan bent het vaartuig te verlaten 

en/of uw eigendommen, dozen of bagage uit te laden voordat uw geautoriseerde aanleghaven 

is bereikt, dan dient u de Receptie hier op de dag vóór aankomst in de betreffende haven van 

op de hoogte te brengen, zodat de lokale douaneautoriteiten u en/of uw bezittingen kunnen 

controleren. Als u niet aan deze eis voldoet en u en/of uw bezittingen worden niet ter controle 

aan de douaneautoriteiten aangeboden, dan kan u door de lokale autoriteiten een boete worden 

opgelegd. Daarnaast stemt u ermee in de Vervoerder schadeloos te stellen en/of de kosten op 

u te nemen van eventuele uitgaven of boetes die als gevolg van een dergelijke niet-naleving 

worden opgelegd. u erkent dat u voor rondreiscruises die in een land beginnen en in andere 

havens van dat land aanmeren, die andere havens wel mag bezoeken, maar niet permanent 

van boord mag gaan in andere havens dan de inschepingshaven. Als u in dat land in een 

andere haven ontscheept, dan kan er door de overheid van dat land een boete worden 

opgelegd. Gezien de prijs die wij hiervoor moeten betalen, stemt u er hierbij mee in dat u 

dergelijke boetes, die worden opgelegd vanwege uw nalatigheid de volledige Cruise te 

voltooien, zult betalen. 

11. VERANTWOORDELIJKHEID OM AAN DE WET- EN 

REGELGEVING EN DE REGELS VAN HET SCHIP TE 

VOLDOEN; GEEN VERKOOP. 

U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u voldoet aan alle regels van alle immigratie-, haven-

, gezondheids-, douane- en politieautoriteiten en alle andere wet- en regelgeving van elk land 

en elke staat waar u vandaan of naartoe reist, alsmede dat u zich houdt aan dit Cruisecontract. 

U dient te allen tijde alle regels, verordeningen en bevelen van het Schip, de Vervoerder en de 

Kapitein op te volgen. u mag geen contact zoeken met andere Gasten om commerciële 

redenen of goederen of diensten aanbieden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming 

van de Vervoerder. u kunt van boord worden gehaald zonder recht op enige terugbetaling, 

vergoeding, compensatie of krediet als u of een Gast voor wie u verantwoordelijk bent een 

van deze regels overtreedt, en u stemt ermee in dat u de Vervoerder schadeloos stelt en/of de 

kosten op zich neemt van alle uitgaven of boetes die de Vervoerder worden opgelegd als 

gevolg van een dergelijke niet-naleving. 

12. GEZONDHEID, MEDISCHE ZORG EN ANDERE 

PERSOONLIJKE DIENSTEN. 

Vanwege de aard van de reis over zee en de bezochte havens, kan de beschikbaarheid van 

medische zorg beperkt of vertraagd zijn en medische noodevacuaties zijn niet mogelijk op 

elke plek waar het Schip heen vaart. Alle gezondheids-, medische of andere persoonlijke 

diensten in verband met uw Cruise of het Scheepsonderdeel van uw Land+Zeereis worden 

uitsluitend aangeboden voor het gemak en ten behoeve van Gasten aan wie gevraagd kan 



worden dergelijke diensten te betalen. U aanvaardt dat u gebruikmaakt van medische 

diensten, medische behandelingen en andere persoonlijke diensten die op het Schip of elders 

beschikbaar worden gesteld op uw eigen risico en voor uw eigen rekening zonder dat de 

Vervoerder hier op enige wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor is en u stemt ermee in 

de Vervoerder schadeloos te stellen voor alle medische kosten of evacuatiekosten of andere 

uitgaven die vanwege u worden gedaan. Artsen, verpleegkundigen of ander medisch 

personeel of hulpverleners werken direct voor de Gast en zullen niet worden beschouwd als 

personeel dat onder de leiding of de supervisie van de Vervoerder werkt, aangezien de 

Vervoerder geen medische zorgverlener is. We verbinden ons er niet toe om toezicht uit te 

oefenen op de medische expertise van dergelijk medisch personeel en kunnen niet 

aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van onderzoeken, adviezen, diagnoses, 

medicatie, behandelingen, prognoses of andere professionele diensten die een arts of 

verpleegkundige u al dan niet zal leveren. Op dezelfde wijze en zonder enige beperking 

worden alle wellnessmedewerkers, fotografen, instructeurs, gastsprekers, entertainers en 

andere dienstmedewerkers als onafhankelijke contractanten beschouwd die rechtstreeks voor 

de Gast werken. 

13. BAGAGE EN PERSOONLIJKE BEZITTINGEN, 

BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID, INSPECTIE. 

U mag een redelijke hoeveelheid bagage mee aan boord nemen. De bagage mag alleen 

persoonlijke bezittingen bevatten en dient te bestaan uit koffers, hutkoffers, reistassen, 

schoudertassen, zakken en hangers met kleding, toiletartikelen en andere persoonlijke 

bezittingen die nodig zijn voor de Cruise, Land+Zeereis en/of Excursie(s). Als u met het 

vliegtuig of met een ander vervoermiddel reist, zijn de algemene voorwaarden van de 

luchtvaartmaatschappij of de andere vervoerder van toepassing op de bagage die u in deze 

vervoermiddelen met u meeneemt. Het is niet toegestaan vuurwapens, gereguleerde of 

verboden stoffen, brandbare of gevaarlijke voorwerpen, andere conform de van toepassing 

zijnde wetgeving verboden voorwerpen of voorwerpen waarvan de Vervoerder naar eigen 

inzicht heeft besloten dat ze schadelijk zijn voor de veiligheid, het comfort of het welzijn van 

anderen, mee te nemen aan boord. Deze lijst kan zonder voorafgaande kennisgeving worden 

gewijzigd. u dient contact op te nemen met de Vervoerder met betrekking tot een mogelijk 

verbod op andere voorwerpen. U stemt ermee in dat de Vervoerder te allen tijde en zonder 

voorafgaande kennisgeving het recht heeft om uw passagiershut binnen te gaan en uw hut, 

persoonlijke kluis of bergruimten te doorzoeken of op zoek te gaan naar u, uw bagage en/of 

persoonlijke bezittingen op ongeacht welke locatie. 

