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Reisduur (keuzen)

- 60 dagen (standaard)
- 90 dagen
- 180 dagen

- 60 dagen (basis)
- 90 dagen (comfort)
- 180 dagen (optimaal)

Mogelijke dekkingen

Basis (verplicht): Buitengewone kosten en Schade aan vakantieverblijven
Aanvullende keuzedekkingen:
- Bagage
- Extra sportuitrusting (alleen in combinatie met Bagage)
- Geld
- Geneeskundige kosten
- Ongevallen
- Sporten en wintersport
- Hulp en huur vervoermiddel
- Eigen vakantieverblijf in Nederland
- Annulering of Annulering Garantie
- Zakelijke reis meeverzekeren

Basis (verplicht): Buitengewone kosten, schade aan vakantieverblijven en personenhulp,
telecommunicatie.
Aanvullende keuzedekkingen:
- Medische kosten
- Bagage
- Bijzondere sporten
- Hulp en huur vervoermiddel
- Ongevallen
- Annulering
- Allrisk annulering
- Waarnemer
- Rechtsbijstand
- Geld
- Skiën en snowboarden

Verzekerde kinderen

- Geen eindleeftijd kinderen
- Geen gratis meeverzekerde vrienden/vriendinnen

- Inwonend: geen eindleeftijd
- Uitwonend studerend: verzekerd tot 27 jaar

Zakelijke reis

Als dit is meeverzekerd, geldt de dekking voor iedere verzekerde

Alleen stage, studie & vrijwilligerswerk zijn meeverzekerd

Eigen risico

Keuzen bij Bagage en (dan automatisch ook) bij Extra sportuitrusting:
- Geen eigen risico
- € 75 (standaard)
- € 150

Keuzen bij Bagage en (dan automatisch ook) bij Extra sportuitrusting:
- Geen eigen risico
- € 50
- € 100

Basis

Basis
- Tussentijdse terugkeer naar Nederland:
- Bij overlijden, ernstige ziekte of ongeval van familieleden
t/m 2e graad of niet meereizende huisgenoten
- Bij uitval van de zaakwaarnemer
- Extra reis- en verblijfkosten als gevolg van natuurgeweld: € 450
- Extra verblijfkosten: redelijke kosten, geen maximum genoemd per
verzekerde per dag
- Schade vakantieverblijf: € 300, franchise € 25
- Huur vervangende tent: niet in Basisdekking, maar in dekking Bagage
- Vergoeding vooruit betaalde skipassen, skiliften, skilessen en gehuurde
ski-uitrusting die niet gebruikt kunnen worden: niet in Basis, maar in
Sporten en wintersport

Basis
- Tussentijdse terugkeer naar Nederland:
- Bij overlijden, ernstige ziekte of ongeval van familieleden t/m 2e graad
of niet meereizende huisgenoten
- Bij uitval van de zaakwaarnemer
- Extra reis- en verblijfkosten als gevolg van natuurgeweld: € 450
- Extra verblijfkosten: redelijke kosten, geen maximum genoemd per verzekerde
per dag
- Schade vakantieverblijf: € 100 op basis, € 300 op comfort en € 500 op optimaal,
franchise € 25
- Huur vervangende tent: niet in Basisdekking, maar in dekking Bagage
- Vergoeding vooruit betaalde skipassen, skiliften, skilessen en gehuurde ski-uitrusting
die niet gebruikt kunnen worden: niet in Basis, maar in Sporten en wintersport
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- Verzekerde gebeurtenissen

- Beschadiging, diefstal en verlies.
- Schade vakantieverblijf: niet in dekking Bagage, maar in Basisdekking

- Beschadiging, diefstal en verlies.
- Schade vakantieverblijf: niet in dekking Bagage, maar in Basisdekking

- Verzekerde bedragen (keuzen)

- Keuzen voor verzekerd bedrag:
- € 1.000 per verzekerde per reis/€ 2.000 voor alle verzekerden samen
- € 3.000 per verzekerde per reis/€ 6.000 voor alle verzekerden samen
- € 5.000 per verzekerde per reis/€ 10.000 voor alle verzekerden
samen
- Voor bepaalde spullen gelden maximale vergoedingen. Zie de
voorwaarden voor een volledig overzicht.
- Alleen dekking voor langlaufartikelen. Wintersport- en
bergsportartikelen: niet in dekking Bagage, maar in dekking Sporten en
wintersport (zie hiervoor de rij ‘Wintersport- en bergsportartikelen’). De
dekking Bagage moet echter wel zijn meeverzekerd.
- Aanvullend op de keuzedekking bagage: € 2.500 voor alle verzekerden
samen.

