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ALGEMENE VOORWAARDEN RESERVERINGEN & TICKETS 

Vente-Exclusive.com 
 

 
 
 

1. VENTE-EXCLUSIVE.Com 
 
Vente-Exclusive.com NV is een naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 1601 Ruisbroek, 
Humaniteitslaan 65, met ondernemingsnummer 0885.188.247.  Voor meer informatie over onze 
onderneming kan u op de website www.Vente-Exclusive.com terecht bij ‘wie zijn we’. 
 
Vente-Exclusive.com is een online webshop die enkel toegankelijk is voor leden en waarbij populaire 
mode- en lifestylemerken worden aangeboden.  
 
Voor het reisaanbod in de ruime zin van het woord biedt Vente-Exclusive.com aan haar leden een online 
platform aan, waarop zij reservaties en tickets kunnen aankopen van tijdelijke accommodatie (zoals 
hotels, bed & breakfasts, cruises, arrangementen) concerten, evenementen, etc bij logiesverstrekkers en 
aanbieders, voor wie Vente-Exclusive.com uitsluitend als tussenpersoon optreedt. 
 
Vente-Exclusive.com is zelf uitdrukkelijk geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst die tot stand komt 
tussen de klant en de logiesverstrekker/aanbieder (reisorganisator, de vliegtuigmaatschappij, het hotel, 
het autoverhuurbedrijf, de dienstenverstrekker en/of de verzekeraar). Vente-Exclusive.com treedt niet 
op als reisorganisator. 
 
U kunt via Vente-Exclusive.com opeenvolgend één of meer boekingen doen. Vente-Exclusive.com 
attendeert u erop dat, ongeacht de diversiteit aan eventuele boekingen, iedere boeking een separate 
boeking is en de boekingen niet resulteren in een (pakket)reisovereenkomst. De wettelijke bepalingen 
met betrekking tot (pakket)reisovereenkomsten zijn op uw boekingen derhalve niet van toepassing.  
 
 
2. Toepassingsgebied 

 
Onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen die de overeenkomst tussen Vente-Exclusive.com en 
de klant, zijnde degene die via de website Vente-Exclusive.com een boeking uitvoert, beheersen (zoals 
o.m. in voorkomend geval de Belgische wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot 
reisorganisatie en reisbemiddeling), zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op elke 
overeenkomst van tijdelijke accommodatie (zoals hotels, bed & breakfasts, cruises, arrangementen) 
concerten, evenementen, etc bij logiesverstrekkers en aanbieders tussen Vente-Exclusive.com en de 
klant, en dit met uitsluiting van alle eventuele algemene en/of bijzondere voorwaarden van de klant. 
 
De klant aanvaardt deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk als onderdeel van het boekingsproces, 
nadat de klant de mogelijkheid heeft gehad deze voorwaarden te lezen, printen en/of op te slaan.  Er 
komt geen overeenkomst tot stand tussen Vente-Exclusive.com en de klant als de klant onderhavige 
algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk heeft aanvaard. 
 
Naast onderhavige algemene voorwaarden, zijn op de relatie tussen de klant en de logiesverstrekker 
en/of aanbieder in kwestie (de reisorganisator, de vliegtuigmaatschappij, het hotel, het 
autoverhuurbedrijf, de verzekeraar, concertorganisatoren, aanbieders), de algemene en bijzondere 
voorwaarden van deze logiesverstrekker en/of aanbieder van toepassing, welke onder meer te vinden 
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zijn op de respectievelijke websites van de logiesverstrekker en/of aanbieder. Bij klachten over (de 
uitvoering van) de gereserveerde dienst(en), kan de klant uitsluitend de uitvoerende logiesverstrekker 
en/of aanbieder in kwestie aanspreken conform de algemene en bijzondere voorwaarden van de 
desbetreffende logiesverstrekker en/of aanbieders. 
 
