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1 – Inschrijfgeld
Voor de toelating dienen de in het document ‘regels voor deelnemers’ genoemde stukken te
worden ingeleverd. Deze zullen voor het bestuur worden getoetst aan de gestelde
toelatingseisen. Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 400 en dit zal uitsluitend in rekening
worden gebracht als het bestuur tot toelating heeft besloten.
2 – Jaarlijkse bijdrage
a. Vanaf het moment dat de toelating door het bestuur is goedgekeurd zal de touroperator
verplicht zijn een jaarlijkse bijdrage te doen.
b. Deze bijdrage wordt zowel in het eerste jaar alsmede het jaar van beëindiging naar rato van
het aantal maanden van deelnemerschap in dat jaar bepaald.
c. De jaarlijkse bijdrage bedraagt 0,125% van de risicodragende omzet van het voorgaande
boekjaar, met een minimum van € 250.
d. Onder risicodragende omzet wordt verstaan de omzet die betrekking heeft op
reisovereenkomsten die als touroperatorproducten kunnen worden aangemerkt, omdat ze uit
minimaal twee elementen bestaan van vervoer, accommodatie en overige toeristische
diensten, zoals een uitgewerkt programma en excursies. Overeenkomsten uitsluitend
betreffende vervoer of accommodatie vallen niet onder de garantieregeling en worden daarom
niet bij de risicodragende omzet gerekend.
e. Het betalingstermijn van de jaarlijkse bijdrage is 21 dagen na facturering, welke plaatsvindt
op korte termijn na ontvangst van de jaarcijfers en na goedkeuring hiervan door het bestuur.
3 – Klantenbijdrage
a. Een aangesloten organisatie is verplicht voor iedere boeking de klant € 15 bijdrage aan het
Garantiefonds GGTO in rekening te brengen. Dit bedrag geldt dus per boeking en niet per
persoon per boeking.
b. Per € 15 klantenbijdrage bedraagt het maximale factuurbedrag € 12.500. Indien het
factuurbedrag hoger is dan € 12.500 zal een meervoud van de klantenbijdrage in rekening
moeten worden gebracht.
c. Er geldt een bovengrens van € 37.500 per boeking. Ondernemingen die boekingen boven dit
bedrag maken kunnen we geen dekking bieden.
____________________________________________________________________________________________________________
Garantiefonds GGTO, Johan van Hasseltweg 112, 1022 WZ Amsterdam T 020-737 1057 E info@stichting-ggto.nl

___________________________________________________________________________________________________________

d. De aangesloten organisatie levert ieder kwartaal een rapportage van de hoeveelheid
boekingen waarvoor klantenbijdragen geïnd zijn, waarop het Garantiefonds GGTO een factuur
stuurt voor de afdracht van de klantenbijdragen aan het Garantiefonds GGTO.
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