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GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING VAN DE OVEREENKOMST 

 

Inzake de service voor het verkopen en leveren van vliegtickets naar Polen 

voor ZOPOT Amsterdam 

 

De inhoud van deze overeenkomst betreft het aanbieden van 
vluchtreserveringsservices en de verkoop van vliegtickets voor personenvervoer 
naar Polen in business class en/of economy class voor dienstreizen van 
medewerkers van ZOPOT Amsterdam (Poolse Organisatie voor Toerisme te 
Amsterdam) en journalisten, branchegenoten en VIP’s van de Nederlandse 
markt, samen met de levering van deze tickets aan de opdrachtgever, over de 
periode van 22 juli 2019 tot 29 februari 2020. 
 
Reserveringen en de aankoop van tickets worden gerealiseerd naar de 

werkelijke behoeften van de opdrachtgever. 

De afnemer is verplicht de inhoud van de overeenkomst achtereenvolgens uit te 

voeren op basis van individuele bestellingen tijdens de duur van de 

overeenkomst. 

 

1. De afnemer zal één medewerker aanwijzen om de opdrachgever ten 

dienst te zijn. 

2. De opdrachtgever zal drie werknemers aanwijzen als contactpersonen 

voor de afnemer.  

3. De opdrachtgever stuurt het verzoek om een verbinding op een bepaalde 

route. De afnemer kiest de meest gunstige en goedkoopste 

vervoersverbinding en maakt een berekening van de prijs.  

4. Als de voorgestelde route en prijs van de aangeboden variant 

overeenkomen met de wensen van de opdrachtgever, dan plaatst de 

afnemer een bestelling voor een reservering per e-mail.  

5. Binnen de met de opdrachtgever afgesproken termijn, na het verzoek om 

een ticket te reserveren dat door de opdrachtgever per email is verstuurd, 

verstrekt de afnemer de ticket en levert deze aan de opdrachtgever. 
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6. De opdrachtgever is verplicht om de afnemer te informeren over 

wijzigingen in de reservering of deze te annuleren voordat hij het ticket 

uitgeeft.  

7. De afnemer betaalt de ticket op het moment van de koop uit eigen 

middelen.   

8. De afnemer  is verplicht om een factuur voor de geleverde dienst te 

verstrekken aan opdrachtgever. De opdrachtgever maakt een 

overboeking naar de bankrekening van de afnemer. 

9. In geval van retournering van het ticket als gevolg van annulering van de 

reis door de opdrachtgever, retourneert de afnemer de tickets aan de 

vervoerder en factureert aan de opdrachtgever het nog verschuldigde 

deel, na aftrek van de kosten door de vervoerder in overeenstemming met 

de toepasselijke ticketverkoopvoorwaarden van de vervoerder. 

10. De afnemer verbindt zich ertoe een beknopte lijst met de verkochte 

tickets aan het einde van december 2019 en aan het einde van de 

overeenkomst voor te leggen aan de opdrachtgever.  
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