  
3. Informatie 

 
De klant erkent de hierna volgende informatie schriftelijk van Vente-Exclusive.com te hebben verkregen, 
voordat het contract met Vente-Exclusive.com werd afgesloten: 
a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op gebied van 
gezondheidszorg die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn. Reizigers van niet- Belgische nationaliteit 
dienen bij de bevoegde instanties te informeren welke formaliteiten zij moeten vervullen;  
b) alle overige wettelijk voorziene inlichtingen die voorafgaand aan de sluiting van het contract dienen 
meegedeeld te worden aan de reiziger. 

 
 

4. Totstandkoming van de overeenkomst 
 
Wanneer een Klant een reservering maakt via Vente-Exclusive.com, dan gaat hij/zij een (contractueel 
bindende) relatie aan met de logiesverstrekker of aanbieder bij wie hij/zij reserveert. Vente-Exclusive.com 
zal de gegevens van de reservering naar de betreffende logiesverstrekker of aanbieder sturen en de klant 
een bevestigingsmail sturen voor en ten behoeve van de logiesverstrekker of aanbieder.  
 
De overeenkomst tussen Vente-Exclusive.com en de klant komt tot stand van zodra de klant het 
boekingsproces heeft doorlopen en vanwege Vente-Exclusive.com een emailbevestiging heeft 
ontvangen van de door hem/haar verrichte boeking.   
 
Reserveringen zijn pas gegarandeerd en definitief als de boeking bevestigd is door Vente-Exclusive.com 
en integraal betaald is door de klant.  
 
De informatie in de aanbiedingen op onze website, is gebaseerd op de informatie die de logiesverstrekker 
of aanbieder aan Vente-Exclusive.com verschaffen. Deze logiesverstrekker of aanbieder blijven zelf te 
allen tijde verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid en juistheid van de (beschrijvende) 
informatie (inclusief tarieven en beschikbaarheid) die op Vente-Exclusive.com wordt weergegeven 
 
De persoon die de reservering maakt, dient 18 jaar of ouder te zijn en juridisch bevoegd en bekwaam tot 
het maken van een boeking.  
 
5. Herroepingsrecht 
 
Vente-Exclusive.com wijst de klant erop dat deze niet beschikt over een recht om van de 
reservatie/aankoop die verricht is via de website www.Vente-Exclusive.com af te zien.   
 
Daar waar de klant overeenkomstig de bepalingen van art. VI.45 e.v. van het Wetboek Economisch Recht 
bij elke overeenkomst op afstand over een termijn van ten minste 14 kalenderdagen beschikt waarbinnen 
hij de overeenkomst kan herroepen, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, is dit 
herroepingsrecht evenwel niet van toepassing op aankopen van reizen, verblijven, transferten, tickets 
etc.  gesloten via de website Vente-Exclusive.com. 
 
Ingevolge het KB van 18 november 2002 worden overeenkomsten op afstand betreffende diensten voor 
logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding immers onder bepaalde voorwaarden 
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uitgesloten van het toepassingsgebied van de art. VI.45 e.v. van het Wetboek Economisch Recht. Deze 
uitzondering voor de toeristische sector werd ingegeven voor de specificiteit van de in deze sector 
geleverde diensten en is in overeenstemming met de Europese richtlijn betreffende de verkoop op 
afstand, die eveneens een uitzondering voorziet voor diensten betreffende logies, vervoer, het 
restaurantbedrijf en de vrijetijdsbesteding. 
 
 
6. Prijs en betaling 
 
De prijzen en tarieven op Vente-Exclusive.com zijn inclusief BTW en alle andere taksen, belastingen en 
kosten van alle diensten die door de klant aan de logiesverstrekker en aanbieder verplicht moeten 
worden bijbetaald.  Kosten die niet verplicht door de klant dienen te worden bijbetaald, maar waarvan 
de verschuldigdheid afhankelijk is van de wil van de klant (zoals bijvoorbeeld de kosten van een 
reisverzekering of facultatieve aanbiedingen) zitten niet mee in de aangegeven prijzen, doch worden 
desgevallend in de loop van het boekingsproces apart vermeld. 
 