U stemt ermee in dat de aansprakelijkheid van de Vervoerder voor verlies van of schade aan 

bagage of persoonlijke eigendommen is beperkt tot U.S. $100 per gast of U.S. $600 als u een 

Standard Cancellation Protection Plan heeft afgesloten. In geen geval kan de Vervoerder 

aansprakelijk worden gesteld voor normale slijtage van uw eigendommen of bagage. De 

Vervoerder zal niet als bagage vervoeren: handelswaar, huishoudelijke artikelen, kwetsbare of 

waardevolle voorwerpen, kostbare metalen, sieraden, documenten, handelspapieren of andere 

waardepapieren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het genoemde in artikel 30508 van 

wetboek 46 van de United Stated Code. U garandeert dat dergelijke voorwerpen niet in een 

recipiënt of verpakking als bagage aan de Vervoerder zullen worden overhandigd en vrijwaart 

de Vervoerder van alle aansprakelijkheid voor verlies van of schade aan dergelijke 

voorwerpen wanneer die in strijd met deze garantiebepaling aan de Vervoerder worden 

overhandigd. Dergelijke voorwerpen dienen op een andere manier naar uw bestemming te 

worden vervoerd. Gasten wordt sterk aangeraden waardevolle zaken, onvervangbare 



voorwerpen en geneesmiddelen te allen tijde in hun bezit te houden en dergelijke voorwerpen 

niet in bagage of koffers te verpakken die door anderen worden gehanteerd. 

De Vervoerder is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van, schade aan of de dispositie 

van contanten, waardepapieren, handelspapieren, sieraden, goud, zilver of vergelijkbare 

kostbaarheden of kostbare stenen, kunstwerken, elektronica, computers (tablets, laptops of 

anderszins), dvd-spelers of digitale of flash drive computerapparatuur, schijven, 

geheugenkaarten of andere elektronische opslagapparatuur, handheld- of vergelijkbare 

apparaten, mobiele telefoons, camera's, video- of audiobanden, cd's, verrekijkers, recreatieve 

apparatuur, tandheelkundige apparatuur, cosmetica, elektronische haarstylingapparaten/föhns, 

vloeistoffen, koffersloten, optische instrumenten (waaronder brillen, zonnebrillen en 

contactlenzen), hoorapparatuur, medicatie, medische hulpmiddelen, rolstoelen, scootmobiels, 

sterkedrank of andere alcoholische dranken, sigaretten, tabaksproducten of zakelijke of andere 

documenten onder welke omstandigheden ook, ongeacht of deze zich in uw bagage bevinden. 

U mag de kluis in uw passagiershut gebruiken. Het gebruik van de kluis in uw passagiershut 

verandert echter niets aan de aansprakelijkheid van de Vervoerder zoals bepaald in dit 

Cruisecontract. 

U stemt ermee in dat bagage of eigendommen, met inbegrip van alle verloren en gevonden 

voorwerpen, die door de Vervoerder worden bewaard of door u aan de Vervoerder zijn 

overgedragen, en die niet binnen 90 dagen na uw ontscheping schriftelijk worden opgeëist, als 

achtergelaten en als het eigendom van de Vervoerder worden beschouwd, en u doet afstand 

van alle vorderingen op deze voorwerpen. U stemt er voorts mee in alle door de Vervoerder te 

betalen vergoedingen en kosten om dergelijke door u opgeëiste voorwerpen bij u terug te 

bezorgen, terug te betalen. De Vervoerder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het 

op een andere manier terugbezorgen van dergelijke voorwerpen of het terugbezorgen van 

voorwerpen die bij wet verboden zijn. 

14. BEPERKINGEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN 

DE VERVOERDER; SCHADELOOSSTELLING. 

 (A) Algemeen: Niets in dit Cruisecontract beperkt het recht of ontneemt de 

Vervoerder het recht om voordeel te genieten van de van toepassing zijnde wet- en 

regelgeving van de Verenigde Staten van Amerika of enig ander land; of van een 

internationaal verdrag waarin de vrijstelling of beperking van aansprakelijkheid is 

voorzien. 

 (B) Handelingen die buiten de controle van de Vervoerder vallen, Overmacht: Tenzij 

anderszins vermeld in Rubriek 7 met betrekking tot terugbetalingen en bepaalde 

andere uitgaven voor cruises die worden geannuleerd of beëindigd vanwege 

mechanische gebreken, is de Vervoerder niet aansprakelijk voor overlijden, letsel, 

ziekte, schade, vertraging of andere schade aan personen of eigendommen van welke 

aard ook die worden veroorzaakt door een natuurramp, oorlog, onlusten, 

arbeidersopstanden, terrorisme, misdaad of andere mogelijke gevaren, 

overheidsingrijpen, gevaren op zee, brand, inbeslagneming of aanhouding van het 

vaartuig, de noodzaak om medische of andere hulp te verlenen, of door iedere andere 

oorzaak buiten de exclusieve controle van de Vervoerder of door iedere andere 

handeling die of verzuim dat geen gevolg blijkt te zijn van de nalatigheid van de 

Vervoerder. 