- Bagage, totaal:
- Basis € 1.000, Comfort € 3.000, Optimaal € 5.000
- Mobiele telefoons, smartphones:
- Basis € 100, Comfort € 300, Optimaal € 500
- iPods, tablets, laptops, computer-, foto- en filmapparatuur:
- Basis € 500, Comfort € 1.500, Optimaal € 2.500
- (Zonne)brillen, contactlenzen, sieraden, horloges:
- Basis € 100, Comfort € 300, Optimaal € 500
- (Electrische)fietsen, zeilplanken, rubberboten:
- Basis € 250, Comfort € 300, Optimaal € 500
- Rolstoelen, gehoorapparaten, kunstgebitten:
- Basis € 250, Comfort € 300, Optimaal € 500
- Tijdens de reis aangeschafte artikelen die niet voor de reis nodig zijn:
- Basis € 100, Comfort € 300, Optimaal € 500
- Reisdocumenten:
- Kostprijs bij Basis, Comfort en Optimaal
- Totaal aan kostbare zaken uit een vervoermiddel:
- Basis € 500, Comfort € 750, Optimaal € 1.000
- Noodkosten als gevolg van een onbruikbare tent:
- Basis € 100, Comfort € 350, Optimaal € 500
- Vervoerskosten voor teruggevonden bagage:
- € 250 bij Basis, Comfort en Optimaal
- Noodaanschaf toiletartikelen en kleding:
- Basis € 100, Comfort € 250, Optimaal € 350
- Eigen risico per gebeurtenis per reis:
- Basis € 100, Comfort € 50, Optimaal € 0

Geneeskundige kosten

- Geen bepaling excedentdekking. Alleen normale na-u-clausule
- Dekking geneeskundige kosten binnen Nederland € 1.000
- Dekking tandheelkundige kosten € 350 inclusief nabehandeling in
Nederland, Duitsland en België
- Geen dekking voor meegenomen hond of kat

- Geneeskundige kosten gemaakt buiten Nederland:
- Kostprijs bij Basis, Comfort en Optimaal
- Geneeskundige kosten gemaakt in Nederland:
- Basis € 500, Comfort € 1.000, Optimaal € 1.000
- Tandheelkundige kosten:
- Basis € 250, Comfort € 350, Optimaal € 500

Bagage
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- Verzekerde bedragen

- Overlijden: € 25.000
- Blijvende invaliditeit € 75.000
- Hiv-besmetting geen verzekerde gebeurtenis

- Bij overlijden:
- Basis € 12.500, Comfort en Optimaal € 25.000
- Bij algehele blijvende invaliditeit:
- Basis € 35.000, Comfort en Optimaal € 75.000
- Zonder helm (meerijden) op een motor van meer dan 50cc:
- Basis € 3.000, Comfort en Optimaal € 5.000

- Risicovolle sporten

Alleen dekking voor risicovolle sporten als de keuzedekking Sporten en
wintersport is meeverzekerd. Behalve voor ijshockey, freestyle skispringen,
speedskiën, wintersportwedstrijden (maar Gästerennen en WISBIwedstrijden zijn dan wel gedekt), varen op zee met daarvoor ongeschikte
vaartuigen en solvaren op zee.

Sporten en wintersport

Keuzedekking

- Risicovolle sporten

Dekking voor risicovolle sporten. Behalve voor ijshockey, freestyle
skispringen, speedskiën, wintersportwedstrijden (maar Gästerennen en
WISBI-wedstrijden zijn dan wel gedekt), varen op zee met daarvoor
ongeschikte vaartuigen en solvaren op zee.

Ongevallen

Ja, echter wintersporten enkel bij dekking Wintersport. Beoefening van alle sporten is
meeverzekerd, met uitzondering van onderstaande sporten:
- Solo varen op zee of wedstrijdvaren op zee,
- Skispringen of speedskiën
- Voorbereiding op, of deelname aan snelheidswedstrijden met motorrijtuigen
- Alpineskiën of snowboarden (maar kan dus worden meeverzekerd)
Daarnaast is nooit verzekerd schade als het gevolg van een activiteit die bijzonder
gevaarlijk of risicovol is. Dit is een algemene uitsluiting.

- Wintersport- en
bergsportartikelen

- Dekking voor beschadiging, diefstal en verlies van wintersport- en
bergsportartikelen. Totaal per verzekerde per reis € 3.000. Totaal voor
alle verzekerden samen € 6.000 per reis. Maar de dekking Bagage moet
wel zijn meeverzekerd.
- Vergoeding vooruit betaalde skipassen, skiliften, skilessen en gehuurde
ski-uitrusting die niet gebruikt kunnen worden

Keuzedekking
De dekking Skiën en Snowboarden dekt schade die het gevolg is van de beoefening
van deze sporten. Het meeverzekeren van de dekking Skiën en Snowboarden zorgt
ervoor dat de overige gekozen dekkingen ook van kracht zijn. In de Doorlopende
Verzekering voor Reizen is de beoefening van alle sporten meeverzekerd, met
uitzondering van bepaalde sporten (zie hiervoor de bovenstaande rij ‘Risicovolle
sporten’).