Het bedrag van taksen of retributies, verschuldigd aan een buitenlandse overheid, dat ter plaatse 
vereffend moet worden en opgelegd wordt aan de klant, zit niet mee in de vermelde prijs, doch het 
bedrag van deze taksen of retributies, zoals deze gelden op het ogenblik van de boeking, zal desgevallend 
aan de klant meegedeeld worden bij de boeking.  
 
Voor de dienstverstrekking door Vente-Exclusive.com worden eveneens een reservatiekost in rekening 
gebracht. 
 
Overduidelijke vergissingen in prijzen en/of omschrijvingen en fouten in een aanbieding zijn niet bindend. 
 
De betalingen dient direct bij de boeking plaats te vinden door middel van het gebruik van een van de 
aangeboden betaalmiddelen op de website van Vente-Exclusive.com. 
 
Vente-Exclusive.com biedt verschillende betalingswijzen aan. In de loop van het boekingsproces wordt 
door de klant de betaalwijze gekozen die hij/zij wenst te gebruiken.   
 
 
7. Overdraagbaarheid van de boeking en andere wijzigingen door de klant 
 
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is de overdracht van de boeking uitgesloten.  
 
Bij uitdrukkelijke toestemming van Vente-Exclusive.com tot overdracht, zullen de overdragende reiziger 
en de overnemer hoofdelijk gehouden zijn tot de betaling van de totaalprijs van de reis en de kosten van 
de overdracht. 
Indien de klant een andere wijziging wil doorvoeren dan de in het vorige lid vermelde overdracht en voor 
zover deze wijziging mogelijk is – of de wijziging mogelijk is hangt onder meer af van de toepasselijke 
algemene en bijzondere voorwaarden van de desbetreffende logiesverstrekker of aanbieder 
(vliegtuigmaatschappij, hotel, autoverhuurbedrijf en/of verzekeraar)–, dient deze de relevante instructies 
en mogelijke contactgegevens van de accommodatieverstrekker of aanbieder te consulteren. Alleen zij 
kunnen een reservering mogelijk wijzigen of annuleren. De klant dient rekening te houden met het feit 
dat de logiesverstrekker of aanbieder hiervoor kosten kan aanrekenen.  
 
De naam van iedere reiziger moet exact overeenstemmen met de naam zoals deze in het paspoort wordt 
vermeld. In geval de reiziger met een ticket/reisdocument reist waarin zijn/haar naam niet correct wordt 
vermeld, kan dit leiden tot het weigeren van vervoer door de vervoermaatschappij. Wanneer na het 
bevestigen van de reservering op de website geconstateerd wordt dat er een verkeerde naam staat of 
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de naam niet correct gespeld is, moet dit telefonisch gemeld worden aan Vente-Exclusive.com. Vente-
Exclusive.com kan geen enkele garantie geven dat het wijzigen van de naamgegevens door de 
vervoermaatschappij geaccepteerd wordt. 
 
Het verwerken van de via de website gemaakte reserveringen is een volledig geautomatiseerd proces. 
De verwerking van de e-mails en de reserveringen verloopt niet parallel. Het is mogelijk dat de 
binnengekomen e-mails later in behandeling genomen worden dan de binnengekomen reserveringen. 
Vente-Exclusive.com accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor het geval de e-mail met de juiste 
naamgegevens later verwerkt wordt dan de boeking met de verkeerde gegevens. De klant dient daarom 
steeds de ingevoerde gegevens op juistheid te controleren vóórdat hij/zij de reservering op de website 
bevestigt. 
 
 
8. Annulatie 

 
Wanneer een Klant een reservering of boeking plaatst, of een ticket aankoopt op Vente-Exclusive.com, 
gaat hij of zij akkoord met de relevante annulerings- en no-show voorwaarden van de die 
accommodatieverstrekker of aanbieder, en alle aanvullende (leverings)voorwaarden van de 
accommodatieverstrekker of aanbieder die van toepassing kunnen zijn op de reservering, het verblijf of 
de dienst, inclusief de verleende diensten en/of producten die worden aangeboden door de 
accommodatieverstrekker of aanbieder.  
 
