
Reactie Ásdís Pétursdóttir, Icelandair:  

I can confirm that Icelandair has issued the refund, to which the passenger is 
entitled according to article 5 of Regulation EC 261/2004, to eSky. According to industry 
standards and IATA resolutions, refunds are generally issued by the agent responsible for 
issuing the ticket. The passenger in question will therefore receive the refund from eSky 
– it is already in process.  

To put this into context. Because of the vast amount of refund requests over the past 
months due to the spread of Covid-19, the refund process has taken much longer time 
than usually. We are very sorry for that. We have been putting extra effort in closing 
outstanding requests and have now completed over 90% of the refund requests received 
since March when the virus started to impact travel.  

Vertaling  
  
Ik kan bevestigen dat Icelandair de restitutie, waarop de passagier recht heeft 
volgens artikel 5 van Verordening (EG) 261/2004, aan eSky heeft verstrekt. 
Volgens industriestandaarden en IATA-resoluties worden restituties over het 
algemeen uitgevoerd door de agent die verantwoordelijk is voor de uitgifte van 
het ticket. De passagier in kwestie ontvangt daarom de terugbetaling van eSky - 
deze is al in behandeling.   

Om dit in context te plaatsen. Vanwege het enorme aantal 
terugbetalingsverzoeken in de afgelopen maanden als gevolg van de 
verspreiding van Covid-19, heeft het terugbetalingsproces veel meer tijd in 
beslag genomen dan normaal. Dat spijt ons heel erg. We hebben extra energie 
gestoken in het afhandelen van openstaande verzoeken en hebben nu meer dan 
90% van de restitutieverzoeken afgerond die zijn ontvangen sinds maart, toen 
het virus invloed begon te krijgen op reizen.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reactie eSky  

Did eSky in fact not pay a refund for the cancelled tickets, as is claimed by Daan 
van Werven, until now?  
 
Mr Werven indeed didn’t receive a refund for cancelled flight tickets until yesterday. We 
were in constant contact with Icelandair and we have managed to process a refund 
today. We are sorry for the inconvenience and are doing our best to ensure that each 
and every customer receives a refund for a cancelled flight. To do so, we have assigned 
more travel consultants into handling refund requests.  
  
Why doesn’t eSky refund the tickets within 7 days, which would be in 
accordance with a European law that also extends to Iceland?  
 
We are following EU laws in regards to refund rights, however eSky, as an online travel 
agency, is dependent on decisions of airlines as well as their regulations - in terms of 
refunds. It is worth mentioning, that COVID-19 pandemic has had a tremendous impact 
on the travel industry. No company was prepared to face such a scale of cancelled flights, 
nevertheless, we have optimized internal processes to speed up the process of refunds.  
  
Shouldn’t eSky refund passengers even if eSky hasn’t received the restitution 
from Icelandair?  
 
In the current situation, it is difficult to expect online travel agencies to credit refund 
requests on such scale. We use the standard procedure of reaching out to the airlines 
and providing reimbursements to customers after being paid by the airline. In these 
tough times, it’s about cooperation and understanding between all interested parties: 
airlines, online travel agencies and customers. So far, we, at eSky, have processed more 
than 120 000 refund requests worth more than 25 millions of EUR.  

Vertaling  

Heeft eSky tot nu toe de tickets niet vergoed zoals Daan van Werven aangeeft?   

De heer Werven heeft inderdaad tot gisteren geen restitutie ontvangen voor 
geannuleerde vliegtickets. We hadden constant contact met Icelandair en we zijn erin 
geslaagd vandaag een terugbetaling te verwerken. Onze excuses voor het ongemak, we 
doen ons best om ervoor te zorgen dat elke klant een terugbetaling krijgt voor een 
geannuleerde vlucht. Om dit te doen, hebben we meer reisadviseurs toegewezen om 
restitutieverzoeken te behandelen.  

Waarom betaalt eSky de tickets niet binnen 7 dagen terug, wat in 
overeenstemming zou zijn met een Europese wet die ook geldt voor IJsland?  

We volgen de EU-wetten met betrekking tot restitutierechten, maar eSky, als online 
reisbureau, is afhankelijk van beslissingen van luchtvaartmaatschappijen en hun 
regelgeving - in termen van restituties. Het is vermeldenswaardig dat de COVID-19-
pandemie een enorme impact heeft gehad op de reisindustrie. Geen enkel bedrijf was 
voorbereid op een dergelijke hoeveelheid geannuleerde vluchten, toch hebben we interne 
processen geoptimaliseerd om het proces van terugbetalingen te versnellen.  

Moet eSky passagiers niet terugbetalen, ook al heeft eSky het geld nog niet van 
Icelandair ontvangen?  

In de huidige situatie is het moeilijk om van online reisbureaus te verwachten dat zij 
terugbetaling op een dergelijke schaal crediteren. We gebruiken de standaardprocedure 



om contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappijen en om klanten te vergoeden 
nadat ze door de luchtvaartmaatschappij zijn betaald. In deze moeilijke tijden gaat het 
om samenwerking en begrip tussen alle geïnteresseerde partijen: 
luchtvaartmaatschappijen, online reisbureaus en klanten. Tot nu toe hebben we bij eSky 
meer dan 120.000 terugbetalingsverzoeken verwerkt ter waarde van meer dan 25 
miljoen euro.  

 


