AGENTSCHAPSOVEREENKOMST
NIEUW AGENTSCHAP – INLICHTINGENFORMULIER
+ 1. CONTACTGEGEVENS AGENTSCHAP
+ Naam van de vennootschap:
+ Adres:
+ Postcode /Stad:
+ Telefoon :
+ Fax :
+ E-Mail :

+ 2. INFORMATIE AGENTSCHAP
+ Verantwoordelijk agentschap
+ Ons agentschap heeft een IATA-licentie Nummer
+ Maakt deel uit van een netwerk of een groepering van agentschappen?
Zo ja, van welke?

+ 3. TOEGANG TOT RESERVERINGSSYSTEMEN - GDS
+ Welke GDS gebruikt u?

 Galileo PCC / OID :
 Sabre PCC / OID:
 Amadeus PCC / OID :

+ 4. DIVERSEN
 APS :
 Andere, welke:
 Neen:

+ Verzekering

(Gelieve ons een kopie van uw inschrijving te sturen)
Uw opmerkingen:

Datum handtekening / stempel

+

+

ww.fti-ticketshop.fr

+

+

+

+

www.fti-ticketshop.be

AGENTSCHAPSOVEREENKOMST
TARIEVEN REIZIGERS EN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
Gemachtigde personen: Reisbureaus, niet-IATA en IATA die bewijzen actief te zijn als
reisorganisator (bijv. cataloog, prospectus, garantiecertificaat) onder de activiteit van operator van
reizen en verblijven in overeenstemming met Boek II - Titel I van het Wetboek Toerisme.
De activering van tarieven voor reisorganisatoren gebeurt in functie van de regio's van
bestemming. Het bewijs moet worden geleverd aan het bevoegde hoofd verkopen.
Het is eveneens mogelijk om een aanbeveling afkomstig van een luchtvaartmaatschappij voor te
leggen, of de luchtvaartmaatschappij kan FTI Ticketshop SAS informeren dat dit agentschap actief
is als reisorganisator.
Als specifieke tarieven voor reisorganisatoren moeten worden ingevoerd ten voordele van uw
Agentschap, zal desgevallend een bijkomende vergoeding in rekening gesteld worden.

+ 1. VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST
FTI Ticketshop SAS verbindt er zich toe om:
a.

aan de agentschappen niet-IATA en IATA uitsluitend Tarieven Tour Operator ter
beschikking te stellen die FTI mag toekennen aan het B2B-klanten in functie van hun
agentschapscode. De vliegtuigtickets worden opgemaakt met vermelding van de netto prijs
van het biljet, gekend door het agentschap.

b.

Deze tarieven voor reisorganisatoren mogen uitsluitend worden gebruikt in verbinding met
minstens één andere toeristische prestatie over land in de regio van bestemming. Deze
tarieven mogen niet worden aangegeven, aangeboden en verkocht als tarieven voor alleen
vluchten aan de eindklanten.

+ 2. ONTBINDING / BLOKKERING
Elke partij mag deze overeenkomst schriftelijk opzeggen zonder vermelding van redenen mits een
opzeggingstermijn van 4 weken. Het recht van onmiddellijke ontbinding van de partijen wordt niet
aangetast. FTI Ticketshop SAS is met name gerechtigd om over te gaan tot de ontbinding van de
overeenkomst met onmiddellijke werking in het geval van een blokkering van een
agentschapscode en eveneens in het geval van niet-naleving van de overeenkomst en de
voorwaarden ervan.

+ 3. GEGEVENSBESCHERMING
De door onze onderneming ter beschikking gestelde gegevens in het kader van deze
overeenkomst worden uitsluitend door uw onderneming gebruikt. De overdracht aan derde is
verboden en resulteert in de onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst. Deze tarieven moeten
eveneens vertrouwelijk worden behandeld tegenover derden, met inbegrip van
luchtvaartmaatschappijen.

+ 4. BESTELLING VAN BILJETTEN AAN TARIEVEN VOOR REISORGANISATOREN
Gelieve het volgende commentaar toe te voegen in hetzelfde formaat in de rubriek “Opmerking”:
Amadeus :

RM*TFR*U Galileo :

NP.*TFR*U

De biljetten die besteld worden zonder deze opmerking worden automatisch opgesteld tegen het
tarief groepagent.
Annuleringen zijn betalend!

+ 5.