Specifieke leveringsvoorwaarden kunnen worden verkregen bij de desbetreffende 
accommodatieverstrekker of aanbieder.  
 
De algemene annulerings- en no-show voorwaarden van elke accommodatieverstrekker of aanbieder 
worden weergegeven op onze website, tijdens het reserveringsproces en in de bevestigingsmail.  
 
Gelieve er rekening mee te houden dat bepaalde tarieven of speciale aanbiedingen niet gewijzigd of 
geannuleerd kunnen worden.  
 
9. Identiteitsdocumenten en Visa  
 
Elke reiziger dient in het bezit te zijn van geldige identiteitsdocumenten voor de reis. Zijn 
identiteitsdocumenten en reispas dienen geldig te zijn tot minimaal 6 maanden na de datum van 
terugkeer, tenzij dit anders is vermeld bij de informatie per bestemming die men desgevallend ontvangt 
vanwege de accomodatieverstrekker of aanbieder. De klant heeft de verplichting kennis te nemen van 
de informatie die desbetreffend door de accomodatieverstrekker of aanbieder wordt verstrekt. 
Desgevallend dient hij hierover inlichtingen te bekomen bij het consulaat van het betrokken land of op 
www.diplomatie.belgium.be. 
Reizigers van niet-Belgische nationaliteit zijn verplicht informatie in te winnen bij het consulaat van het 
land van bestemming. Vente-Exclusive.com zal geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het geval 
hieromtrent enig probleem zou ontstaan. 
Minderjarigen moeten in het bezit zijn van hun eigen bewijs van identiteit, met foto. Voor aanvragen van 
identiteitsbewijzen van minderjarigen, gebruiken de gemeenten de nieuwe elektronische “kids ID”. Dit is 
tegen betaling en de aanvraagperiode bedraagt 3 à 4 weken. Minderjarigen kunnen niet worden 
opgenomen in de reispas van de ouders en dienen te beschikken over een eigen reispas. Vente-
Exclusive.com merkt op dat de klant zich desbetreffend bij de gemeentelijke administraties grondig dient 
te bevragen. 
 
 
 

http://www.diplomatie.belgium.be/
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10. Aansprakelijkheid van VENTE-EXCLUSIVE.com 
 
Onverminderd de toepasselijke wettelijke bepalingen en de uitsluitingen van aansprakelijkheid daarin 
voorzien, kan Vente-Exclusive.com, wanneer zij optreedt in de hoedanigheid van reisbemiddelaar in de 
zin van de Belgische wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en 
reisbemiddeling, niet aansprakelijk gesteld worden door de klant voor de gehele of gedeeltelijke niet-
uitvoering of voor de slechte en/of  laattijdige uitvoering van de reis, verblijf, transfer etc om redenen, 
van welke aard ook, die, direct of indirect, toe te schrijven zijn aan de logiesverstrekker of aanbieder of 
aan derden en/of omstandigheden.  
 
Vente-Exclusive.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de 
betrokken logiesverstrekker of aanbieder, noch voor de juistheid van de door laatstgenoemden 
verstrekte informatie.  
 
Vente-Exclusive.com draagt geen verantwoordelijkheid voor foto's, folders, advertenties, websites en 
andere informatiedragers voor zover onder verantwoordelijkheid van, maar niet beperkt tot 
logiesverstrekker of aanbieder. 
 
Vente-Exclusive.com wijst de klant erop dat zij niet aansprakelijk is voor eventuele (gevolg)schade door 
het niet of niet tijdig ontvangen van informatie over eventuele wijzigingen in de reisschema’s of 
logiesafspraken. Nadrukkelijk wijst Vente-Exclusive.com de klant erop dat de (vervoer, reis, 
logies)voorwaarden van de desbetreffende logiesverstrekker of aanbieder hierop van toepassing zijn.  
 
