
 

 

Rejsebetingelser 
 
Prisændringer 
OurWorld A/S kan under særlige forudsætninger 
hæve eller sænke rejsens pris. Ændringen skal 
bero på væsentligt ændrede valutakurser, 
skatter, afgifter, nye skatter og/eller afgifter, 
stigninger på brændstof og lign. En prisændring 
vil blive varslet hurtigst muligt og senest 14 dage 
før afrejse. OurWorld A/S kan dog aldrig forhøje 
rejsens pris med mere end 10 %. Såfremt dette 
sker kan rejsedeltageren frit afbestille rejsen. 
OurWorld forbeholder sig ret til at kurssikre 
relevante valutaer når der er sikret afrejse, 
herefter kan evt. kursfald ikke udløse lavere pris. 
 
Forbehold 
Der tages forbehold for trykfejl og fejl i prisen på 
rejsen. 
 
Rejsedeltagerens ændring 
Navneændring er efter billetudstedelse som 
oftest forbundet med ændringsgebyr, som er 
afhængig af det enkelte luftfartsselskab.  
 
Rejsedeltagerens afbestilling uden 
afbestillingsforsikring 
Indtil 60 dage før afrejse er depositum tabt. 
Senere afbestilling end 60 dage før afrejse vil 
medføre, at hele det indbetalte beløb er tabt. 
 
Afbestilling skal altid foregå skriftligt. 
 
Afbestillingsforsikring 
OurWorld A/S anbefaler at man tegner en 
afbestillingsforsikring. 
Forsikringen skal bestilles samtidig med rejsen. 
Forsikringen dækker, hvis forsikrede ikke kan 
påbegynde rejsen pga. død eller alvorlig akut 
sygdom/tilskadekomst, som kræver 
hospitalsindlæggelse eller lægeordineret 
sengeleje  
eller det, der kan sidestilles hermed hos 
forsikrede eller nærmeste pårørende eller 
rejseledsager 
OurWorld A/S etablerer afbestillingsforsikringen 
ved Gouda rejseforsikring.  
 

Rejsedeltagerens ansvar 
Møder rejsedeltageren ikke rettidigt op/udebliver 
eller ikke kan deltage pga. glemt eller ugyldigt 
pas, kan der ikke forventes nogen godtgørelse. 
Rejsedeltageren skal rette sig efter rejselederens 
anvisninger samt sørge for, at bagage mv. er på 
rette sted. Rejsedeltageren er ansvarlig for 
enhver skade forårsaget pga. tilsidesættelse af 
rejselederens anvisninger. Enhver rejsedeltager 
er selv ansvarlig for at kende gældende 
toldregler. 
 
Aflysning/ændring 
Aflysning kan finde sted, hvis der ikke er opnået 
tilstrækkeligt deltagerantal (8). Ved aflysning af 
en rejse godtgøres det fuldt indbetalte beløb. 
OurWorld A/S er forpligtet til senest 60 dage før 
afrejse at underrette rejsedeltagerne, såfremt 
der ikke er tale om en pludselig opstået situation. 
Bureauet forbeholder sig ret til at ændre en rejse, 
hvis tvingende forhold gør dette nødvendigt, 
f.eks. omlægning af en rejserute, ændring af 
overnatningssteder samt flytte gæster til et andet 
hotel af samme standard.  
 
Rygning 
Rygning i busser og fly er ikke tilladt. 
Hotelværelserne er som udgangspunkt ikke ryger 
værelser. Ønskes rygerværelser vil OurWorld A/S 
gerne forespørge om dette. 
 
Bonusprogrammer 
Dette er en sag mellem deltager og flyselskab 
 
Reklamationer 
Skal fremsættes til rejselederen vil straks forsøge 
at udbedre skaden. Sker dette ikke i tilstrækkeligt 
omfang, skal reklamation omgående ringes eller 
sendes skriftligt til OurWorld A/S. 



