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Geacht RCI-lid, 

We hebben de herziening van RCI-kosten voor het komende jaar afgerond en zijn blij u te kunnen mededelen dat we de 

lidmaatschapsbijdrage niet verhogen. 

Uw bijdragen voor het RCI-lidmaatschap en RCI Platinum-lidmaatschap blijven gelijk voor volgend jaar. Daarnaast ontvangt 

u ook volgend jaar weer een online-korting via RCI.com. 

Alle transactiekosten gelden vanaf 1 december 2015, terwijl de lidmaatschapsbijdragen gelden vanaf 1 januari 2016.  

Op de volgende pagina vindt u een gedetailleerd overzicht van de kosten voor 2016.  

Meer vakantiekeuze 

Elk jaar proberen we het aanbod van bestemmingen waaruit u als RCI-lid kunt kiezen te vergroten. In 2015 hebben we 60 

nieuwe vakantieverblijven toegevoegd aan ons ruilnetwerk, met onder meer Het Grand Palladium Palace Ibiza Resort & 

Spa, gelegen aan het strand van het vermaarde Playa d’en Bossa in Spanje en het Aklandia Resort in Bodrum, Turkije, maar 

ook locaties die verder weg liggen, zoals Japan en China. Er zijn nu meer dan 4500 vakantieverblijven in het RCI-ruilnetwerk 

– meer dan twee keer zoveel als onze grootste concurrent. 

Als RCI-lid hebt u ook toegang tot Europese vakanties bij onze zusterbedrijven, zoals James Villa Holidays, Landal 

GreenParks, Novasol, cottages4you and Wyndham Hotels – sommige daarvan zijn beschikbaar als RCI-ruilvakanties, andere 

met exclusieve kortingen voor RCI-leden.  

We zullen blijven investeren om u de breedst mogelijke vakantiekeuze te kunnen bieden, samen met vele andere 

voordelen die zijn verbonden aan het lidmaatschap van het grootste vakantieruilprogramma ter wereld. 

Meer manieren om uw vakantiebezit te gebruiken 

RCI is de enige wereldwijde aanbieder van ruilvakanties die zijn leden volledige flexibiliteit biedt. Als Points-lid kunt u uw 

punten gebruiken voor meerdere ruilvakanties, of punten van eerdere en komende gebruiksjaren lenen en sparen om een 

ruil met een hogere waarde te kunnen maken voor een extra bijzondere vakantie.  

En met ons ‘Welkom Thuis’-beoordelingskaartprogramma is de kwaliteit van de vakantieverblijven gegarandeerd, want 

leden zoals u spelen een belangrijke rol en helpen ons, en de eigenaren van de vakantieverblijven, om u de kwaliteit te 

bieden die u verwacht. 

Ons hogere lidmaatschapsniveau, RCI Platinum, biedt nog meer voordelen en meer manieren om uw lidmaatschap 

optimaal te benutten. Naast bestaande voordelen, zoals voorrang op populaire bestemmingen, kunnen RCI Platinum-leden 

nu hun voordeel doen met: 

 Gratis lopende zoekopdrachten – op een wachtlijst staan voor een droomvakantie, zonder vooraf ruilkosten te 

hoeven betalen 



 

Maatschappelijke zetel: RCI Europe, Kettering Parkway, Kettering, Northamptonshire, NN15 6EY, Verenigd Koninkrijk 
Ingeschreven in Engeland en Wales onder nummer 1148410. 

Een bedrijf van Wyndham Worldwide 

 
 
 

 Verzoek om overplaatsing naar een ander vakantieverblijf in dezelfde plaats, mocht er een appartement 

beschikbaar komen. 

Gebruiksgemak 

Om de planning van uw volgende vakantie nog eenvoudiger te maken, verbeteren we RCI.com ook voortdurend, zodat u 

sneller kunt zoeken en uw volgende RCI-vakantie kunt boeken… 24 uur per dag, 7 dagen per week. 

Neem een kijkje in het gedeelte Vakantie-ideeën om inspiratie op te doen voor uw volgende vakantie, en als u daar toch 

bent, kunt u onze gratis reisgidsen downloaden, zodat u het meeste uit uw vakantie kunt halen.  

Het is ook mogelijk om uw account online te beheren en we hebben het nu nog eenvoudiger gemaakt om u aan te melden 

en in te loggen. 

Onze belofte aan u is dat we aanzienlijk blijven investeren om te waarborgen dat uw RCI-lidmaatschap u de waarde, 

kwaliteit en afwisseling van vakantie-ervaringen en reisvoordelen biedt waarvan wij weten dat u ze verdient.  

Met vriendelijke groet, 

Sean Lowe 

Algemeen directeur RCI Europa, Midden-Oosten, Afrika en India 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Maatschappelijke zetel: RCI Europe, Kettering Parkway, Kettering, Northamptonshire, NN15 6EY, Verenigd Koninkrijk 
Ingeschreven in Engeland en Wales onder nummer 1148410. 

Een bedrijf van Wyndham Worldwide 

 
 
 

Points deel 1: Uw Points-lidmaatschapsbijdrage voor 2016 

 

RCI Points-kosten 2016* 
 

Jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage RCI Points € 145 
Jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage RCI Points – 

Samengesteld (zonder Weeks-lidmaatschap) € 645 
Jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage RCI Points – 

Samengesteld (met huidig Weeks-lidmaatschap) € 500 
 
 
 

Online ruilen 
Reservering eigen vakantieverblijf € 71 

Reservering eigen vakantieverblijfgroep - 8 nachten of meer € 298  
Reservering eigen vakantieverblijfgroep - 5-7 nachten € 144 

Standaard reserveringen - 8 nachten of meer € 308 
Standaard reserveringen - 5-7 nachten € 149 

RCI Weeks Europees (per week) € 149 
RCI Weeks Internationaal (per week) € 149 

Gastencertificaat € 52 
Automatische spaarpunten € 39 

Punten overdragen € 68 
Punten lenen: Geen kosten 

Ledenhuurpunten – per punt € 0,10 
 
 

Ruilen callcenter** 
Reservering eigen week geen kosten 

Reservering eigen vakantieverblijf € 71 
Reservering eigen vakantieverblijfgroep - 8 nachten of meer € 308 

Reservering eigen vakantieverblijfgroep - 5-7 nachten € 154 
Reservering eigen vakantieverblijfgroep - 4 nachten of minder (per nacht) € 33 

Standaard reserveringen - 8 nachten of meer € 318 
Standaard reserveringen - 5-7 nachten € 159 

Standaard reserveringen - 4 nachten of minder (per nacht) € 36 
RCI Weeks Europees (per week) € 159 

RCI Weeks Internationaal (per week) € 159 
Points-partnerreservering – hotelboeking of autohuur van 4 nachten of minder € 79 

Alle andere Points-partners € 159 
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Points-verlenging 
Points-verlenging voor 12 maanden 

Minimale kosten voor alle transacties van 30.000 punten of minder € 32 
Kosten voor alle transacties van 30.001 punten of meer € 63 

Permanente overdracht van punten aan niet-lid € 414 
Permanente overdracht van punten aan bestaand Points-lid € 117 

Extra kosten late betaling € 52 
 

**Geldig vanaf 1 januari 2016 

**Callcentergidsen zijn beschikbaar in de volgende talen: Arabisch, Frans, Fins, Duits, Engels, 

Hongaars, Italiaans, Portugees, Spaans en Turks. 

 

 

 

 


