ALGEMENE VOORWAARDEN WIZZ DISCOUNT CLUB
1. INTERPRETATIE
1.1.

1.2.

Termen en uitdrukkingen gedefinieerd in de Algemene vervoersvoorwaarden van Wizz Air
hebben dezelfde betekenis wanneer gebruikt in deze Algemene voorwaarden tenzij hieronder
uiteengezette of tenzij de context anders vereist.
Definities

Algemene Vervoersvoorwaarden betekent de algemene vervoersvoorwaarden van Wizz Air zoals die
op de website zijn gepubliceerd en zo nu en dan door Wizz Air worden gewijzigd.
Lid of U betekent de persoon die genoemd wordt als lid van de Wizz Discount Club bij de aanvraag van
het Club-lidmaatschap.
Wizz Discount Club of Club betekent Onze samenstelling van speciale aanbiedingen op basis van en
volgens de huidige Algemene Voorwaarden, waarmee Leden aanspraak kunnen maken op bepaalde
voordelen zoals hierin uiteengezet.
Wizz-accountnummer betekent het 10-cijferige identificatienummer dat wordt aangemaakt door het
reserveringssysteem na voltooiing van de Wizz Air-registratie.
Wizz Air of ons betekent de Wizz Air-rechtspersoon (Wizz Air Hungary Ltd of Wizz Air UK Ltd of enige
andere Wizz Air-rechtspersoon) die de vlucht uitvoert waarmee u het WIZZ Discount Clublidmaatschap heeft aangeschaft en de factuur voor de aankoop van het WIZZ Discount Clublidmaatschap uitgeeft.

2. IN AANMERKING KOMEN EN REGISTRATIE
2.1.

2.2.
2.3.

U kunt op de volgende manieren lid worden van de Wizz Discount Club:

Online tijdens het boeken, door het Club-lidmaatschap aan te schaffen en de jaarlijkse
lidmaatschapskosten te betalen wanneer u een vlucht boekt;

via ons Callcenter wanneer u een boekt en het lidmaatschap aanschaft via het Callcenter
en de jaarlijkse lidmaatschapskosten van de Club betaalt.
U wordt geïnformeerd over de lidmaatschapskosten tijdens de aankoop.
Wij behouden ons het recht voor om personen te weigeren voor een lidmaatschap en,
wanneer het Lid deze Algemene Voorwaarden schendt, het lidmaatschap te allen tijde te
beëindigen.

3. BETALING VAN DE LIDMAATSCHAPSKOSTEN
3.1.

Wanneer u het Club-lidmaatschap aanschaft, dient u de jaarlijkse lidmaatschapskosten te
betalen. Voor de betaling van de jaarlijkse kosten kan een bankpas en/of WIZZ-credit worden
gebruikt.

4. VOORDELEN VAN HET LIDMAATSCHAP
4.1.

Lidmaatschap van de Wizz Discount Club geeft leden het recht op speciale Club-tarieven, die
niet beschikbaar zijn voor niet-leden, en andere voordelen waarover u tijdens de aankoop van
het lidmaatschap wordt geïnformeerd.

4.2.

