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Overzicht van de waarborgen 

 

Annuleringsverzekering 

De garanties 

Aantal gedekte reizen 1 

Dekking annulering van de reis 100% van de reissom per bungalow 

Terugbetaling van de wijzigingskosten bij 

aanpassing van de verblijfsdata 

100% van de wijzigingskosten 

Onderbreking van de reis en de activiteiten Pro-rata op het aantal resterende nachten 

en/of activiteiten vanaf de dag waarop de 

reis vervroegd onderbroken werd tot de 

laatste dag van de oorspronkelijk geplande 

duur van de reis 
 

Ziekte (met inbegrip van vooraf bestaande ziektes), ongeval, overlijden of dringende 

transplantatie van een orgaan (als donor of ontvanger) van: 

• Een Verzekerde; 

• Een gezinslid dat gewoonlijk onder hetzelfde dak woont met de verzekerde of zijn of 

haar ouders of familieleden tot en met de derde graad 

• De persoon die verantwoordelijk is voor de zorg voor minderjarigen of volwassenen 

met een handicap voor wie U de wettelijke voogd of voogd bent;  

• Van de persoon bij wie de verzekerde gratis in het buitenland ging logeren 

Aanzienlijke schade aan de woning, tweede verblijfplaats of aan de beroepslokalen van de 

verzekerde. 

Ontslag van de Verzekerde. 

Aanvang van de job voor een periode van ten minste 3 opeenvolgende maanden in een nieuwe 

onderneming. 

Oproeping van de Verzekerde om als partij, getuige, jurylid voor de rechter of een andere 

openbare instantie te verschijnen. 

Overlevering van een kind ter adoptie door de Verzekerde. 

Onverwachte mislukking van de toekenning van visas aan een Verzekerde zonder 

rechtvaardiging. 

Indien de verzekerde, om medische redenen, niet de nodige inentingen kan krijgen voor de 

geplande reis. 

Medische complicaties of medische problemen onmiddellijk gelinkt aan de zwangerschap van de 

verzekerde of van een familielid tot de 3e graad. 
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Zwangerschap van de verzekerde of van de reisgezellin van de verzekerde voor zover de reis 

voorzien was in de laatste 3 maanden van de zwangerschap en deze zwangerschap niet bekend 

was toen de reis werd geboekt. 

De aankoop van een nieuwe woning of de ondertekening van een nieuwe huurovereenkomst 

binnen 30 dagen na de geplande vertrekdatum. 

Ontslag door de werkgever, om economische reden. 

Intrekking van de door de werkgever reeds toegestane vakantiedagen van de verzekerde 

wegens ziekte, ongeval of overlijden van de collega die de verzekerde had moeten vervangen 

tijdens de reis. 

De noodzakelijke aanwezigheid van de verzekerde die een vrij of zelfstandig beroep uitoefent 

als gevolg van de niet-beschikbaarheid van de persoon die de verzekerde had moeten 

vervangen. 

De mutatie om beroepsredenen van de verzekerde, waarvoor de verhuizing van de verzekerde 

vereist is. 

De oproeping van de verzekerde voor humanitaire hulp of een militaire missie. 

Het herexamen dat de verzekerde moet afleggen op het einde van het schooljaar of 

academiejaar. 

De echtscheiding van de verzekerde. 

De feitelijke scheiding van de verzekerde. 

De home- of carjacking van het voertuig. 

Het totale verlies of de totale immobilisatie van het privévoertuig dat aan de verzekerde 

toebehoort, ten gevolge van een verkeersongeval, diefstal of brand tijdens de week vóór de 

vertrekdatum 

Het niet plaatsvinden van de inscheping (station, haven, luchthaven) als gevolg van een totale 

immobilisatie van het voertuig van de Verzekerde op de dag van vertrek na een 

verkeersongeval op weg naar de plaats van inscheping (station, haven, luchthaven) 

De diefstal in de 7 dagen vóór de vertrekdatum van het voor de reis noodzakelijke visum of 

paspoort van de verzekerde, zijn/haar partner of een verwant in de 2e graad die met de 

verzekerde meereist 

Het overlijden van uw hond, kat of paard in de 7 dagen vóór de vertrekdatum 

De onverwachte uitzetting uit het huis dat de verzekerde huurt. 

De onverwachte uitzetting uit het rustoord van een verwant. 

Het weglopen, de kidnapping, de ontvoering of de verdwijning. 

De annulering van de huwelijksreis. 

 

Deze tabel bevat een opsomming van onze prestaties en zijn niet bindend.  Alle informatie over onze 

prestaties vindt u in de algemene voorwaarden terug. 

 