 (C) Vorderingen wegens emotioneel leed: De Vervoerder is niet aansprakelijk ten 

opzichte van de Gast voor emotioneel leed, geestelijk lijden of psychologisch letsel 



van welke aard ook, onder welke omstandigheden ook, tenzij in een bevoegde 

rechtbank wordt bewezen dat dergelijke schade voortvloeit uit en is toe te schrijven 

aan fysiek letsel van de Gast of als gevolg van het feit dat een Gast een werkelijk 

risico liep op onmiddellijk fysiek letsel als direct gevolg van de nalatigheid van de 

Vervoerder (‘Emotionele schade’). 

 (D) Risicoaanvaarding: u stemt ermee in dat u door gebruik te maken van de 

zwembaden, de sauna's of recreatieve apparatuur en voorzieningen op het Schip of 

deel te nemen aan georganiseerde groepsactiviteiten of individuele activiteiten op het 

Schip of aan wal of als onderdeel van een excursie aan wal, het risico aanvaardt op 

letsel, overlijden, ziekte of andere schade. u stemt ermee in dat de Vervoerder in geen 

geval aansprakelijk is voor u met betrekking tot voorvallen die plaatsvinden buiten het 

Schip, op de sloepen, tenderboten of andere vaartuigen die eigendom zijn of worden 

ingezet door de Vervoerder, of voor gebeurtenissen die worden veroorzaakt door het 

criminele gedrag van derden. 

 (E) Cruises van/naar of binnen de EU: : Dit contract werd opgesteld te Seattle, 

Washington. Op internationale cruises die niet inschepen, ontschepen of aanleggen in 

een Amerikaanse haven en waarbij de passagier de cruise begint door in te schepen of 

na afloop te ontschepen in een haven van een EU-lidstaat, hebben wij recht op alle 

aansprakelijkheidsbeperkingen en immuniteiten voor verlies van en schade aan 

bagage, overlijden en/of persoonlijk letsel, die worden vermeld in EU-verordening 

392/2009 betreffende de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij 

ongevallen. Tenzij het verlies of de schade veroorzaakt werd door een 

scheepvaartincident, waaronder verstaan wordt schipbreuk, kapseizen, aanvaring of 

stranden van het schip, explosie of brand aan boord, of defect aan het schip (zoals 

gedefinieerd in de Verordening), beperkt de aansprakelijkheid van de Vervoerder zich 

tot maximaal 400.000 bijzondere trekkingsrechten (SDR's) (ongeveer U.S.$ 564.000, 

welk bedrag schommelt afhankelijk van de dagelijkse wisselkoers, zoals gepubliceerd 

in de Wall Street Journal), indien de passagier bewijst dat het incident aan de schuld of 

nalatigheid van de Vervoerder te wijten is. Indien het verlies of de schade wél 

veroorzaakt werd door een scheepvaartincident, beperkt de aansprakelijkheid van de 

Vervoerder zich tot maximaal 250.000 SDR's (ongeveer U.S.$352.000, welk bedrag 

schommelt afhankelijk van de dagelijkse wisselkoers, zoals gepubliceerd in de Wall 

Street Journal). De compensatie voor verlies als gevolg van een scheepvaartincident 

kan oplopen tot maximaal 400.000 SDR's, tenzij de Vervoerder bewijst dat het 

incident niet aan de schuld of nalatigheid van de Vervoerder te wijten is. 

Oorlogsdaden, vijandelijkheden, burgeroorlog, opstanden, natuurrampen of een 

handeling of verzuim van een derde vallen niet onder scheepvaartincidenten. In die 

gevallen waar het verlies of de schade veroorzaakt werd door oorlog of terrorisme, 

wordt de aansprakelijkheid van de Vervoerder voor overlijden en/of persoonlijk letsel 

(ongeacht of hiervan sprake was tijdens een scheepvaartincident of niet) beperkt tot 

250.000 SDR's per passagier of 340 miljoen SDR's per schip per incident. Er kunnen 

voor cruises die onder EU-Verordening 392/2009 vallen geen punitieve 

schadevergoedingen worden gevorderd. Een exemplaar van EU-Verordening 

392/2009 vindt u op https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:131:0024:0046:NL:PDF 

Daarnaast hebben passagiers die in- en ontschepen in de haven van een EU-lidstaat 

bepaalde rechten uit hoofde van EU-Verordening 1177/2010. Een exemplaar van EU-

Verordening 1177/2010 vindt u op https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?qid=1447079519297&uri=CELEX:32010R1177  



 (F) Aanvullende beperkingen van aansprakelijkheid: Naast alle beperkingen en 

uitsluitingen van aansprakelijkheid in dit Cruisecontract, geniet de Vervoerder 

eveneens het voordeel van alle wetten van de Verenigde Staten van Amerika waarin 

de beperking en vrijstelling van aansprakelijkheid zijn geregeld en de procedures die 

daarbij staan vermeld, met inbegrip van, maar niet beperkt tot wetboek 46 van de 

United States Code, artikel 30501 tot en met 30509 en 30511, Amerikaanse 

wetsbepalingen die de aansprakelijkheid van de Vervoerder beperken. Niets in dit 

contract is bedoeld om of zal de uitwerking hebben deze wettelijke beperking of 

vrijstelling van aansprakelijkheid onder de van toepassing zijnde wetgeving te 

beperken dan wel de Vervoerder deze beperkingen of vrijstellingen te ontnemen. 

