
Corendon Testgarantie  

Per 15-03-2022 is het niet meer mogelijk om voor nieuwe en bestaande reizen de Corendon testgarantie bij te 

boeken. Voor klanten van Corendon was het mogelijk om tot 15-03-2022 de testgarantie bij te boeken voor de 

bestemmingen: Bonaire, Dubai & Kaapverdië. Heeft u de afgelopen maanden de testgarantie bijgeboekt voor 

één van deze drie bestemmingen dan kunt u nog steeds gebruik maken van deze service zoals hieronder 

beschreven. Voor Curaçao was dit mogelijk tot en met 09-03-2022, aangezien de testverplichting voor deze 

bestemming is komen te vervallen   

Wat zit er in de Testgarantie van Corendon: 

• Één PCR-test of Antigeen Sneltest (afhankelijk van de bestemming) inclusief reiscertificaat per persoon 

• Mogelijkheid tot gratis annuleren na een positieve testuitslag 

• Mogelijkheid tot gratis omboeken naar een latere datum na een positieve testuitslag 

LET OP! De testgarantie geldt alléén voor testen die in Nederland worden afgenomen via HealtCheckCenter 
voorafgaand aan de vakantie. De testgarantie geldt niet voor testen op de bestemming, voorafgaand aan de 
terugvlucht naar Nederland. Daarnaast wordt er gekeken of de PCR-test of Antigeen Sneltest is afgenomen 
binnen 72 uur voor vertrek naar bestemming. 

Voorwaarden Corendon Testgarantie bij positieve uitslag test 

• Één huishouden per boeking: het hele reisgezelschap mag annuleren 

• Twee huishoudens per boeking: Het huishouden van wie één of meerdere personen een positieve test 
hebben, mag annuleren vanwege ziekte. Het tweede huishouden wordt alleenreizend en mag 
vanwege die reden de reis annuleren 

• Drie of meer huishoudens per boeking: Alleen het huishouden van wie één of meerdere personen een 
positieve test hebben, mag annuleren 

• De PCR-test of Antigeen Sneltest (afhankelijk van de bestemming) is alleen te boeken via de link in de 
‘Mijn Corendon’ omgeving via de omgeving van HealthCheckCenter. Een andere manier van het 
reserveren van de test en/of afname hiervan valt niet onder de Corendon Testgarantie. 

• Het reisgezelschap is zelf verantwoordelijk voor het reserveren van de juiste test (een PCR-test of 
Antigeen Sneltest). Deze voorwaarden worden opgesteld door de lokale autoriteiten van de 
betreffende vakantiebestemming   

• De Corendon Testgarantie is alleen van toepassing op een PCR-test of Antigeen Sneltest voorafgaand 
vertrek in Nederland. De testgarantie is niet van toepassing op een PCR-test of Antigeen Sneltest die 
eventueel op bestemming afgenomen dient te worden. 

• Mocht de testverplichting op één van de betreffende bestemmingen (Bonaire, Curaçao, Dubai & 
Kaapverdië) komen te vervallen en u heeft de Corendon Testgarantie bijgeboekt, dan kunnen wij het 
bedrag voor aanschaf van testgarantie niet restitueren. 

• Enkel de hoofdboeker kan de vakantie omboeken. Omboeken kan alleen door telefonisch contact op 
te nemen met ons contact center, zodat zij de wijzigingen kunnen doorvoeren.   

• Na het omboeken van jouw vakantie vervalt het recht op bedenktijd, zoals wordt bedoeld in artikel 1.3 
van de ANVR Reizigersvoorwaarden.  

• Voor boekingen geldt dat zover in deze voorwaarden daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, de 
ANVR Reizigersvoorwaarden en de Corendon voorwaarden.   

• Corendon behoudt zich het recht om de uitvoering op te schorten en eventueel rechtsmaatregelen te 
treffen bij een verdenking van oneigenlijk gebruik van de actie.  

• Corendon behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen 
goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Corendon daardoor op 
enige wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de reizigers.  

 

 


