KLM EN TRANSAVIA

In het korti

Ticketprijs
vliegt ineens
omhoog
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Net als fysieke winkels mogen
webwinkels hun productprijs niet bij
de kassa plotseling verhogen.
Vliegmaatschappijen doen dat
desondanks gewoon.
TEKST BERT QUIST
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➜ KLM en Transavia misleiden soms klanten die online
een vliegticket willen boeken

‘DOE ALLEEN AANbiedingen die consumenten echt kunnen
boeken’, schrijft de Autoriteit
Consument en Markt (ACM)
op haar website. De ACM
wijst verkopers van vliegtickets daarmee op de wettelijke
regels. De Consumentenbond
krijgt echter regelmatig klachten van consumenten die hun
vliegtickets niet voor de aangeboden prijs kunnen boeken.
Luchtvaartmaatschappijen
KLM en
Transavia
bedienen
zich van
verschillende
trucs waardoor
klanten de aangeboden prijs niet krijgen. KLM
geeft een ‘prijs omhoog’-melding, waarbij ze aangeeft
hoeveel duurder het ticket bij
het afrekenen is geworden,
inclusief ‘excuses voor het
ongemak’. Of ze geeft een
‘helaas, er gaat iets mis’-melding. Deze melding is extra
vervelend, want dan moet de
reiziger alle gegevens opnieuw invullen, en hopen dat
het niet wederom misgaat.
Transavia meldt in zulke gevallen: ‘Deze vlucht is zojuist
door iemand anders geboekt,
daarom is de vlucht tegen het
door jou gekozen tarief niet
meer beschikbaar.’ Ook die
klanten moeten vervolgens

prijsmisleiding

alle gegevens opnieuw invullen, en een duurder ticket
boeken. Saillant: de melding
van Transavia gaf tijdens onze
testboekingen valse informatie. De vlucht was op dat moment namelijk (nog) niet door
iemand anders geboekt.

‘Pure diefstal’
‘Ongemak? Pure diefstal’, zo
typeert Frits van Straten de
plotselinge prijsstijging van
€50 op het moment dat hij zijn
KLM-vliegticket naar Valencia
wil afrekenen. ‘Overduidelijk
wordt tot het laatste moment
gewacht om je met deze prijsverhoging te confronteren.’
Emma Louwinger heeft dezelfde ervaring. Op de Facebookpagina van KLM beklaagt
ze zich er openlijk over, waarna KLM met haar in discussie
gaat (zie de Facebookberichten op pag. 12). ‘Wanneer je
je boeking bevestigt, controleren we nog een keer op beschikbaarheid. Het kan zijn
dat de beschikbaarheid en
daarmee het tarief net zijn
veranderd. We zijn ons bewust van de verwarring en
teleurstelling die dit kan opleveren’, aldus KLM. Maar
Emma heeft – direct nadat ze
de verhoging in haar maag
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kreeg gesplitst – opnieuw op
klm.com gekeken en zag daar
weer de originele prijs staan,
dus zonder verhoging. Toen
ze die wilde boeken, kreeg ze
aan het einde van die boeking
wéér een melding over een
verhoging. Niet van €27, zoals in eerste instantie, maar
van maar liefst €57. Als ze dat
aankaart, antwoordt KLM: ‘De
beschikbaarheid wordt niet
helemaal goed bijgewerkt op
de website, onze excuses.’

‘Anderen doen het ook’
Afgelopen najaar confronteerde de auteur van dit artikel
Transavia met een plotselinge
prijsverhoging die hij zelf voor
de kiezen kreeg. De ervaring
was strijdig met de informatie
op consuwijzer.nl, een website van de ACM met informatie
voor consumenten. Daarop
staat: ‘Voor bijkomende kosten
geldt de regel: u moet het vliegticket kunnen boeken voor de
aangeboden prijs. De aanbie-

Transavia geeft
nogmaals toe
dat ze niet aan
de wet voldoet

ding mag geen lokkertje zijn.’
Transavia ziet dat heel anders,
en legt uit dat haar prijsverhogingen niet onder ‘bijkomende
kosten’ vallen. Volgens Transavia doelt de wetgever met
die zin op zaken als administratie- en boekingskosten. En
dus legt de Consumentenbond-medewerker de zaak
voor aan de Reclame Code
Commissie (RCC). Het verweer van Transavia: ‘anderen
doen het ook’ en ‘deze situatie
komt maar zelden voor’. Die
argumenten houden echter
geen stand: de Reclame Code
Commissie acht de ‘reclame-uiting’ van Transavia in
strijd met de Reclamecode
Reisaanbiedingen.