De beschikbaarheid van speciale Club-tarieven, op alle routes en te allen tijde, wordt niet
gegarandeerd door het lidmaatschap van de Club (bijv.: binnenlandse routes, vluchten die
worden uitgevoerd voor een speciaal evenement, enz.).
4.3. Voordelen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving aan u worden gewijzigd.
4.4. Wij behouden ons het recht voor de voordelen op elk gewenst moment te wijzigen, te
verbeteren of te verminderen. Wij kunnen ook vereisten of beperkingen aan het gebruik van
de voordelen opleggen. Actuele informatie over de voordelen is beschikbaar op wizzair.com,
onder WIZZ-diensten.
Als u niet akkoord gaat met een wijziging, kunt u uw
lidmaatschap beëindigen door ons aan te schrijven. In dit geval is Clausule 6.5 van de huidige
Algemene Voorwaarden van toepassing.
4.5. Voordelen zijn geldig voor het WIZZ Discount Club-lid en andere passagiers binnen dezelfde
boeking, mits het totale aantal passagiers binnen de boeking niet groter is dan het aantal
begunstigden van het aangeschafte lidmaatschapstype van de WIZZ Discount Club.
4.6. Voordelen zijn niet beschikbaar voor passagier(s) waarvoor u afzonderlijk boekt.
4.7. Voordelen worden niet terugbetaald aan Leden voor reserveringen die zijn geboekt vóór de
aankoop van het lidmaatschap
4.8. Club-lidmaatschap is niet overdraagbaar. U moet direct contact met ons opnemen als u
constateert dat uw Club-lidmaatschap wordt misbruikt.
4.9. Volgens de huidige Algemene Voorwaarden heeft u recht op de voordelen die bij alle vluchten
van alle rechtspersonen van Wizz Air horen, ongeacht bij welke rechtspersoon u het WIZZ
Discount Club-lidmaatschap heeft gekocht.
4.10. De voordelen zijn beschikbaar voor één boeking per bepaalde vlucht in overeenstemming met
het lidmaatschapstype van de WIZZ Discount Club. Er kan slechts één boeking worden
gemaakt per bepaalde vlucht met gebruikmaking van de voordelen van het WIZZ Discount
Club-lidmaatschap. In geval van niet-naleving van de betreffende clausule, behoudt Wizz Air
zich het recht voor de reserveringen te annuleren.
5. ALGEMENE BEPALINGEN
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Alle aanbiedingen, tarieven en andere speciale aanbiedingen van Wizz Air zijn onderworpen
aan de algemene voorwaarden die specifiek betrekking hebben op die aanbieding. De
voordelen van de Wizz Discount Club kunnen niet met andere aanbiedingen worden
gecombineerd, tenzij anders door ons bepaald.
Tickets en/of diensten die gekocht zijn met het Club-lidmaatschap mogen door u of een derde
niet worden aangeboden voor commerciële doeleinden van u of een derde, met inbegrip van,
hoewel niet beperkt tot, internetveilingen of andere webgebaseerde platforms.
Indien de reservering wordt gewijzigd, moet u ervoor zorgen dat u altijd een Passagier blijft
in de boeking zodat andere Passagiers binnen dezelfde boeking kunnen profiteren van de
Club-tarieven. Als u uit de boeking wordt verwijderd, wordt het algemene tarief van
toepassing op alle overgebleven Passagiers en dient het tariefverschil (het verschil tussen de
algemene ticketprijs en de ticketprijs van de WIZZ Discount Club en het verschil tussen de
algemene bagagekosten en de bagagekosten van de WIZZ Discount Club) te worden betaald.
Anders annuleren we mogelijk de reservering.
U dient volledige en juiste persoonlijke informatie op te geven bij de aankoop van het Clublidmaatschap en u dient deze informatie te behouden bij het gebruik van Club-voordelen. Als
u niet aan de bovengenoemde verplichting voldoet, behouden wij ons het recht voor om uw
lidmaatschap te beëindigen.
Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment eenzijdig
te wijzigen door de aangepaste Algemene Voorwaarden op de Website te publiceren.

5.6.

De Algemene Vervoersvoorwaarden zijn van toepassing op boekingen of services die op onze
Website zijn aangeschaft met gebruik van het Club-lidmaatschap, tenzij hier anders wordt
aangegeven.

6. DUUR EN BEËINDIGING
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Het Club-lidmaatschap gaat in wanneer u het lidmaatschap aanschaft en u de
lidmaatschapskosten aan ons betaalt.
Het lidmaatschap is 12 (twaalf) kalendermaanden geldig, gerekend vanaf de dag van de
aankoop van uw lidmaatschap.
Zodra het lidmaatschap is beëindigd, geannuleerd of is verlopen, kunt u geen aanspraak meer
maken op de Club-voordelen.
Wij kunnen uw lidmaatschap op elk moment beëindigen door schriftelijke kennisgeving.
Als u besluit om uw lidmaatschap te beëindigen, houd er dan rekening mee dat de jaarlijkse
lidmaatschapskosten, zowel geheel als gedeeltelijk, niet-terugbetaalbaar zijn.

7. WIZZ DISCOUNT CLUB-LIDMAATSCHAP VOOR EIGENAARS VAN CREDITCARDS VAN COBRANDINGPARTNERS
7.1.
7.2.

7.3.
7.4.

7.5.

7.6.

Eigenaars van creditcards van co-brandingpartners hebben recht op Standaard lidmaatschap
van de WIZZ Discount Club, zonder dat zij de lidmaatschapskosten hoeven te betalen.
Het WIZZ Discount Club-lidmaatschap op basis van creditcards van co-brandingpartners is
gedurende 12 maanden geldig. Het WIZZ Discount Club-lidmaatschap gaat in zodra de
eigenaar van de creditcard zijn of haar WIZZ-account online activeert.
Het WIZZ Discount Club-lidmaatschap wordt automatisch met een jaar verlengd, zolang de
creditcard in gebruik is.
Creditcardeigenaars die al een geldig WIZZ Discount Club-lidmaatschap hebben, komen in
aanmerking voor het Standaard lidmaatschap dat in Clausule 7.1 is uiteengezet, zodra het
vorige lidmaatschap is verlopen.
In het geval dat de creditcard verloopt of de creditcardovereenkomst ofwel door bank ofwel
door de creditcardeigenaar wordt beëindigd, behoudt Wizz Air zich het recht voor om het
WIZZ Discount Club-lidmaatschap te beëindigen.
Overeenkomstig Clausule 7, zijn alle andere bepalingen van de huidige Algemene
Voorwaarden van toepassing op WIZZ Discount Club-leden die creditcardeigenaars zijn.

8. GEBRUIK VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS
8.1.

Door het Club-lidmaatschap aan te schaffen, gaat u akkoord met de verwerking van uw
persoonlijke informatie door Wizz Air, overeenkomstig het Privacybeleid

9. TOEPASSELIJK RECHT
9.1.

Deze Algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Hongaarse wet en de niet-exclusieve
jurisdictie van Hongaarse rechtbanken.