Hulp en huur vervoermiddel

Keuzedekking

Keuzedekking

- Vervoermiddel(en)

Auto, motor, scooter, caravan of aanhangwagen

Deze dekking is geschikt voor alle auto’s, campers, motoren en scooters met een
Nederlands kenteken die met het gewone rijbewijs (A, B of BE) bestuurd mogen
worden. Ook de aanhangers (caravans, trailers) vallen onder deze dekking.
Dekking geld ook voor een vervangend vervoermiddel, ook met een buitenlands
kenteken.
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- Verzekerde gebeurtenissen/
dekkingsgebied

- Dekking voor uitval vervoermiddel door brand, diefstal, een oorzaak
van buitenaf of pech. Ook voor uitval binnen 7 dagen vóór een reis,
maar dán alleen voor een buitenlandse reis.
- Dekking voor berging, vervoer van het vervoermiddel en
daadwerkelijke pechhulp voor reizen in het binnen- en buitenland.
Dekking voor pechhulp ook binnen de woonplaats.
- Dekking voor uitval bestuurder door overlijden, ziekte, ongeval of als
bestuurder eerder terug moet naar Nederland. Maar geen dekking
voor uitval van de waarnemer van de bestuurder.

- Hulpverlening of vergoeding van de kosten voor het vervoer van het vervoermiddel
en de bagage naar de woonplaats in Nederland, door uitval bestuurder door (en
indien geen vervanger), in geval van:
- overlijden
- bestuurder mag van arts niet verder rijden door ziekte of ongeval
- terugkeer naar Nederland bijwonen begrafenis of crematie familie
(1e/2e)/huisgenoot
- terugkeer naar Nederland ernstige ziekte/ongeval familie (1e/2e)/huisgenoot
- materiële beschadiging woning/bedrijf
- uitval waarnemer
- Hulp bij uitval vervoermiddel tijdens de reis:
- hulpverlening of een vergoeding van de kosten van het vervoer van het
vervoermiddel naar de woonplaats in Nederland (maar alleen als het
vervoermiddel niet binnen 2 dagen gerepareerd kan worden)
- kosten van vernietiging of invoer van het vervoermiddel in het buitenland
- de kosten van het sturen van onderdelen
- kosten van bergen, bewaken, stallen en vervoer naar de dichtstbijzijnde
reparateur, manuren voor noodreparatie aan het vervoermiddel langs de weg

- Verzekerd bedrag totaal

Geen maximum

- Maximale (sub)vergoedingen

- Huur vervangend vervoermiddel € 2.500
- Noodzakelijke extra verblijfkosten door oponthoud: 10 dagen, € 75 per
verzekerde per dag
- Pechhulp langs de weg € 150
- Berging, stalling, vervoer naar dichtstbijzijnde herstelbedrijf € 1.000
- Opsturen onderdelen vervoermiddel € 150

- Huur vervangend vervoermiddel € 125 per dag, maximaal 30 dagen
- Noodzakelijke extra verblijfkosten door oponthoud: 10 dagen, € 75 per verzekerde
per dag
- Extra reiskosten per verzekerde per reis, indien er geen gebruik wordt gemaakt van
vervangend vervoer € 1000
- Extra reiskosten (trein, bus of taxi) ten behoeve van wegbrengen en ophalen
vervoermiddel € 250
- Pechhulp langs de weg: arbeidsloon
- Berging, stalling, vervoer naar dichtstbijzijnde herstelbedrijf € 1.000
- Opsturen onderdelen vervoermiddel € 150

- Uitsluiting uitval vervoermiddel
door onvoldoende zorg

Uitsluiting uitval vervoermiddel door onvoldoende zorg.
Onder onvoldoende zorg valt bijvoorbeeld:
- Doorrijden met een brandend waarschuwingslampje
- Niet voldoen aan APK
- Rijden met een caravan of aanhangwagen bij storm

Geen dekking in de volgende situaties:
- vervoermiddel is slecht onderhouden, slechte staat of overbelast is
- bij ontzegging rijbevoegdheid
- Niet voldoen aan APK
- Geen geldig rijbewijs

Eigen vakantieverblijf in
Nederland
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Keuzedekking
Biedt dekking binnen Nederland. Voor het reizen naar en van en het
verblijf in een eigen vakantiewoning, stacaravan met vaste standplaats,
boot met vaste ligplaats of kampeerauto, die eigendom is van een
verzekerde.