Transavia hardleers
Alhoewel de RCC geen wettelijke bevoegdheden heeft en enkel aanbevelingen kan doen,
zegt Transavia toe ‘compliant’
te zijn aan de uitspraak. Oftewel, ze zal het niet meer doen.
Maar als we de situatie een
halfjaar later opnieuw onderzoeken, blijkt Transavia hardleers: ze doet het nog steeds.
‘Wij onderzoeken momenteel
of de techniek van het boekingsproces dermate aangepast
kan worden dat geen enkele

€200

€100

bezoeker meer te maken
krijgt met een prijs die niet
meer beschikbaar is’, reageert een woordvoerster.
Daarmee geeft Transavia
nogmaals toe dat ze niet aan
de wet voldoet. Die stelt dat
je alleen aanbiedingen mag
doen die consumenten echt
kunnen boeken. ‘Wij informeren de boeker inmiddels
in het boekingsproces dat
het kan voorkomen dat de
getoonde prijs niet meer
beschikbaar is. Daarmee
voldoen wij aan de uitspraak
van de RCC en wet’, aldus
Transavia.
Het klopt dat zowel KLM als
Transavia na de RCC-klacht
al vroeg in het boekingsproces aangeeft dat de prijzen
kunnen wijzigen zodra je
gaat betalen, maar dat is
geen vrijbrief om de wet te
negeren. Bovendien
➜

Goedkoopste ticket boeken
Veel luchtvaartmaatschappijen en vergelijkingssites voor vliegtickets, zoals Google Flights en Skyscanner, werken tegenwoordig met prijsgrafieken en/of -tabellen (zie de afbeelding). Vaak
geven die in één oogopslag weer wat de piek- en dalmomenten
zijn. Helaas kan er dan bij het afrekenen alsnog een vervelende
prijsverhoging volgen, maar bij een goedkoop ticket is dat natuurlijk minder vervelend dan een prijsverhoging bij een duur
ticket. Zie ook consumentenbond.nl/vliegen.
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Emma Louwinger discussieert
op Facebook met KLM Royal
Dutch Airlines
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klopt de melding van KLM en
Transavia in veel gevallen
niet. Beide stellen vooraf dat
de ‘exacte totale prijs’ (KLM)
of ‘definitieve ticketprijs’
(Transavia) zichtbaar is zodra de
betaling begint.
Maar vaak valt er
dan ineens niets meer
te boeken, en moet de klant
van voren af aan beginnen.
Het boeken van vliegtickets is
grotendeels vergelijkbaar met
een aankoop in de supermarkt. Hangt er bij de pakken
koffie een prijskaartje met €4,
en scant de kassa €5, dan
moet je het pak voor €4 kunnen kopen. Tenzij er een typefout staat, bijvoorbeeld €0,04
en je kan vermoeden dat de
prijs niet klopt. De overheid
legt het op consuwijzer.nl
als volgt uit: ‘Had u geen reden om te twijfelen aan de
prijs op de prijssticker en wilt
u het product kopen? Dan
moet de verkoper het product
voor deze prijs aan u verkopen. U heeft dan namelijk een
rechtsgeldige koopovereenkomst gesloten.’

Verschillende
prijsklassen
Veel luchtvaartmaatschappijen delen hun vliegtuigen op in
‘prijsklassen’. Zouden supermarkten hetzelfde doen, dan
kosten de eerste rijen koffiepakken €4, de rijen daarachter €5, et cetera. Er zijn
tegenwoordig diverse supermarktketens – zeker in het
buitenland – met digitale prijskaartjes, dus technisch gezien
zou dat nog best kunnen.
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Klanten
zullen vreemd
opkijken, maar komen bij de kassa niet voor
een verrassing te staan. Want
de prijs op het kaartje is dan
gelijk aan die bij de kassa.
KLM en Transavia controleren
echter pas als een klant gaat
betalen of de tickets al dan
niet ‘op’ zijn in een bepaalde
klasse. Waarbij ‘klasse’ niets
met luxe te maken heeft: het
betreft exact dezelfde soort
stoelen, maar tegen verschillende prijzen. Beginnen er
twee mensen tegelijkertijd met
het boeken van de laatste stoel
van een bepaalde prijsklasse,
dan krijgt de eerste die betaalt
de stoel voor die prijs, en heeft
de tweede pech. ‘Die situatie
komt maar heel zelden voor’,
zo leggen de maatschappijen
aan ons uit. Maar niet alleen
de klachten die wij binnenkrijgen, ook de sites zelf zeggen
iets anders. ‘Op dit moment
zijn 30 personen vluchten naar

