
Update: 21/03/2020 

Beste klant, 

Wij volgen nauwgezet de regels van de overheid op, en 

werken dus thuis. 

Ons team doet zijn uiterste best om iedereen zo snel 

mogelijk te beantwoorden en de geannuleerde dossiers af 

te werken in volgorde van vertrekdatum.  

Voorlopig is er een negatief reisadvies van het ministerie 

van buitenlandse zaken tot en met 5 april. Een aantal 

touroperators (zoals TUI en Pegase) beslisten echter zelf 

al alle pakketreizen te annuleren tot 30/4. 

Wij volgen de situatie nauwgezet op en contacteren de 

klanten zelf wanneer er een negatief reisadvies komt en 

de reis geannuleerd wordt.  

Wij annuleren zelf ook al onze eigen dagreizen tot 30/4, 

hiervoor krijgt u een voucher die één jaar geldig is. 

We begrijpen ook dat mensen die reizen geboekt hebben voor deze zomer zich zorgen maken, in het bijzonder na de 

verklaring van viroloog Marc Van Ranst. 

Onze beroepsvereniging VVR vroeg de Heer Van Ranst om verduidelijking en kreeg volgend antwoord: 

“Gisteren tijdens het VTM-journaal heb ik helder aangegeven dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken en dat 

het koffiedik kijken is hoe een en ander verder zal evolueren. Het is echter belangrijk dat we allemaal goed beseffen 

waar we voorstaan. We hebben een zicht op hoe de situatie evolueert in Azië, we weten waar wij vandaag staan in 

België en hebben ook een goed zicht op wat er zich in Europa afspeelt. De Verenigde Staten en Canada staan aan het 

begin van de curve. Voor wat betreft Latijns-Amerika en Afrika hebben we vandaag een minder goed inzicht in de 

situatie. Binnen dat kader zal men voor afreizen voor de zomerperiode dus goed moeten evalueren waar men 

naartoe reist en grondig rekening moeten houden met de richtlijnen die we vanuit België aangeven evenals de 

richtlijnen die lokaal worden uitgevaardigd”. 

Helaas werd het antwoord niet gepubliceerd in de media. Wij kunnen dus nog geen bericht geven over reizen voor 

de maand mei, juni, juli, augustus, september of oktober. Alle boekingen zijn nog steeds bevestigd zoals voorheen. 

Wij vragen u om samen met ons de situatie rustig af te wachten. Wij volgen de officiële adviezen, en niet deze uit de 

pers.  

Wanneer u de situatie niet wenst af te wachten en nu al wijzigt of annuleert, zullen de kosten aangerekend worden 

zoals voorzien in de algemene en bijzondere reisvoorwaarden. Een pandemie komt niet in aanmerking voor 

annulering bij de verzekeringsmaatschappijen, U kan zich hiervoor dus niet verzekeren. 

Bij ziekte of intrekking van uw verlof door de werkgever met bijhorende attesten, kan u zich wel beroepen op de 

annuleringsverzekering. 

Wij vragen u ook om begrip, dit is een ramp van ongeziene omvang voor de reisindustrie en vele andere sectoren. 

Onze prioriteit ligt bij onze klanten, maar wij kunnen geen antwoorden geven die we nog niet hebben.  

Wees rustig, positief en blijf gezond en thuis.   

We zien jullie graag binnenkort terug voor uw volgende vakantie! 

Sima Tours & Bus 

 