Niet van toepassing

Let op: de dekkingen Geneeskundige kosten, Ongevallen en Hulp en
huur vervoermiddel blijven uitgesloten voor dit soort reizen.
Annulering
- Verzekerde bedragen (keuzen)

Per persoon per reis:
- € 750
- € 1.500
- € 3.000
Maximaal voor alle verzekerden samen per verzekeringsjaar: 4 keer het
verzekerde bedrag

Per persoon per reis:
- € 1.500
- € 3.000
Maximaal voor alle verzekerden samen per verzekeringsjaar: 4 keer het verzekerde
bedrag

- Verzekerde gebeurtenissen
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- Dekking voor overlijden, ernstige ziekte of ongeval van familieleden
t/m 2e graad of niet meereizende huisgenoten
- Dekking voor noodzakelijke zorg voor ziek(e) ouder/kind
- Dekking voor plotseling en onverwacht overlijden van eigen hond,
kat of paard
- Dekking voor een onverwacht herexamen
- Dekking voor het onverwacht op kunnen halen van een adoptiekind
- Dekking voor uitval van het vervoermiddel waarmee de reis wordt
gemaakt: alleen voor een reis naar het buitenland

- Dekking voor overlijden, ernstige ziekte of ongeval van familieleden t/m 2e graad of
niet meereizende huisgenoten
- Overlijden familie in 3e graad
- Zwangerschap
- Materiële schade aan eigendom van (mede)verzekerde of waarnemer, de huurwoning
of het bedrijf waarvoor werkzaam
- Onverwacht verkrijgen van huurwoning of nieuwbouw woning of overdracht
bestaande woning binnen 30 dagen voor/na
- Noodzakelijke zorg voor ziek(e) ouder/kind
- Onverwachts verbreken van huwelijk of duurzame relatie met gezamenlijk huishouden
- Onverwacht op kunnen halen van een adoptiekind
- Uitval van het vervoermiddel waarmee de reis wordt gemaakt: alleen voor een reis
naar het buitenland
- Zorgplicht voor 1e familie bij ziekte of ernstig gewond na een ongeval en alleen
indien niemand anders zorg kan verlenen
- Diefstal of verlies van paspoort of ID-kaart
- Medisch noodzakelijke ingreep
- Uitval buitenlandse gastheer- vrouw door ernstig ziek/ gewond of overlijden
- Onvoorzien niet kunnen ondergaan van verplichte inenting
- Onvoorzien niet verkrijgen van visum
- Onvrijwillig ontslag na vast dienstverband
- Nieuwe baan na werkloosheidsuitkering voor minimaal 20 uur per week voor
minimaal 6 maanden
Allrisk annulering:
Deze uitbreiding biedt onze verzekerden de gelegenheid om te annuleren als daar een
aanwijsbare reden voor is die voor verzekerde belangrijk genoeg is om de reis te
annuleren of vroegtijdig af te breken. De uitkering bedraagt in dat gevallen 75% van de
annuleringskosten of 75% van de afbrekingsvergoeding.

- Waarneming

Dekking voor uitval van de zaakwaarnemer door een beperkt(er) aantal
verzekerde gebeurtenissen dan die voor de verzekerde gelden.

Wanneer een (zaak)waarnemer is meeverzekerd dan heeft verzekerde op grond van
deze dekking het recht om zijn reis te annuleren of vervroegd af te breken als de
waarnemer zijn belofte van ‘waarneming’ niet (meer) kan nakomen. De reden dat hij/zij
niet kan waarnemen moet wel een van de annuleringsredenen zijn die in de
standaarddekking wordt genoemd (bijvoorbeeld ziekte, overlijden van familie
1e/2e graad etc.). Maximaal 4 waarnemers per polis.
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- Reisgenoot

Dekking voor uitval van de reisgenoot door álle verzekerde
gebeurtenissen die ook voor de verzekerde gelden. Voorwaarde: de
reisgenoot heeft een annuleringsverzekering en heeft van zijn verzekeraar
voor hemzelf een uitkering ontvangen.

Dekking voor uitval van de reisgenoot door álle verzekerde gebeurtenissen die ook
voor de verzekerde gelden. Ook als reisgenoot geen verzekering/dekking heeft.

- Annulering Garantie

- Dekking geldt niet voor meeverzekerde zakelijke reizen.
- Vergoeding van de volledige reissom bij minimaal 3 overnachtingen in
een ziekenhuis.

Niet van toepassing

- Reizen langer dan 60 dagen

Vergoeding vanaf de 61ste dag altijd op basis van de reissom per dag. Dus
niet de hele reissom, ook niet bij Annulering Garantie.

Niet van toepassing

