Airtrade Holland BV
Diakenhuisweg 7
2033 AP Haarlem
Nederland

Snow Leopard
Waldorpstraat 15 H
2521 CA 'S-GRAVENHAGE

FACTUUR

Vliegticket
Heenreis

Tel.Nr
E-mail

: 088-2478724
: Ticketing@airtrade.nl

ING IBAN

: NL52INGB0695894447

BTW nr
Factuurdatum
Factuurnummer
Vervaldatum

: NL802076270B01
: 15/12/2018
: 0022758190/1
: 15/12/2018

Referentienummer

:

NEVB66

Vertrek
Aankomst

Reisdatum
17/06/2019
17/06/2019

Van/Naar
Amsterdam
kilimanjaro

Tijden
10:35
19:55

Maatschappij/vluchtnummer
KLM Royal Dutch Airlines
KL0569

Vertrek
Aankomst

01/07/2019
01/07/2019

kilimanjaro
Zanzibar

08:40
09:50

Precisionair
PW0431

Vertrek
Aankomst

Reisdatum
08/07/2019
08/07/2019

Van/Naar
Zanzibar
Dar-Es-Salaam

Tijden
21:05
21:35

Maatschappij/vluchtnummer
Precisionair
PW0712

Vertrek
Aankomst

08/07/2019
09/07/2019

Dar-Es-Salaam
Amsterdam

23:20
07:25

KLM Royal Dutch Airlines
KL0569

Terugreis

Vluchttijden en -nummers zijn onder voorbehoud.
Naam passagier
Mevrouw ERIKA LAURIJSSEN
TICKET FEE
Fee categorie T
De heer RICHARD VANHOLSTEIJN
TICKET FEE
Fee categorie T

Vervaldatum

15/12/2018

Geboortedatum

€
€

Totaal
910,63
10,00

€
€

910,63
10,00

Totaal
BTW 0%

€
€

1.841,26
0,00

Restant

€

1.841,26

Relatie BTW nr NL061621729B01
Deze factuur wordt betaald via automatische incasso.

Aanvullende informatie
Hartelijk dank voor uw boeking bij Airtrade Holland B.V.

Tarief
517,00

Belasting
393,63

517,00

393,63

Factuurnummer : 0022758190/1
2 van 2

Wij wijzen u erop dat u een touroperator tarief heeft geboekt. Het is verplicht om minimaal een landarrangement
(o.a. hotel/cruise/appartement) te boeken welke voldoet aan de minimale verblijfsduur van het gekozen
touroperator tarief; de huurperiode van de auto/Camperhuur dient minimaal 6 dagen zijn. Bij het inchecken dient
uw klant de vouchers van het geboekte landarrangement te kunnen overhandigen.
Op alle hierboven genoemde vluchtboeking(en) zijn naast de algemene voorwaarden de vervoersvoorwaarden
van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij en/of dienstverlener van toepassing. Op deze vluchtboeking kunnen
bovendien beperkende voorwaarden van toepassing zijn, onder andere voor wat betreft geldigheid, duur van de
reis, kosten en mogelijkheden voor wijzigen en annuleren. De volledige voorwaarden van deze vluchtboeking
van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij en/of dienstverlener kunnen wij op aanvraag verstrekken. Airtrade
Holland B.V. is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de door de luchtvaartmaatschappij en/of
dienstverlener gehanteerde voorwaarden.
Wij verzoeken u vriendelijk bovenstaande gegevens op deze factuur op volledigheid en juistheid te controleren.
Indien deze niet correct zijn, dient u per direct contact op te nemen met onze reserveringsafdeling. De namen
van alle deelnemers dienen overeen te komen met de gegevens op het geldige identiteitsbewijs. Wijzigingen in
namen, reizigers en reisschema kunnen kosten van de luchtvaartmaatschappij en Airtrade Holland B.V. met zich
meebrengen.
Airtrade Holland B.V. is reisagent en/of bemiddelaar ten aanzien van de door u geboekte producten en stelt zelf
geen reizen of combinaties van reizen en producten samen voor (sub) agenten en eindconsumenten.
Op deze boeking zijn de ANVR Zakelijke Voorwaarden, de aanvullende voorwaarden van Airtrade Holland
B.V. uit de Subagentuur-overeenkomst en de specifieke voorwaarden van de dienstverlener en/of leverancier van
toepassing. De ANVR Zakelijke Voorwaarden kunt u of vinden op het Airtrade Boekingsplatform of op www.anvr.nl.
Indien u meerdere producten en/of diensten bij Airtrade Holland B.V. boekt, dan zijn hierop de voorwaarden
van de verschillende dienstverleners en/of leveranciers van toepassing. Door het bijboeken van reisproducten
(hotelovernachting, autohuur) bij deze boeking van vliegtuigtickets loopt u het risico zich als (reis)organisator te
kwalificeren.
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