 (G) Excursies, diensten aan wal en ander vervoer: Alle reisvoorzieningen, tours, 

activiteiten, producten of diensten anders dan die aan boord van de vaartuigen en 

tenderboten van de Vervoerder of de door ons in eigendom zijnde of ingezette 

touringcars, dagboten en/of motorrijtuigen die worden verstrekt in verband met, voor, 

na of tijdens uw Cruise, Land+Zeereis, Excursie(s) en/of Vliegpakket, met inbegrip 

van, maar niet beperkt tot de activiteiten voor en na de cruise, excursies aan wal, 

hotelaccommodaties, maaltijden of vervoer van welke aard ook door een vaartuig, 

vliegtuig of ander vervoermiddel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot luchtvervoer 

naar en van het schip (inclusief de reis met de luchtvaartmaatschappij(en) uit het 

Vliegpakket) worden verstrekt door, zijn het eigendom van en/of worden ingezet door 

onafhankelijke contractanten van wie de werknemers, voorzieningen, 

vervoermiddelen, producten en diensten niet onder het toezicht of de controle van de 

Vervoerder vallen. Het verstrekken of verkopen van reserveringen of 

toegangsbewijzen in verband met deze activiteiten, diensten of vervoer en de 

begeleiding van Gasten tijdens dergelijke activiteiten, zijn taken die de Vervoerder op 

zich neemt voor het gemak van de Gasten. De Vervoerder heeft het recht om de kosten 

van deze diensten in rekening te brengen en winst te maken op de verkoop van 

dergelijke excursies, diensten of vervoer, maar verbindt zich er niet toe dergelijke 

onafhankelijke contractanten of hun medewerkers, vervoer of voorzieningen te 

controleren of daar toezicht op te houden. De Vervoerder aanvaardt geen enkele 

aansprakelijkheid voor verlies, vertraging, schade, letsel, overlijden of onjuiste 

voorstelling van zaken in verband met een excursie, dienst of vervoer, dan wel 

aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, vertraging of teleurstelling 

vanwege annuleringen van excursies, diensten of vervoer, met inbegrip van, maar niet 

beperkt tot annulering(en) van vluchten, fouten met betrekking tot stoelreserveringen, 

upgrades, overboekingen of kaartverkoop. De Vervoerder geeft geen enkele garantie, 

noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, met betrekking tot de geschiktheid, veiligheid, 

verzekering of andere aspecten van dergelijke contractanten, vervoer, tours, diensten, 

producten of voorzieningen. Iedere aansprakelijkheid voor dergelijke diensten valt 

onder dit Cruisecontract en de contracten en/of tariefafspraken tussen u en dergelijke 

dienstverleners. U stemt ermee in dat de aansprakelijkheid van de Vervoerder, als er 

sprake is van niet-nakoming door een onafhankelijke contractant die dergelijke 

voorzieningen of diensten levert, nooit hoger is dan de bedragen die voor een 

dergelijke voorziening of dienst door de Vervoerder namens u zijn ontvangen. Iedere 

onderneming of persoon die diensten of voorzieningen van welke aard ook verstrekt in 

verband met een excursie aan wal of een andere activiteit die door de Vervoerder 

wordt aangeboden, heeft het recht gebruik te maken van alle verweermiddelen waar de 

Vervoerder conform dit Cruisecontract recht op heeft. 

 (H) Schadeloosstelling: u stemt ermee in de Vervoerder schadeloos te stellen en de 

kosten voor uw rekening te nemen voor eventuele schade, aansprakelijkheden, 



verliezen, sancties, boetes, kosten of uitgaven van welke aard ook die u moet maken of 

de Vervoerder worden opgelegd als gevolg van een handeling, nalatigheid of 

schending van de wet of dit Cruisecontract door u of een minderjarige of andere Gast 

onder uw hoede. 

15. INDIENEN VAN VORDERINGEN EN PROCEDURES; 

TERMIJNEN; ARBITRAGE; RECHTBANK; AFSTAND VAN 

COLLECTIEVE PROCEDURES. 

De volgende bepalingen zijn in het voordeel van de Vervoerder en bepaalde derde 

begunstigden zoals hierboven uiteengezet in Rubriek 1: 

 (A) Indienen van vorderingen en termijnen voor juridische procedures:  

o (i) Vorderingen voor letsel, ziekte of overlijden: In gevallen waarin sprake is 

van vorderingen vanwege emotionele schade, fysiek letsel, ziekte of het 

overlijden van een Gast, kan er geen proces worden aangespannen tegen de 

Vervoerder tenzij (1) er binnen 6 maanden na de datum van de emotionele 

schade, het fysieke letsel, de ziekte of het overlijden een schriftelijke 

kennisgeving van de vordering is ingediend bij de Vervoerder, (2) de 

rechtszaak met betrekking tot deze vordering binnen 1 jaar na de datum van het 

letsel, de ziekte of het overlijden wordt aangespannen, en (3) er binnen 90 

dagen na het indienen van de klacht een geldige betekening van de rechtszaak 

heeft plaatsgevonden. 

