
Polisvoorwaarden doorlopende annuleringsverzekering 

Waar bent u bijvoorbeeld voor verzekerd? 

U bent verzekerd voor de kosten die u maakt als: 

• u uw reis moet annuleren; 

• uw vertrekdatum moet worden uitgesteld; 

• u eerder terug naar huis moet; 

• uw reisgenoot eerder naar huis moet of de reis annuleert; 

• uw reis eindigt of wordt onderbroken omdat u in het ziekenhuis wordt opgenomen; 

• u door vertraging te laat aankomt; 

• uw vervoermiddel het begeeft (vlak vóór de reis of op de heenreis). 

U krijgt deze kosten alleen vergoed als het gaat om een onverwachte situatie die in de 

polisvoorwaarden staat beschreven. 

Wanneer krijgt u uw kosten vergoed? 

U krijgt uw kosten alleen vergoed als u uw vakantie onverwacht moet annuleren, beëindigen of 

tijdelijk moet onderbreken, omdat: 

• u, een familielid, een huisgenoot of uw zakenpartner overlijdt, ziek wordt of een ongeval krijgt; 

• een goede vriend overlijdt; 

• er complicaties ontstaan bij uw zwangerschap of die van uw partner; 

• er medische bezwaren zijn om de reis te maken vanwege een zwangerschap, vereiste vaccinatie 

of besmettelijke ziekte; 

• u ernstige schade heeft aan uw spullen in Nederland of aan uw vakantieverblijf; 

• uw reisdocumenten gestolen, verloren of vermist zijn; 

• u geen visum krijgt; 

• u werkloos wordt of een nieuwe baan krijgt; 

• er een huurwoning vrijkomt; 

• u een herexamen moet doen; 

• u gaat scheiden. 

Waarvoor bent u bijvoorbeeld niet verzekerd? 

We vergoeden uw kosten niet als: 

• u bij het boeken van de vakantie al kon verwachten dat u de reis zou moeten annuleren, 

beëindigen of tijdelijk zou moeten onderbreken; 

• u deze Annuleringsverzekering meer dan veertien dagen na het boeken van uw reis en/of 

accommodatie heeft afgesloten. 

In de polisvoorwaarden staat precies waar u wel en niet voor verzekerd bent. 

Wie zijn er verzekerd? 

Behalve uzelf kunt u de volgende personen meeverzekeren: 

• uw echtgenoot of partner waarmee u samenwoont; 

• kinderen (inclusief pleeg- en stiefkinderen) tot 21 jaar die bij u in huis wonen; 

• kinderen tot 21 die onder de Wet Studiefinanciering vallen en voor hun studie uitwonend zijn. 

Op uw polisblad staat wie er verzekerd zijn. 



Waar bent u verzekerd? 

Met deze verzekering heeft u standaard de Europadekking. Deze geldt in: 

• Europa, inclusief de Azoren, Madeira, de Canarische eilanden, Turkije en Groenland; 

• de volgende niet-Europese landen aan de Middellandse Zee: Algerije, Egypte, Israël, Libanon, 

Libië, Marokko, Syrië en Tunesië. 

Let op: sommige Europese landen hebben gebieden die buiten Europa liggen. In deze gebieden bent 

u niet verzekerd. Twijfelt u of de verzekering uw reis dekt? Neem dan contact op met ons of met uw 

verzekeringsadviseur. 

U kunt de verzekering uitbreiden met de Werelddekking. U bent dan overal op de wereld verzekerd. 

Op uw polisblad staat of u de Europadekking of Werelddekking heeft. 


