
 

 

SpaDreams Nederland 

Internationaal merk 

van touroperator  

FitReisen 

FIT Gesellschaft für 

gesundes Reisen mbH 

Ferdinand-Happ-Str. 28 

D-60314 Frankfurt/Main 

E-mail & Internet 

E-mail: info@spadreams.nl  

Internet: www.spadreams.nl  

Management 

Claudia Wagner 

Jan Seifried 

Dr. Nils Asmussen 

Advies & Contact 

Ma. – vr.: 9.00 tot 17.00 uur 

Tel.: 085 208 64 22  

 

     

 
 

 
Provisieregelingen 2018 

Voor SpaDreams Reisbureau en Online-partners in Nederland 
 
 

Omzetsdrempel 

(gezamenlijke omzet 

v.a. €) 

Trapsgewijze provisie 

voor Actieve partners 

Trapsgewijze provisie 

Passieve partners 

Trapsgewijze provisie 

voor Online-Partners 

50.000 13.0% 12.0% 12.0% 

30.000 12.5% 11.5% 11.5% 

20.000 12.0% 11.0% 11.0% 

10.000 11.5% 10.5% 10.5% 

1 11.0% 10.0% 10.0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Basisprovisie 

De basisprovisie voor 2018 hangt af van het feit of er in 2017 omzet met SpaDreams Nederland tot stand gekomen is:  

 Actieve partners met minstens 5000 € boekingsomzet met SpaDreams in 2017 ontvangen 11% basisprovisie vanaf de eerste boeking  

 Passieve partners zonder boekingsomzet met SpaDreams in 2017 ontvangen 10% basisprovisie vanaf de eerste boeking 

 Nieuwe reisbureaus starten met 11% basisprovisie vanaf de eerste boeking  

 Online partners starten met 10% basisprovisie vanaf de eerste boeking.  

 

2. Afrekening provisie  

Bij reisbureau incassering wordt het te betalen bedrag (inclusief aanbetaling en resterende betaling) vermindert met het betreffende verschuldigde 

provisiepercentage. Bij partneragentschappen met directe incassering vindt de uitbetaling van de provisie aan het begin van de eerstvolgende 

maand na vertrekdatum plaats. De afrekening van de provisieberekening vindt in beide gevallen als superprovisie plaats na afsluiting van het 

boekjaar.  

 

3. Provisieberekening 

De provisieberekening vindt plaats op alle SpaDreams omzetten met vertrekdata van 01.01.2018 tot en met 31.12.2018. Elke verhoogde 

provisieregel is geldig na het overschrijden van de betreffende omzet. Omzet verkregen uit vluchten, treinreizen en busreizen tellen niet mee. 

 

4. Geldigheid 

De voorliggende provisieregelingen en voorwaarden zijn geldig voor het boekjaar 2018 (01.01.2018 tot en met 31.12.2018) voor alle stationaire 

individuele agentschappen wereldwijd. Voor holdings (meerdere kleine kantoren/ vestigingen boeken onder hetzelfde agentschapnummer) gelden 

onze afzonderlijke „Voorwaarden voor holdings“. De actuele voorwaarden vindt u ten allen tijde onder www.spadreams.nl/service/word-spadreams-

partner 

 

5. Omzetberekening  

Omzetten worden bij SpaDreams toegewezen aan de hand van de vertrekdatum (in het bijzonder voor de berekening in paragraaf 1). Bij de 

omzetberekening geldt uitsluitend de omzet van de individuele bureaus. Bij filiaalbureaus wordt elk bureau afzonderlijk berekend. 

 

6. Stornering & Aankomst  

Gestorneerde omzetten evenals bus- en treinreisaandelen worden vergoed met 8% provisie. Vluchten worden per reiziger met 15 € voor vluchten 

binnen de EU en 25 € voor vluchten buiten de EU vergoed. Kosten voor omboekingen en creditcards worden niet in provisie omgezet. 

 

7. Boekingen door reisagenten/ PEP-reizen 

Reisagenten en begeleidende personen ontvangen 12% op alle hotelaanbiedingen van SpaDreams. Vanaf een omzet van 20.000 € verhoogt het 

prijsvoordeel zich naar 15%.  
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