o (ii) Alle andere vorderingen: Voor alle andere vorderingen, met inbegrip van 

maar niet beperkt tot een beweerde inbreuk op de burgerrechten, discriminatie, 

consumentenwetten of wetten op de privacy of andere statutaire, 

grondwettelijke of wettelijke rechten, of voor verliezen, beschadigingen of 

uitgaven in verband met of op welke manier dan ook voortvloeiend uit of 

verband houdend met dit Cruisecontract of de Cruise, Land+Zeereis, Excursies 

en/of het Vliegpakket van de Gast, anders dan voor emotioneel of lichamelijk 

letsel, ziekte of overlijden van een Gast, kunt u geen juridische procedure 

tegen de Vervoerder aanspannen, tenzij (1) de Vervoerder binnen de 15 dagen 

na de daadwerkelijke of voorziene einddatum van de Cruise of Land+Zeereis 

of Excursie na de cruise, naargelang wat zich het eerst voordoet, een 

schriftelijke kennisgeving van de vordering ontvangt, (2) de juridische 

procedure inzake een dergelijke vordering niet later dan zes maanden na het 

einde van deze voorziene einddatum wordt gestart en (3) de documenten voor 

het starten van de juridische procedure naar behoren zijn betekend aan de 

Vervoerder binnen 90 dagen na het begin van de procedure. 

 (B) Rechtbank en rechtsgebied voor juridische procedures:  

o (i) Vorderingen voor letsel, ziekte of overlijden: Alle vorderingen of geschillen 

met betrekking tot emotionele schade, lichamelijk letsel, ziekte of overlijden 

van een Gast met inbegrip van maar niet beperkt tot die vorderingen en 

geschillen die voortvloeien uit of verband houden met dit Cruisecontract of uw 

Cruise, Land+Zeereis, Excursie(s) of Vliegpakket zullen worden betwist in en 

voor de districtsrechtbank van de Verenigde Staten voor het Western District 

of Washington te Seattle, of, voor die rechtszaken waarvoor de federale hoven 

van de Verenigde Staten niet bevoegd zijn, voor de rechtbanken van King 

County, State of Washington, VS, met uitsluiting van de rechtbanken van alle 

andere landen, staten, steden, gemeenten, districten of plaatsen. U stemt in met 



het rechtsgebied en doet afstand van bezwaarmogelijkheden die mogelijk 

beschikbaar zijn tegen de behandeling van een dergelijke procedure in 

voornoemde rechtbanken. 

o (ii) Alle andere vorderingen; Overeenkomst tot arbitrage: Alle vorderingen, 

anders dan voor emotionele schade, lichamelijk letsel, ziekte of overlijden van 

een Gast, ongeacht of dit gebeurt op basis van het contract, een onrechtmatige 

daad, statutaire, grondwettelijke of andere juridische rechten, met inbegrip van 

maar niet beperkt tot een beweerde inbreuk op de burgerrechten, discriminatie, 

consumentenwetten of wetten op de privacy, of voor verliezen, beschadigingen 

of uitgaven in verband met of op welke manier dan ook voortvloeiend uit of 

verband houdend met dit Cruisecontract of de Cruise, Land+Zeereis, 

Excursie(s) en/of het Vliegpakket van de Gast, dienen te worden ingediend en 

behandeld bij een kleine rechtbank en dienen te worden verwezen naar en 

uitsluitend te worden beslecht middels bindende arbitrage, overeenkomstig het 

VN-Verdrag over de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse 

scheidsrechterlijke uitspraken (New York, 1958), 21 U.S.T. 2517, 330 

U.N.T.S. 3, 1970 U.S.T. LEXIS 115, 9 U.S.C. §§ 202-208 (‘het Verdrag’) en 

de Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. § 1 en volgende, (‘FAA’), die zal worden 

uitgevoerd in King County, State of Washington, VS, met uitsluiting van elke 

andere rechtbank. U stemt ermee in dat de arbiter eventuele geschillen oplost 

conform de geldigheid of toepasbaarheid van dit arbitragebeding. U stemt in 

met het rechtsgebied en doet afstand van alle bezwaarmogelijkheden die 

mogelijk beschikbaar zijn tegen een dergelijke arbitrageprocedure in King 

County. De arbitrage zal worden verzorgd door de National Arbitration and 

Mediation (‘NAM’) conform de uitgebreide regels en procedures van de NAM 

inzake geschillenbeslechting en conform het vergoedingsschema dat van 

kracht is op het moment dat de procedure met de NAM van start gaat dat 

hierbij ter referentie wordt ingevoegd. Er kan contact worden opgenomen met 

de NAM op (800) 358-2550, ter attentie van de afdeling Vorderingen, 990 

Stewart Street, First Floor, Garden City, NY 11530. Hier kunt u antwoord 

krijgen op uw vragen met betrekking tot het arbitrageproces of een recente 

kopie krijgen van de uitgebreide regels en procedures van de NAM inzake 

geschillenbeslechting en het vergoedingsschema. De arbiter moet zich houden 

aan dit Contract en kan dezelfde schadevergoedingen en compensaties 

toewijzen als een rechtbank. 

GEEN DER PARTIJEN HEEFT RECHT OP JURYRECHTSPRAAK OF 

HET RECHT OP INZAGE VAN STUKKEN VOOR DE ARBITRAGE 

TENZIJ ANDERS VERMELD IN DE VAN TOEPASSING ZIJNDE 

ARBITRAGEREGELS EN IN DIT CONTRACT, OF HEEFT HET RECHT 

OM DE VORDERING IN EEN RECHTBANK AAN TE VECHTEN 

(ANDERS DAN IN EEN KLEINE RECHTBANK). HET BESLUIT VAN DE 

ARBITER IS DEFINITIEF EN BINDEND. ANDERE RECHTEN DIE U OF 

WIJ MOGELIJK ZOUDEN HEBBEN VOOR EEN RECHTBANK, ZIJN 

MOGELIJK NIET BESCHIKBAAR IN ARBITRAGE. Een vonnis dat door 

een arbiter is uitgesproken, kan bij elke rechtbank met een rechtsbevoegdheid 

conform het Verdrag of de FAA worden ingeschreven. 