 

 

 
 
 

Hvis dit fly bliver forsinket 
 

 
Vi har traditionelt en stor grad forbruger beskyttelse i Danmark – heldigvis. I den forbindelse vil vi gerne at 
du er bekendt med følgende.  
Nedenstående er relevant såfremt dit fly er forsinket, eller du bliver afvist pga. for eksempel overbooking af 
flyet. Herunder finder du information som er hentet fra Forbruger Europa.  
Læs venligst også side 2. 
 
Hvis dit fly er mere end to timer forsinket fra eller til et EU land, skal flyselskabet blandt andet tilbyde dig 
gratis mad og drikke, mens du venter. Det gælder for:  

• To timer eller mere for flyvninger under km. 1.500 

• Tre timer eller mere for flyvninger inden for EU på mere end km. 1.500 

• Fire timer eller mere for flyvninger uden for EU på mere end km. 3.500  

 

Flyselskabet skal betale for dine overnatninger samt transport til og fra hotel, hvis du er nødt til at 
overnatte på grund af forsinkelsen. 

Du kan være berettiget til at få dine billetter refunderet eller en returflyvning, hvis forsinkelsen er på 
mindst fem timer.  

Din ret til kompensation 

Du KAN have ret til kompensation ved flyforsinkelse, hvis du ankommer mere end tre timer for sent til 
destinationen. Størrelsen på kompensationen afhænger af, hvor lang en flyvning der er tale om:   

• Flyvninger på 1.500 km. eller kortere                        250 EUR 

• Flyvninger mellem km. 1.500 og 3.500                        400 EUR  

• Flyvninger over 3.500 km. uden for EU                        600 EUR 

 

Kompensationen skal udbetales kontant, ved bankoverførsel eller bankcheck. Hvis flyselskabet ønsker at 
udbetale kompensationsbeløbet i rejsekuponer eller andre tjenester, så skal du give din accept af dette på 
skrift.  
I visse tilfælde kan flyselskabet reducere din kompensation med 50 % afhængigt af, hvor langt du flyver og 
hvor hurtigt du kommer frem.  

Din ret til kompensation bortfalder, hvis flyforsinkelsen skyldes usædvanlige omstændigheder fx, uvejr og 
en ulovlig (uvarslet) arbejdsnedlæggelse. 

 
 

 

 



 

 

 

Hvis dit fly bliver forsinket 

OurWorld A/S optræder som agent for de(t) i rejsen/transporten involverede luftfartsselskab(er), der alene 
er ansvarlige for den korrekte gennemførelse af flyvningen. Dette selskab/disse selskabers 
transportbetingelser og ansvarsbegrænsninger er derfor gældende. Transporten sker i henhold til 
Montreal- og Warszawa-konventionerne og Forordning 889/2002, der begrænser luftfartsselskabernes 
erstatningsansvar i tilfælde af død eller tilskadekomst og ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af 
bagage samt i tilfælde af forsinkelse. 

OurWorld A/S ansvar for mangler samt person- og tingskade ved skibs- og togrejser er begrænset til det 
erstatningsansvar, vores leverandører har i henhold til henholdsvis Athen-konventionen samt COTIF/CIF-
konventionen. 

Ovenstående kan for nogle virker som ”Jura sprog”. Frit oversat til ”Dansk” betyder det: 

Hvis dit fly er forsinket, kan du rette henvendelse til flyselskabet for at få kompensation. Problemet er at 
det ofte skal foregå på engelsk. Hvilket kan være en udfordring for mange. Men vi hjælper gerne med 
kontaktinformationer til flyselskabet (mailadresse eller hjemmeside) 

I stedet kan du søge ordet: Flyforsinkelse på www.google.dk så finder du flere selskaber som kan hjælpe 
dig. Typisk vil de være gratis, hvis du ikke får erstatning, men får du erstatning vil de typisk kræve omkring 
25% af erstatningsbeløbet. 

Du skal være opmærksom at ”sagen” kan tage både måneder og år at få afklaret. 

Når alt dette er sagt, så er virkeligheden, det er meget få fly der er forsinket og hvis de endelig er forsinket, 
så er det ofte nogle få minutter. 

Med ønsket om en god og rettidig flyvning 

OurWorld A/S 

 

http://www.google.dk/

