
Voorwaarden van het aanbod BOOKING.COM

Instructies voor terugbetaling. Om van de promotie te profiteren, ga je naar booking.com en volg je de onderstaande 

stappen: 

 

a)  Registreer of log in op een geregistreerde Booking.com-account 

b)   Zoeken naar accommodatie en reisdata. Alleen bedrijven gemarkeerd met een cashback badge komen in 

aanmerking

c)   Kies het type accommodatie en de kamer die u nodig hebt om het tarief en de geschatte cashbackwaarde  

te zien

d) Een in aanmerking komende Visa-krediet-/debetkaart gebruiken om de boeking te maken

e)  Vink het vakje op de betalingspagina aan om de cashback op de Visa krediet-/debetkaart te activeren.

f)  Een in aanmerking komende Visa-krediet-/debetkaart gebruiken om de accommodatie te betalen

Voorwaarden en bepalingen. Tot 6% cashback op accommodatieboekingen is beschikbaar voor Visa credit/debit 

kaarthouders (“Visa kaarthouders”) van 8 november 2021 tot 31 oktober 2022. Om van de promotie te profiteren, ga je 

naar booking.com (de startpagina van de aanbieding) en volg je de hierboven beschreven stappen. Alleen boekingen 

gemaakt op de homepage van de aanbieding komen in aanmerking voor deze promotie. Geannuleerde boekingen en “no 

show” boekingen komen niet in aanmerking. Belastingen en andere kosten en lasten zijn mogelijk niet inbegrepen in de 

uiteindelijke cashbackberekening. De uiteindelijke cashback is afhankelijk van de wisselkoers. De cashback zal worden 

gecrediteerd op de Visa creditcard/debetkaart van de kaarthouder ten minste 64 werkdagen na het einde van het verblijf 

in de accommodatie. Accommodaties die geen creditcards accepteren, komen niet in aanmerking voor de aanbieding. 

De aanbieding is onderworpen aan de algemene voorwaarden van Booking.com. In geval van een geschil zal de beslissing 

van Booking.com en Visa definitief zijn. Aan alle voorwaarden van de promotie moet worden voldaan op het moment dat 

de reservering wordt gemaakt; aanspraken met terugwerkende kracht zijn niet toegestaan. Terugbetalingen zullen alleen 

worden gegeven aan de gebruiker die de boeking heeft gemaakt en zijn verblijf heeft voltooid. Deze voorwaarden moeten 

worden gelezen in combinatie met de volledige gebruiksvoorwaarden en eventuele andere voorwaarden die op uw reis van 

toepassing zijn. In geval van tegenstrijdigheid of discrepantie in de inhoud van deze beknopte gebruiksvoorwaarden, zijn 

de volledige gebruiksvoorwaarden (voor zover wettelijk toegestaan) van toepassing, prevaleren zij en zijn zij beslissend. 

Als jij vragen of opmerkingen hebt over de aanbieding, kan je de klantenservice van Booking.com contacteren op booking.

com. De cashback van maximaal 6%* is niet van toepassing in geval van een annulering.


