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Corona Refund Garantie  
  
Droom jij - net zoals wij - van je volgende duikvakantie? Wil je nu alvast boeken maar wil je geen voucher 
ontvangen als je duikreis door Corona restricties wordt geannuleerd?  
  
Maak je geen zorgen! Diving World heeft, voor geselecteerde populaire bestemmingen, een Corona 
Refund Policy ontwikkeld met geld terug garantie!  
  
Reserveer je volgende duikreis naar één van onze speciaal geselecteerde bestemmingen en geniet van 
deze fantastische voordelen:  
  

• Profiteer nu van de huidige lage prijzen!  
• Ontvang je betaalde reissom terug, boek kosteloos je reis om of kies voor een reisvoucher als 
je vakantie niet door kan gaan in verband met nieuwe corona restricties.  
• Geniet van de uitgebreid garanties van de enige ANVR, SGR én Calamiteitenfonds aangesloten 
duikreisorganisatie.  

  
Algemene voorwaarden:  
  

• De Corona Refund Policy is van toepassing op geselecteerde Diving World bestemmingen, 
accommodaties, duikscholen en luchtvaartmaatschappijen. Neem contact op voor meer informatie.  

• De Corona Refund Policy is van toepassing indien je reis wordt geannuleerd door Diving World in 
verband met door de overheid opgelegde nieuwe corona gerelateerd reisrestricties in het land van 
vertrek die het onmogelijk maken om de reis uit te voeren. Ook zal Diving World de reis annuleren 
bij een rood reisadvies, afgegeven door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse zaken.  

• De Corona Refund Policy is niet van toepassing indien de reiziger zelf de reis annuleert in verband 
met een oranje reisadvies. Bij annulering op initiatief van de reiziger zelf gelden de reguliere 
annuleringsvoorwaarden zoals vermeld in de boekingsvoorwaarden.  

• Reizen naar een bestemming met een oranje reisadvies zullen niet standaard worden geannuleerd. 
Indien Diving World de reis niet kan uitvoeren, zal de reis worden geannuleerd conform de Corona 
Reufund Policy.  

• De Corona Refund Policy is niet van toepassing voor corona gerelateerde redenen die in de 
persoonlijke risicosfeer van de reiziger ligt. Voorbeelden hiervan zijn (maar niet beperkt tot) 
vaccinatie-, test- en registratieplichten. Maatregelen waaronder bijvoorbeeld een avondklok of 
sluiting van de horeca vallen niet onder de Corona Refund Policy.  

• Voor bestemmingen met een geel reisadvies ten tijde van boeking is de Corona Refund Policy    
van toepassing op nieuwe boekingen gemaakt vanaf 25-05-2020 en met een vertrekdatum tussen 
01-07-2020 en 31-12-2022. 

• Voor bestemmingen met een oranje reisadvies ten tijde van boeking is de Corona Refund Policy 
van toepassing op nieuwe boekingen gemaakt vanaf 13-10-2020 en met een vertrekdatum tussen 
01-04-2021 en 31-12-2022.  

• Bij een oranje reisadvies behoudt de reiziger de mogelijkheid om af te reizen naar de geboekte 
vakantiebestemming indien Diving World de reis kan uitvoeren.  
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• De Corona Refund Policy is niet met terugwerkende kracht toe te passen op reeds gemaakte 

boekingen, omgeboekte reizen of reizen geboekte met een SGR-corona voucher.  
• De gefactureerde reissom wordt binnen 2 weken van annulering terugbetaald.  Overige kosten 

vallen niet onder de dekking van de Corona Refund Garantie (bijvoorbeeld verzekeringen, parking, 
visums, gezondheidsverklaringen en/of testen enz.) 

• De specifieke voorwaarden voor je reis staan op de factuur en officiële bevestiging van de reis.  
• Diving World behoudt zich het recht voor om de Corona Refund Policy pre-reservering te 

beëindigen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder 
voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Diving World daardoor op enigerlei wijze tot 
vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers c.q. reizigers.  

• Diving World heeft te allen tijde het recht om de Corona Refund Policy aan te passen in situaties 
waarin sprake is van een technische storing of druk- of zetfouten.  
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