
STO Garant: een eenvoudige en voordelige garantieregeling

STO Garant biedt een garantieregeling waarmee u kunt voldoen aan de wettelijke insolventiebescherming in 
de vernieuwde Richtlijn Pakketreizen. De garantieregeling werkt met een derdengeldenoplossing waarmee 
u de omzet uit uw (pakket)reizen kunt verzekeren. Omdat er geen gemeenschappelijk garantiefonds 
is vervallen de overheadkosten voor het fondsbeheer. Ook de jaarlijkse kosten voor bankgaranties en 
accountantsverklaringen, nodig voor deelname aan een gemeenschappelijk garantiefonds, komen te 
vervallen. Dit geeft een kostenreductie voor organisaties die op kan lopen tot duizenden euro’s per jaar. 
STO Garant (voorheen: STO-reisgarantie) bestaat sinds 2013 en levert haar garantieregeling aan zo’n 250 
reisorganisaties.

Werking STO Garant
STO Garant is gebaseerd op een derdengeldenprincipe en werkt via een online platform. Derdengelden betekent 
dat de reiziger niet rechtstreeks aan uw organisatie betaalt maar aan een derdengeldenrekening. Het bedrag wordt 
hier gewaarborgd totdat de (pakket)reis afgelopen is. De dag na afloop van de reis worden de gelden automatisch 
aan uw organisatie vrijgegeven. Omdat u enkel de omzet uit uw pakketreizen verzekert heeft dit slechts voor dit 
deel invloed op het werkkapitaal van uw organisatie.

Indien uw organisatie door financieel onvermogen niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen dan worden 
de gewaarborgde gelden gebruikt om de reiziger te compenseren of te repatriëren. Op deze manier voldoet u als 
organisator aan de in de Richtlijn Pakketreizen opgenomen wettelijk verplichte garantiestelling zonder alle kosten 
en administratieve rompslomp van een garantiefonds. Natuurlijk heeft elke garantie zijn voorwaarden. Daar zijn we 
graag vooraf open over. Lees daarvoor de garantieregeling op onze website.

STO Garant is een erkende garantieregeling. Alle betalingen voor STO Garant worden verwerkt door Certo 
Escrow, een bij de Nederlandsche Bank (DNB), Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Currence geregistreerde 
betaaldienstverlener. Certo Escrow heeft een uitgebreide staat van dienst in de Nederlandse betaalwereld.

Voordelen STO Garant
Ten opzichte van de garantiefondsen heeft STO Garant een aantal financiële voordelen:

• Zeer lage eenmalige toelatingskosten (€ 125);
• Zeer lage jaarlijkse contributie (€ 125);
• Geen kosten voor accountantsverklaring;
• Geen kosten voor bankgarantie;
• Vaste lage prijs (vanaf € 7,75) per boeking;
• Geen andere verborgen kosten.

https://sto-garant.nl/downloads


Daarnaast brengt het gebruik van STO Garant ook de volgende voordelen met zich mee:

•  Aanmelding en aansluiting in één dag te regelen;
•  Te gebruiken voor zowel particuliere als zakelijke reizigers;
•  Volledig geautomatiseerd betaalproces voor reizigers via online betaalmethodes;
•  Gedetailleerd boekings- en betalingsoverzicht via uw persoonlijk account;
•  Geautomatiseerd debiteurenbeheer dat geheel in lijn is gebracht met uw eigen algemene voorwaarden.

Prijs STO Garant
Bij een eenvoudige en voordelige garantieregeling hoort een prijsmodel zonder verrassingen. Naast de 
hierboven genoemde zeer lage toelatings- en jaarlijkse kosten betaalt u bij STO Garant per boeking waarvoor de 
garantieregeling wordt toegepast. Hierbij heeft u de keuze uit 2 modellen (bedragen zijn exclusief btw):

A. Een vast bedrag van € 12 per boeking;
B. Een pakket voor een bepaald aantal boekingen. Met een pakket kunnen vooraf boekingen tegen een 

voordeliger tarief worden ingekocht. U kunt vervolgens boekingen invoeren via het online platform totdat 
uw tegoed op is.  De beschikbare pakketten zijn:

STO Garant
Torenallee 20
5617 BC Eindhoven 

+31 (0)85 13 02 943
info@sto-garant.nl
www.sto-garant.nl

Note: Neem contact met ons op voor een maatwerkaanbod. 

Meld u nu aan!
Met STO Garant kan uw organisatie voldoen aan de 
garantieverplichtingen in de Richtlijn Pakketreizen.
Wacht daarom niet langer en meld u nu aan. U kan uw 
aanmelding doorgeven via info@sto-garant.nl of  
+31 (0)85 13 02 943.

Wilt u meer weten over STO Garant? Neem dan vandaag 
nog contact met ons op.

Pakketnummer Aantal boekingen Prijs per boeking Pakketprijs

I 25 € 11,00 € 275,00

II 50 € 10,00 € 500,00

III 100 € 9,00 € 900,00

IV 250 € 8,25 € 2.062,50

V 500 € 7,75 € 3.875,00
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