
Bedankt voor je interesse in STO Garant. Wij helpen je graag bij het kiezen van de beste 
garantieregeling voor jouw organisatie. Is dat STO Garant? Daar gaat onderstaande 
informatie antwoord op geven. 

Kom je er niet helemaal uit? Heb je nog een paar vragen? Wij helpen je graag verder.

Wat maakt STO Garant uniek?
Met de garantieregeling van STO Garant bescherm je de betaalde reissommen van reizigers met maximale 
zekerheid. We zijn anders dan de andere garantiefondsen. Onze garantieregeling werkt met een zogeheten 
derdengelden oplossing. Daarmee zijn we uniek. Deze oplossing heeft een aantal grote voordelen en natuurlijk ook 
zaken om rekening mee te houden. Meer hierover lees je bij “Hoe werkt het?”. 

Uiteraard voldoe je met onze garantieregeling aan de wettelijke insolventiebescherming in de Richtlijn 
Pakketreizen. 

De meest eenvoudige en 
voordelige garantieregeling 

van Nederland

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

 Zeer lage eenmalige toelatingskosten (€ 150,-)

 Zeer lage jaarlijkse contributie (€ 150,-)

 Vaste lage prijs (vanaf € 8,-) per boeking

 Geen kosten voor bankgarantie

 Geen kosten voor accountantsverklaring

 Geen andere verborgen kosten

Extra voordelen van STO Garant
 Aanmelding en aansluiting binnen enkele dagen 

geregeld

 Voor zowel particuliere als zakelijke reizigers

 Geautomatiseerd betaalproces voor reizigers met 

online betaalmethodes

 Gedetailleerd boekings- en betalingsoverzicht in 

jouw persoonlijke online account

 Geautomatiseerd debiteurenbeheer in lijn met 

jouw algemene voorwaarden

 Minimaliseer handwerk door het koppelen van 

jouw boekingssysteem met STO Garant

Hoe werkt het? En waar dien ik rekening mee te houden?
STO Garant is gebaseerd op een derdengeldenprincipe. Dat houdt in dat de reiziger niet rechtstreeks aan jouw 
organisatie betaalt, maar aan een derdengeldenrekening. Hier wordt het bedrag gewaarborgd totdat de (pakket)
reis afgelopen is. De dag na afloop van de reis worden de gelden automatisch aan jouw organisatie vrijgegeven. 
Tevreden klant of niet? Dat heeft geen invloed op de uitbetaling. 

Bied je naast pakketreizen ook losse reisdiensten aan? Dan kies je zelf of je deze ook verzekert via STO Garant. 
Flexibiliteit dus!



Wat gebeurt er bij financieel onvermogen?
Kan jouw organisatie door financieel onvermogen niet meer aan de verplichtingen voldoen? Dan worden de 
gewaarborgde gelden gebruikt om jouw reizigers te compenseren en, wanneer dit niet anders kan, te repatriëren. 

Is STO Garant een erkende en betrouwbare garantieregeling?
Jazeker! De Autoriteit Consument & Markt (ACM) beveelt STO Garant aan als één van de oplossingen. 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.

Waar kan ik alle voorwaarden lezen?
Met STO Garant kies je voor een zeer laagdrempelige garantieregeling zonder gedoe. Toch heeft ook onze 
garantieregeling zijn voorwaarden. Op onze website lees je alle voorwaarden.

Wat kost STO Garant per boeking?
Bij een eenvoudige en voordelige garantieregeling hoort een prijsmodel zonder verrassingen. Naast de lage vaste 
kosten, betaal je bij STO Garant een vast bedrag per boeking. Natuurlijk alleen voor de boekingen waarop de 
garantieregeling wordt toegepast. Bereken je, zoals de meeste deelnemers, deze kosten door aan jouw reizigers? 
Dan kost het je niets.

Je hebt de keuze uit 2 prijsmodellen
A. Een vast bedrag van € 12,75 per boeking
B. Een voordeelpakket  

Met een voordeelpakket koop je vooraf boekingen in tegen een lager tarief. De beschikbare pakketten zijn: 

Aanmelden of meer weten?
Aanmelden is al binnen enkele dagen geregeld. 
Eerst nog meer weten of wil je een demo zien? 
Wij zitten klaar voor je en helpen je graag.

STO I

25

€ 11,65

€ 291,25

Pakket

Aantal boekingen

Prijs per boeking

Pakketprijs

STO II

50

€ 10,60

€ 530,-

STO III

100

€ 9,55

€ 955,-

STO IV

250

€ 8,75

€ 2187,50

STO V

500

€ 8,-

€ 4000,-

Bedragen zijn exclusief BTW

info@sto-garant.nl  |  www.sto-garant.nl
+31 (0)85 130 29 43
Wacht niet langer en regel vandaag jouw 
garantieregeling nog! 

Liever een garantieregeling  
zonder derdengeldenrekening?

Bekijk dan VZR Garant. Met meer dan 200 deelnemers een veel 
gekozen garantiefonds in verschillende branches. 

www.vzr-garant.nl  |  +31 (0)85 130 76 30
Scan de QR en bekijk 

de mogelijkheden!