Afhankelijk van de beperkingen zoals uiteengezet in onze algemene voorwaarden en in hoogst 
toegelaten mate volgens de wet, kan Vente-Exclusive.com alleen aansprakelijk zijn voor directe schade 
die daadwerkelijk door de Klant opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar 
tekortschieten van onze verplichtingen met betrekking tot onze diensten, tot een gezamenlijk bedrag 
van de gezamenlijke kosten van uw reservering zoals uiteengezet in de bevestigingsmail (voor één 
voorval of een serie van voorvallen die met elkaar in verband staan). 
 
Door het plaatsen van een reservering, gaat de Klant er mee akkoord dat de accommodatieverstrekker 
of aanbieder te alle tijden verantwoordelijk is voor de afdracht, verzameling, inhouding en betaling van 
de toepasbare belastingen over de totale (kamer)prijs aan de relevante belastingautoriteiten, ongeacht 
of de accommodatie waar de Klant verblijft kosten in rekening brengt (of kosten in rekening heeft 
gebracht), of dat Vente-Exclusive.com de betaling van de kamerprijs faciliteerd. Vente-Exclusive.com is 
niet aansprakelijk of zelfs verantwoordelijk voor het afdragen, verzamelen, inhouden of betalen van 
toepasbare belastingen over de kamerprijs aan de relevante belastingautoriteiten.  
 
Vente-Exclusive.com en haar partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of verlies 
van de door de klanten bestelde vouchers. 
 
 
11. Disclaimer 
 
De klant erkent en verklaart, door de aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden, tevens de 
disclaimer, vermeld op de website www. Vente-Exclusive.com, te aanvaarden.  
 
 
12. Privacy  

 
Bij boeking dienen noodzakelijkerwijs bepaalde persoonsgegevens te worden meegedeeld.  Op elke 
overeenkomst tussen Vente-Exclusive.com en de klant, is de privacyverklaring, zoals op de website www. 



 6 

Vente-Exclusive.com terug te vinden is en waarvan de klant bij deze verklaart kennis genomen te hebben 
en ze te aanvaarden, van toepassing.   
 
Vente-Exclusive.com archiveert de met de klant gesloten overeenkomst digitaal en dit archief is niet 
toegankelijk.  

 
 

13. Klachtenregeling – toepasselijk recht – bevoegde rechtbank  
 
Indien de klant een klacht heeft, dient hij/zij deze zo snel mogelijk per email op info@Vente-Exclusive.com 
of per aangetekend schrijven op de vennootschapszetel van Vente-Exclusive.com te melden. Elke klacht 
dient alleszins binnen 1 maand na het einde van de reis/het desbetreffende verblijf/de genoten dienst 
meegedeeld te worden aan Vente-Exclusive.com. Deze termijn is een vervaltermijn ; niet-naleving ervan 
leidt tot het verval van elk vorderingsrecht. 
 
Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klant en/of van Vente-Exclusive.com wordt opgelost, dan 
heeft elke partij de keuze om hetzij een arbitrageprocedure voor de Geschillencommissie Reizen (de vzw 
Geschillencommissie Reizen en haar secretariaat zijn gevestigd in 1000 Brussel, p/a Federale 
Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, North Gate III, Koning Albert II-laan 16, 1000 
Brussel; tel. : 02/277.62.15 ; fax : 02/277.91.00), hetzij een procedure voor de burgerlijke rechtbank te 
initiëren. 
 
De arbitrageprocedure voor de Geschillencommissie Reizen wordt geregeld door het 
Geschillenreglement van de Geschillencommissie Reizen, en kan slechts worden opgestart nadat binnen 
een periode van 4 maanden volgend op het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie 
die aanleiding gaf tot het geschil) geen minnelijke regeling kon worden bereikt. Geschillen m.b.t. 
lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden. 
 
Ingeval één der partijen opteert voor een procedure voor de burgerlijke rechtbank, zijn uitsluitend de 
rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd om kennis te nemen van alle 
geschillen tussen Vente-Exclusive.com en de klant, onverminderd het recht van Vente-Exclusive.com om 
geschillen aanhangig te maken bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de klant 
zijn/haar woonplaats of vennootschapszetel heeft. 
 
Alle overeenkomsten tussen Vente-Exclusive.com en de klant worden beheerst door het Belgische recht.  
 

* * * 
 