Ineens zijn
de goedkope
vliegtickets ‘op’

prijsmisleiding
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af, met twee boetes van in
totaal €350.000. Corendon
was in advertenties onduidelijk over het definitieve bedrag dat klanten voor vliegtickets moesten betalen.
Maar daar ging het om verborgen boekings- en servicekosten.
Voor zover bekend is de
prijsmisleiding van KLM en
Transavia, zoals in dit artikel
beschreven, nog niet aan een
€100
rechter voorgelegd. Tot die
tijd kunnen deze maatschappijen, die beide onder Air
France-KLM vallen, claimen
dat ze de wet niet overtreden.
Paramaribo
Alleen een rechterlijke uitaan het bekijken’,
spraak geeft immers uitsluitmeldt klm.com bijvoorsel, hoe klip en klaar de wetbeeld als we een testboeking
tekst ook is.
doen voor een vlucht naar een
verre van drukke bestemming. Hoewel de RCC geen wettelijke bevoegdheden
heeft, kan een
Zwarte lijst
klacht bij haar
Luchtvaartmaatindienen ook effect
schappijen kunnen
sorteren. Partijen
tickets die iemand
die zich niet aan de
aan het boeken is
aanbevelingen
vasthouden, zodat er
houden, komen op
geen lagere prijs aan
Volgens de
een zwarte lijst te
meerdere mensen
wet moet de
tegelijkertijd wordt
verkoper een staan, en krijgen
beloofd. Daarmee
product voor daarmee speciale
aandacht van de
voorkomen ze dat
de getoonde
klanten er bij de
prijs verkopen ACM. Ook vergroot een gewonkassa achter komen
nen zaak de kans dat je te veel
dat er loze beloften zijn gebetaalde kosten terugkrijgt
daan. Ze kiezen er echter bevan de luchtvaartmaatschapwust voor om iedereen in eerpij, door met de uitspraak in
ste instantie de ‘lage’ prijs te
de hand nogmaals bij ze aan te
tonen, en pas bij de betaling
met hogere prijzen op de prop- kloppen. Klagen bij de RCC is
bovendien gratis voor consupen te komen. Half mei nog
menten.
strafte toezichthouder ACM
KLM en Transavia zijn door de
een vergelijkbare situatie bij
RCC nog niet op de zwarte lijst
luchtvaartmaatschappij Cogeplaatst.
rendon in hoger beroep hard
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TIP

Praktische hulp
bij het boeken
Maak van elke stap in
het boekingsproces
een schermafbeelding,
zodat je later eventueel
makkelijk je recht kunt
halen. Volg daarvoor de
volgende stappen:

1

Zoek op Youtube op
‘screenshot maken’,
vervolgens op het type
apparaat (en eventueel
het merk pc, mac, tablet,
smartphone).

2

Doorloop exact
dezelfde boekingsstappen in twee verschillende schermen.
Een tweede tabblad (pc)
open je meestal door
Ctrl + T tegelijkertijd in te
drukken.

3

Is het aangeboden
ticket en/of de aangeboden prijs ineens
niet meer beschikbaar?
Bewaar dan de opgeslagen schermafbeeldingen. Die komen van pas
bij een claim bij de
luchtvaartmaatschappij,
een klacht bij de
Reclame Code
Commissie of het inschakelen van de
rechtsbijstandsverzekering.

over naar het tweede
tabblad, waar alle gegevens ook nog staan.

5

Kopieer eerst alle
gegevens van de betreffende pagina, voor
het geval het ook hier
misgaat. Op de pc is dat
een kwestie van Ctrl + A
tegelijkertijd indrukken
(alle tekst wordt blauw)
en daarna Ctrl + C. Open
vervolgens een tekstverwerker als Notepad
of Word, en druk tegelijkertijd op Ctrl + V. Alle
ingevulde informatie
staat dan, als het goed
is, in de tekstverwerker.

6

Ga terug naar het
tabblad waar de
(reserve)boeking klaarstaat om te betalen, en
klik op betalen.

7

Gaat het opnieuw
mis, haal dan bij een
nieuwe poging de boekingsgegevens uit de
tekstverwerker. Vooral
bij gegevens als paspoortnummers en creditcardnummers scheelt
dat een hoop invulwerk.

4

Dwingt de luchtvaartmaatschappij
je om het gehele boekingsproces opnieuw te
doorlopen, schakel dan
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WIL JE MEER UIT
JE GELD HALEN?
Met de beste tips en adviezen van de Geldgids
ben je zelf een financieel expert. Kijk meteen
op consumentebond.nl/geldgids en kies
de aanbieding die bij je past.

HAAL ’M
IN HUIS

