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TUI fly kan mee profiteren van Duitse staatslening
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Veel mensen hadden voor de coronacrisis al een vlucht geboekt om deze zomer met TUI fly vanuit Deurne naar de Spaanse zon te
vliegen. Die vluchten zijn nog niet afgelast.

In februari was corona nog geen koning in ons land. “Veel mensen hebben toen gebruikgemaakt van onze vroegboek- acties.
Daardoor hebben we deze zomer onder meer vanop Deurne een hoge bezettingsgraad op onze vluchten”, zegt Piet Demeyere,
woordvoerder van TUI fly. “Mensen kunnen die vlucht één keer naar een latere datum verzetten zonder annuleringskosten te betalen.
Maar velen hebben hun vlucht laten staan.”

Mensen die hun vlucht toch willen verzetten, kunnen dat alleen doen als die vlucht gepland is vóór 31 augustus. Verzetten kan tot
zeven dagen voor de afreis. De nieuwe vertrekdatum moet uiterlijk 31 maart 2021 zijn.

Je mag niet alleen de datum, maar ook de reisbestemming wijzigen. Als de nieuw geplande reis meer kost dan de oorspronkelijke reis,
moet je de extra kosten betalen. Als de reis minder kost, geeft TUI fly een voucher voor hetgeen je te veel hebt betaald. Die voucher
bedraagt maximaal 40% van de kost van de oorspronkelijk geboekte reis en is een jaar geldig.

Steun van de Duitsers

TUI, de Duitse moedermaatschappij van TUI fly, heeft van de Duitse staatsbank KfW een staatslening van 1,8 miljard euro gekregen
om de coronacrisis door te komen. “Er wordt nu bekeken welk deel van dat geld aan TUI fly in België wordt besteed”, zegt Sarah
Saucin, ook woordvoerder van TUI fly.

Transporteconoom Eddy Van de Voorde is optimistisch over de slaagkansen van dat reddingspakket. “TUI is een grote maatschappij,
en de Duitse overheid heeft er alle belang bij om het bedrijf te redden. Dat komt dus wel goed.” (cwil)
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