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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 en dat we de ruilkosten zullen vereenvoudigen. 

Uw bijdragen voor het RCI-lidmaatschap en RCI Platinum-lidmaatschap blijven gelijk voor volgend jaar en om onze 

kostenstructuur te vereenvoudigen, vervangen we de verschillende binnenlandse en internationale kosten door een enkele 

ruilkostenvergoeding.Deze enkele vergoeding zal gelden voor de ruil van uw weken, ongeacht welke van de 4500 RCI-

vakantieverblijven u kiest om op vakantie te gaan met RCI. U krijgt nog steeds korting voor online ruilen 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. 

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 Weeks-lid kunt u de 

weken die u hebt gedeponeerd combineren, uw deponeringskrediet gebruiken en profiteren van onze uitverkoopacties 

met verlaagde ruilkoopkracht om het meeste uit uw vakantiebezit te halen. 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 

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

beschikbaar komen 
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 Gratis deponeringsherstel - de maximale deponeringskoopkracht voor weken die negen tot zes maanden voor de 

begindatum worden gedeponeerd, wordt hersteld, zonder dat daarvoor kosten verschuldigd zijn. 

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.  

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 
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Lidmaatschapsbijdragen Weeks 2016 

 

Ruilen RCI Weeks 

Kosten voor ruilen van weken online € 199 

Kosten voor ruilen van weken via callcenter € 209* 

Gastencertificaat € 52 

Overdracht deponeringstegoed € 60 

Combineren van deponeringen online € 91 

Combineren van deponeringen offline € 96 

Deponeringsherstel € 60 

Deponeringsverlenging van 1 maand € 28 

Deponeringsverlenging van 3 maanden € 68 

Deponeringsverlenging van 6 maanden € 106 

 

Verlengingskosten 

1 jaar € 99 

3 jaar € 255 

5 jaar € 399 

Kosten herstel lidmaatschap € 20 

 

Kosten bij zelfinschrijving** 

1 jaar € 200 

2 jaar € 243 

3 jaar € 301 

4 jaar € 348 

5 jaar € 418 

 

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

Spaans en Turks. 

**Geldig vanaf 1 januari 2016 