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN TARIEVEN VOOR GEGEVEN
REISORGANISATOREN

De terbeschikkingstelling van voornoemde tarieven is een facultatieve prestaties die afhangt van
de terbeschikkingstelling van de tarieven voor reisorganisatoren door de betrokken
luchtvaartmaatschappijen. Op grond van deze overeenkomst ontstaat geen recht op
terbeschikkingstelling van de tarieven voor reisorganisatoren van de gegeven
luchtvaartmaatschappijen.
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AGENTSCHAPSOVEREENKOMST
+ 6. DE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN TARIEVEN VOOR REISORGANISATOREN
IS GEWENST
Luchtvaartmaatschappij:
De vliegtuigtickets worden opgemaakt tegen het tarief dat overeenstemt met de reservering. FTI
Ticketshop SAS heeft geen enkele controleverplichting.

+ 7. WIJZIGING VAN DE TARIEVEN
De wijzigingen die door de luchtvaartmaatschappijen worden aangebracht aan de tarieven worden
meegedeeld per e-mail in de Newsletter. Als nog geen biljet werd opgemaakt, hebben de
luchtvaartmaatschappij en FTI Ticketshop SAS geen verplichting om een prijsgarantie te handhaven
voor de lopende reserveringen, in tegenstelling tot het geval van een tarief groepagent.

+ 8. MISBRUIK
Als tarieven voor reisorganisatoren worden gebruikt voor alleen vluchten, behouden wij ons het recht
voor om later het volledige tarief toe te passen. Voor zover FTI Ticketshop SAS verantwoordelijk is
tegenover luchtvaartmaatschappijen voor het goede gebruik van de tarieven, behouden wij ons het
recht voor om in het geval van onregelmatigheden van een gebruiker, de tarieven te verwijderen uit
het gegevensbestand of de activering ervan te annuleren.
In het geval van intrekking van de tarieven door een luchtvaartmaatschappij wegens niet-toegestaan
gebruik, wordt aan het agentschap het verwachte verlies voor FTI Ticketshop SAS in rekening
gesteld.

+ 9. BEVOEGDE RECHTBANK
Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden voorgelegd aan de rechtbanken van
Eerste Aanleg van MULHOUSE.

+ 10. GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN GROEPAGENT
De Algemene Voorwaarden voor reservering – Groepagent van FTI Ticketshop SAS, waarvan het
Agentschap erkent kennis genomen te hebben, zijn bij aanvulling op deze overeenkomst van
toepassing en worden uitdrukkelijk aanvaard door het Agentschap. Deze voorwaarden, die twee
keer per jaar geactualiseerd worden, worden gepubliceerd op www.fti-ticketshop.be of kunnen
rechtstreeks opgevraagd worden bij Ticketshop (ticketshop@fti-ticketshop.be).


Ik heb kennis genomen van alle voorgaande bepalingen en aanvaard de integraliteit ervan
zonder voorbehoud. Ik vraag dat de tarieven reisorganisatoren en de Ticketing vermeld door
FTI geactiveerd worden. De overeenkomst geldt als gesloten zodra het agentschap door FTI
Ticketshop SAS geactiveerd werd.
Ik onderteken dat ik kennis heb genomen van het Franse contract, die te vinden is op onze
webpagina www.fti-ticketshop.be of de vertegenwoordigers in geval van betwisting.



+ FTI Agentschapnummer:
+ E-mail in het geval van wijzigingen:
+ Voor een harmonieuze en geautomatiseerde samenwerking is het nodig dat wij vrij toegang
krijgen tot uw PNR via ons GDS-systeem. Zo kunnen wij garanderen dat ons Ticketing-proces
geautomatiseerd kan verlopen. Gelieve zich in te schrijven in uw GDS-systeem met behulp van de
volgende gegevens:
Sabre :

SI9
W/TAA<PCC>#B6WEC/1P7H/1P6H/4KP5
EOU-PARF728B6-PNOB/QUEB/TSTB
EOU- PARF7213A-PNOB/QUEB/TSTB
EOU-MUCL121HX-PNOB/QUEB/TSTB
PAPERA/5IY/34, PAPERA/2LB/34, PAPERA/501D/34

Amadeus :

Galileo :

+ Ondertekend te



op:
Plaats

Datum (DD MM JJJJ)

Handtekening(en)

PER MAIL TE STUREN NAAR FTI TICKETSHOP SAS: TICKETSHOP@FTI-TICKETSHOP.BE
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