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Je betaalt de 
hoofdprijs

Op vakantie in een zonnig oord krijg je een superaanbod. Voor een schijntje mag je een 
paar dagen in een luxe hotel. Al snel blijkt het om een lokkertje voor timesharing te gaan: 
het recht om jaarlijks enkele weken gebruik te maken van een accommodatie voor veel 
geld. We gingen in op zo’n uitnodiging en belandden in een bijzonder verkoopgesprek.

SUPERAANBOD VAKANTIECLUB

Of we drie nachten op Bali in een villa 
met zwembad willen verblijven, inclusief 
ontbijt en luchthaventransfers, voor €175. 
Liever naar Phuket of Chiang Mai? Prima, 
zolang we maar een presentatie bijwonen 
over de vakantieclub. Het bedrijf dat ons 
dit aanbod doet, is Anantara Vacation 
Club, onderdeel van Minor Hotels. Daarbij 
horen ook Anantara Hotels, een goed 
aangeschreven Aziatische hotel keten, 
en het bekendere NH Hotels. Dat wekt 
ver trouwen en met oprechte interesse 
verzilveren we de  aanbieding voor een 
hotel in Bangkok. 

Agressieve verkoopmethode
Na ons eerste ontbijt worden we mee
genomen naar een ruimte met talloze 
bureaus, internationale medewerkers 
en harde muziek. De ‘presentatie’ blijkt 
een individueel verkoopgesprek met een 
vrouw met een sterk Amerikaans accent. 
Ze klikt door de website van de hotelketen, 
die uitpuilt van paradijselijke foto’s. Ver
volgens noemt ze allerlei lidmaatschaps
vormen die ‘een leven lang vakantie geven’. 
Terloops benoemt ze dat zo’n lidmaatschap 
tot 2043 loopt, dat haar aanbod alleen van
daag geldig is en dat we contant moeten 
betalen. ‘Niet boos worden, dat heeft mijn 
baas zo besloten’, voegt ze toe.  

Het ontbreken van enige bedenktijd voor 
een contract dat nota bene 25 jaar duurt, 
is een nogal agressieve verkoopmethode. 
In Nederland is die daarom verboden.
De vrouw toont foto’s van verleidelijke  
safarilodges en luxe strandvilla’s. Dan 
pakt ze een brochure en schrijft daarin 
wat losse bedragen. Het zijn de instapkos

ten (€14.300) en jaarlijkse onderhouds
kosten (€1330). Die laatste moeten we tot 
2043 ophoesten. Volgens online recensies 
probeert de vakantieclub die kosten met 
niet meer dan 5% te laten stijgen. 
Met zo’n jaarlijkse inflatie komt het totale 
prijskaartje uit op een slordige €77.000. 
Volgens het rekenvoorbeeld van deze 
dame hebben we daarmee het voorrecht 
om jaarlijks zo’n acht nachten door te 
brengen in een hotel. 

Dat klinkt ons onaantrekkelijk in de oren 
en daarom vragen we of we op ons ge
mak die brochure mogen doornemen. 
‘Nee, deze brochure blijft hier!’ is haar 
 korte antwoord. Wij vinden het bij zulke  
astronomische bedragen vanzelfsprekend 
dat je alle details op papier krijgt, voordat 
je beslist. De verkoopster benadrukt dat 
we nu moeten beslissen en dat ze vandaag 
geld wil zien. Het zorgt voor een opgejaag
de sfeer en met moeite beëindigen we na 
anderhalf uur het gesprek.

Wees op je hoede 
wanneer je op 
vakantie wordt 
 verrast met een  
gratis cruise of villa 
met zwembad

WAARSCHUWING 
Uw Europa (europe.eu/youreurope), een 
site van de Europese Unie, waarschuwt 
voor vakantiekortingsclubs (oftewel 
timesharing). Dit vanwege de langduri-
ge financiële verplichtingen, belastin-
gen, servicekosten en premies. In de EU 
heb je altijd recht op Nederlandstalige 
informatie. Verder mag je een lidmaat-
schapscontract  binnen 14 dagen zonder 
opgaaf van reden annuleren, mag de 
verkoper tijdens de bedenktijd niet om 
een aanbetaling vragen én mag je vanaf 
de tweede termijn boetevrij opzeggen. 
Buiten de EU gelden deze regels niet en 
is het dus oppassen geblazen. 
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Word lid en krijg direct toegang tot alle 
onafhankelijke tests en informatie.

Smaakt dit 
naar meer?
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