De Vervoerder en de Gast stemmen ermee in dat elke partij het recht heeft op 

één (1) verklaring van een getuige of een partij en slechts één verklaring van 

een door een andere partij aangewezen deskundige. Dergelijke verklaringen 

zullen worden beperkt tot drie (3) uur per verklaring. De partijen stemmen er 



voorts mee in dat elke partij bij een andere partij één enkele aanvraag voor het 

voorleggen van een document mag indienen in niet meer dan tien (10) 

specifieke documentcategorieën die doorslaggevend zijn als bewijs in de zaak. 

Daarnaast mag elke partij een andere partij slechts één reeks verhoren 

voorleggen die niet meer dan vijfentwintig (25) verhoren bevat inclusief alle 

subonderdelen. Op verzoek van een partij heeft/hebben de arbiter(s) de 

bevoegdheid om een dergelijke inzage van stukken te verordenen door middel 

van het voorleggen van documenten, verhoren, verklaringen onder ede of 

anderszins, als de arbiter(s) dit noodzakelijk acht(en) voor een volledig en 

eerlijk onderzoek van de kwesties in het geschil. Alle vorderingen die worden 

ingediend bij kleine rechtbanken, en alle vorderingen waarvoor dit 

arbitragebeding als onuitvoerbaar wordt beschouwd of alle vorderingen die om 

redenen buiten uw schuld niet met arbitrage kunnen worden opgelost, zullen 

worden betwist in en voor de districtsrechtbank van de Verenigde Staten voor 

het Western District of Washington te Seattle, of, voor wat betreft die 

rechtszaken waarvoor de federale hoven van de Verenigde Staten niet bevoegd 

zijn, voor de rechtbanken van King County, State of Washington, VS, met 

uitsluiting van de rechtbanken van alle andere landen, staten, steden, 

gemeenten, districten of plaatsen. U stemt in met het rechtsgebied en doet 

afstand van alle verzetsmogelijkheden die mogelijk beschikbaar zijn tegen een 

dergelijke rechtszaak of procedure in voornoemde rechtbanken. 

De arbiter(s) en niet de federale, nationale of lokale rechtbank heeft/hebben de 

exclusieve bevoegdheid om geschillen met betrekking tot de interpretatie, 

toepasbaarheid, uitvoerbaarheid of de opstelling van deze overeenkomst om 

alle geschillen te onderwerpen aan arbitrage, te beslechten, met inbegrip van, 

maar niet beperkt tot elke vordering dat de gehele of een deel van deze 

overeenkomst om arbitrage in te zetten nietig is. 

 (C) AFSTAND VAN COLLECTIEVE PROCEDURES: IN HET 

CRUISECONTRACT IS BEPAALD DAT DE BESLECHTING VAN GESCHILLEN 

UITSLUITEND DIENT TE GEBEUREN VIA INDIVIDUELE JURIDISCHE 

PROCEDURES DIE NAMENS U WORDEN AANGESPANNEN EN NIET VIA 

COLLECTIEVE PROCEDURES OF PROCEDURES DOOR 

BELANGENBEHARTIGERS. ZELFS ALS DE VAN TOEPASSING ZIJNDE 

WETGEVING ANDERS BEPAALT, STEMT U ERMEE IN DAT ELKE 

ARBITRAGEZAAK OF RECHTSZAAK TEGEN DE VERVOERDER ZAL 

WORDEN AANGESPANNEN DOOR U ALS INDIVIDU EN NIET ALS 

ONDERDEEL VAN EEN COLLECTIEVE PROCEDURE OF PROCEDURE DOOR 

BELANGENBEHARTIGERS EN DAT U ER UITDRUKKELIJK MEE INSTEMT 

DAT U AFSTAND DOET VAN ELKE WET DIE U HET RECHT GEEFT DEEL TE 

NEMEN AAN EEN COLLECTIEVE PROCEDURE. ALS UW VORDERING 

VOORWERP IS VAN ARBITRAGE CONFORM RUBRIEK 15(B) (ii), DAN 

HEEFT DE ARBITER GEEN BEVOEGDHEID OM UITSPRAKEN TE DOEN 

OVER VORDERINGEN DIE COLLECTIEF WORDEN INGEDIEND. U STEMT 

ERMEE IN DAT DEZE AFSTANDNEMING VAN COLLECTIEVE 

PROCEDURES ONDER GEEN ENKELE VOORWAARDE SCHEIDBAAR IS 

VAN HET ARBITRAGEBEDING DAT IS UITEENGEZET IN RUBRIEK 15(B)(ii) 

HIERBOVEN, EN DAT ALS DEZE AFSTAND VAN COLLECTIEVE 

PROCEDURES OM WELKE REDEN OOK NIET UITVOERBAAR IS OP EEN 

BEPAALDE VORDERING, EEN DERGELIJKE VORDERING ALLEEN DAN 

GEEN VOORWERP ZAL ZIJN VAN ARBITRAGE. 



16. GEZICHTSHERKENNINGSSOFTWARE; GEBRUIK EN 

WEERGAVE VAN BEELTENIS; PERSOONSGEGEVENS; 

PRIVACYBELEID; OPENBARE DRAADLOZE DIENSTEN. 

U geeft de Vervoerder en zijn vergunninghouders het recht om 

foto's/geluidsopnamen/indiciën die in welke vorm ook tijdens uw Cruise, Land+Zeereis en/of 

Excursies van u zijn genomen te gebruiken voor ieder doel in alle media die nu bekend zijn of 

later worden uitgevonden, zonder enige beperkingen. Professionele fotografen maken foto's 

van Gasten, drukken dergelijke foto's af, tonen en verkopen ze aan u en aan andere Gasten. 

De Vervoerder kan gebruikmaken van een gesloten tv-circuit of andere toezichtsmiddelen aan 

boord van het Schip. U stemt ermee in dat u persoonsgegevens verstrekt aan de Vervoerder 

die uw naam, straat of e-mailadres, geboortedatum, paspoortnummer, bankrekening en/of 

telefoonnummers, beeltenis, foto of andere informatie kunnen bevatten op basis waarvan u 

herkend zou kunnen worden. U kunt de Vervoerder ook andere gevoelige gegevens 

verstrekken, zoals gegevens met betrekking tot uw gezondheid, medische conditie, dieet- of 

religieuze beperkingen, geslacht of seksuele geaardheid. U stemt ermee in dat de Vervoerder 

(a) uw persoonlijke en privacygevoelige gegevens mag houden; (b) deze wereldwijd voor zijn 

bedrijf mag gebruiken overeenkomstig het privacybeleid; (c) uw gegevens mag delen met 

aangesloten/gerelateerde bedrijven van de Vervoerder en (d) uw gegevens wereldwijd mag 

bewerken mits de veiligheidsmaatregelen van de Vervoerder worden gebruikt. U stemt ermee 

in dat alle persoonlijke en privacygevoelige gegevens die u aan de Vervoerder in de Europese 

Economische Ruimte ('EER') verstrekt, binnen de EER en in het bijzonder de VS gebruikt, 

bewerkt en overgedragen kunnen worden. 

U stemt ermee in dat de Vervoerder uw persoonlijke en privacygevoelige informatie aan niet-

aangesloten derde partijen kan openbaren indien: (a) u hierom verzoekt of hiertoe 

toestemming geeft; (b) de informatie wordt verstrekt met het doel een transactie voor u uit te 

voeren; (c) de informatie wordt verstrekt in het kader van de toepassing van wet- en 

regelgeving, op verzoek van overheids- of semi-overheidsinstellingen, uit hoofde van een 

gerechtelijk bevel of dagvaarding; (d) de informatie wordt verstrekt om dit Cruisecontract of 

andere overeenkomsten ten uitvoer te kunnen leggen, of ter bescherming van de rechten, 

eigendommen en veiligheid van de Vervoerder of anderen; (e) het vrijgeven van de informatie 

plaatsvindt in het kader van een aankoop, transfer of verkoop van diensten of activa; (f) de 

informatie wordt verstrekt aan onze agenten, met uitzondering van leveranciers of 

dienstverleners, in het kader van de uitoefening van hun functies namens ons; of (g) de 

informatie aan anderen wordt verstrekt op grond van de bepalingen in het privacybeleid van 

de Vervoerder dat van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. 

U stemt er uitdrukkelijk mee in geen foto's, video-opnames en andere visuele of audio-

portretten van uzelf en/of andere Gasten, in combinatie met de bemanning of het Schip, of 

waarop het Schip, het ontwerp ervan of de uitrusting van een gedeelte ervan wordt afgebeeld, 

te zullen gebruiken voor commerciële doeleinden, in de media of voor andere vormen van 

niet-privégebruik, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Vervoerder. 

De Vervoerder kan draadloze internet- of telefoontoegang ('Draadloze Diensten') ter 

beschikking stellen als extra service, maar is hier niet toe verplicht; de Vervoerder aanvaardt 

geen enkele aansprakelijkheid voor onderbrekingen in de verlening van deze service. U stemt 

ermee in op eigen risico gebruik te maken van de Draadloze Diensten; de Vervoerder is op 

geen enkele manier aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende vorderingen (met inbegrip van, 

maar niet beperkt tot gebrek aan privacy), verliezen of schade. Het gebruik van Draadloze 

Diensten is openbaar; de privacy van de verzonden of ontvangen informatie is niet 



gegarandeerd. Uw persoonlijke en privacygevoelige gegevens kunnen zichtbaar zijn voor 

derde partijen. Door gebruik te maken van Draadloze Diensten stemt u ermee in dat de 

Vervoerder transmissies kan volgen, opslaan, onderscheppen en openbaar maken en alle 

informatie met betrekking tot alle Draadloze Diensten (zoals facturatie-, account- of 

gebruiksgegevens) naar eigen goeddunken of conform de wet aan anderen kan verstrekken. 

17. VLIEGPAKKET 

A. Regelingen door de Vervoerder: Indien u deelneemt aan ons Vliegpakket, zorgen wij 

voor luchtvervoer vanaf de thuissteden die zijn opgesomd in onze brochure, tot aan het 

vertrekpunt van uw Cruise of Land+Zeereis, en voor luchtvervoer terug vanaf het eindpunt 

van uw Cruise of Land+Zeereis tot de thuisstad waar u bent vertrokken. Gezien de speciale 

tarieven en regelingen met betrekking tot passagiersaantallen die wij met 

luchtvaartmaatschappijen hebben, behouden wij ons het recht voor luchtvaartmaatschappijen 

te selecteren en routes te bepalen. Het kan voorkomen dat u naar een luchthaven reist die in 

een andere stad ligt dan waar u aan en van boord van het Schip gaat. In dergelijke gevallen 

wordt er busvervoer geregeld voor het traject van en naar het Schip. Door vluchtschema's of 

een gebrek aan plaatsen kan het voorkomen dat u voor of na de Cruise of Land+Zeereis een 

nacht in een hotel moet doorbrengen. Wij verzoeken u de website van de Vervoerder of de 

van toepassing zijnde brochure te raadplegen ten aanzien van ons beleid voor het boeken van 

hotels en aansprakelijkheid voor de kosten van hotels en verwante diensten. 

B. Wijzigingen van vluchtschema's/vertragingen: We behouden ons het recht voor 

vluchten te wijzigen of aan te passen als dit door wijzigingen in het vluchtschema 

noodzakelijk is. Indien de tickets reeds zijn uitgegeven, zullen wij uw route of vlucht 

dienovereenkomstig aanpassen. In dat geval kunnen wij u verzoeken uw tickets aan uw 

reisagent te retourneren. Als u uw vluchtschema zelf op enigerlei wijze aanpast nadat de 

tickets zijn uitgegeven, zijn de eventuele kosten daarvan voor uw rekening. Indien u onze 

hulp nodig heeft bij het veranderen van vluchtarrangementen binnen 60 dagen vóór vertrek, 

worden er administratiekosten in rekening gebracht boven op de eventuele extra kosten van de 

luchtvaartmaatschappijen. Als u met een schip van Holland America Line reist en uw vlucht 

is vertraagd, vraag de luchtvaartmaatschappij dan om onmiddellijk contact op te nemen met 

het Air/Sea Department van HAL of bel ons zelf op: 1-800-628-4771 of 1-206-286-3294.  

C. Terugbetalingen/Plaatstoewijzing/Speciale diensten/Tarieven/Verloren 

tickets/Bagagekosten: Het maximaal aan u terug te betalen bedrag voor niet-gebruikte 

vliegtickets is nooit hoger dan het bedrag dat u ons heeft betaald voor de vlucht of cruise. Wij 

kunnen geen plaatstoewijzingen, speciale maaltijden of andere speciale diensten verstrekken 

of bevestigen. Met deze verzoeken voor speciale voorzieningen kunt u terecht bij uw 

reisagent. Wij wijzen u erop dat omwille van wijzigende luchtvaarttarieven op uw feitelijke 

ticket mogelijk een hoger of lager tarief vermeld is dan het tegoedbedrag van de toeslag voor 

luchtvervoer of ‘cruise only’ zoals vermeld in de van toepassing zijnde brochure. Indien dit 

het geval is, zal het verschil niet in rekening worden gebracht of aan u worden terugbetaald. 

Indien zich echter een stijging van de kosten van brandstof voordoet of als er sprake is van 

andere extra kosten of een verplichting tot het betalen van extra overheidsbelastingen of -

bijdragen, behouden wij ons het recht voor deze kosten aan u door te rekenen. Wij raden u aan 

uw vliegtickets veilig op te bergen. In geval van verlies bent u zelf verantwoordelijk voor de 

kosten van een vervangend ticket. Elke luchtvaartmaatschappij heeft een eigen beleid ten 

aanzien van bagage. U bent verantwoordelijk voor de kosten die de luchtvaartmaatschappij in 

rekening brengt vanwege een teveel aan bagage of te zware bagage. 



D. Aansprakelijkheid en relatie met luchtvaartmaatschappijen: We doen ons uiterste best 

een geschikte vlucht voor u te vinden. Indien echter, door onvoorziene omstandigheden buiten 

onze schuld om, wij niet in staat zouden zijn een vlucht voor u te boeken (bijvoorbeeld 

vanwege het maximumaantal passagiers dat wij kunnen plaatsen op basis van de tarieven 

waartegen wij boeken) of als de vlucht die wij geboekt hebben, niet beschikbaar is of 

anderszins geen doorgang kan vinden, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het terugbetalen 

van het bedrag dat u betaald heeft voor de vlucht of ‘cruise only’. Onze relatie met de 

luchtvaartmaatschappijen is er een van onafhankelijk reisagent. Wij zijn niet aansprakelijk 

voor handelingen of nalatigheden van een luchtvaartmaatschappij, met inbegrip van, maar niet 

beperkt tot handelingen of nalatigheden met betrekking tot het annuleren van vluchten, 

wijzigingen van het vluchtschema, wijzigingen van de route, schade aan of vertraging of 

verlies van bagage, vertragingen van vluchten, falen van machines of apparatuur, ongelukken, 

een tekort aan piloten of ander personeel, overboekingen of computerstoringen. 

Dienovereenkomstig heeft u geen enkel verhaalrecht of recht op vorderingen tegen ons, voor 

de gevolgen van de handelingen of nalatigheden van een luchtvaartmaatschappij. De 

aansprakelijkheden en de verplichtingen van een luchtvaartmaatschappij ten opzichte van u, 

en uw rechten ten opzichte van een luchtvaartmaatschappij, zijn onderworpen aan alle 

algemene voorwaarden geldend voor het vliegticket en de vliegtarieven, en alle overheidswet- 

en regelgeving die van invloed is op of anderszins verband houdt met deze rechten, 

aansprakelijkheden en verplichtingen. 

  


