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Overzicht van de Waarborgen 

 

Reisverzekering 

Waarborgen Maximum  

Medische bijstand 

Medische kosten in het buitenland Gemaakte kosten  

(dringende tandverzorging: max. 500€) 

Medische kosten in het land van herkomst Max. 1.000€ 

Begeleiding van de zieke of de gewonde Gemaakte kosten 

Overdracht/Repatriëring Gemaakte kosten 

Verzending van brillen, prothese, 

geneesmiddelen 

Gemaakte verzendingskosten 

Bezoek van de gehospitaliseerde persoon Hotelkosten: 65€/kamer/nacht (max. 500€) 

Terugkeer en begeleiding van kinderen • Gemaakte kosten voor de reis 

• hotelkosten max. 125€ 

Verlenging van de reis in een hotel na ziekte of 

ongeval 

Verlengd hotelverblijf max. 500€ 

Begrafeniskosten Lijkkist/urne max. 620€ 

Vervroegde terugkeer van een reisgenoot Gemaakte kosten 

Plaatsvervangend chauffeur Gemaakte kosten 

Vervoer/repatriëring van de bagage Gemaakte kosten 

Doorgeven van dringende boodschappen Gemaakte kosten 

Verlenging van het verblijf in het buitenland na 

een natuurramp 

Max. 450€ 

Niet-Medische Bijstand 

Verlies of diefstal van reisdocumenten en 

tickets in het buitenland 

Gemaakte kosten 

Verlies of diefstal van bagage Gemaakte kosten 

Vervroegde terugkeer wegens 

ziekenhuisopname in het land van herkomst 

van een familielid 

Gemaakte kosten 

Vervroegde terugkeer wegens overlijden van 

een familielid 

Gemaakte kosten 

Vervroegde terugkeer wegens zware schade 

aan de woning 

Gemaakte kosten 

Terbeschikkingstelling van geld in het 

buitenland 

Max. 2.500€ 
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Bijstandsverlening van een tolk Gemaakte kosten 

Schade aan het gehuurde vakantiehuis en 

verlies van sleutels 

Max. 500€ (franchise 25€) 

Bijstand voor de fiets en bromfiets Gemaakte kosten 

Bagages 

Vertraagde aflevering van bagages Max. 125€ 

Verlies, beschadiging en diefstal van bagages Max. 5.000€ (franchise 30€/dossier) 

Wintersport 

Terugbetaling in geval van breuk van uw ski’s 

en snowboarduitrusting 

Max. 250€ 

Terugbetaling in geval van breuk van gehuurde 

ski’s en snowboarduitrusting 

Max. 250€ 

Vergoeding van de skipas, skilessen en 

gehuurd skimateriaal na een ongeval 

Max. 250€ 

Bijstand aan het voertuig 

Pechverhelping/sleepdienst/vervoer van de 

verzekerden en de passagiers in land van 

herkomst 

Gemaakte kosten 

Pechverhelping/sleepdienst/vervoer van de 

verzekerden en de passagiers in het buitenland 

Gemaakte kosten 

Opsturen van onderdelen Gemaakte kosten 

Verblijf en vervoer van de geïmmobiliseerde 

bestuurder en passagiers in afwachting van de 

herstellingen 

Max. 400€ voor de bestuurder en 100€ voor 

elke passagier 

Repatriëring van het voertuig dat langer dan 2 

dagen geïmmobiliseerd is in het buitenland 

Gemaakte kosten (1 hotelnacht, max. 65€) 

Repatriëring van de bestuurder en de 

passagiers die langer dan 2 dagen in het 

buitenland geïmmobiliseerd zijn 

• Gemaakte kosten 

• In geval van verderzetting van uw reis 

vergoeden wij binnen de limiet van 

400 € voor de bestuurder en 100 € 

voor elke passagier die in het 

geïmmobiliseerde voertuig reist.  

• In geval van huurwagen is deze 

beperkt tot kosten van het vervoer van 

geïmmobiliseerde passagiers voor max 

48u. 

Bijstand in geval van diefstal van het 

verzekerde voertuig 

• Wanneer u ter plaatse het beschadigde 

voertuig in herstelling afwacht: binnen 

de limiet van 400 € voor de bestuurder 

en 100 € voor elke passagier die in het 

geïmmobiliseerde voertuig reist.  

• Wanneer het voertuig niet 

teruggevonden is: In geval van 

verderzetting van uw reis vergoeden 

wij binnen de limiet van 400 € voor de 

bestuurder en 100 € voor elke 

passagier die in het geïmmobiliseerde 

voertuig reist. In geval van huurwagen 



Europ Assistance Irish Branch S.A. 
Eden Quay 4 – 8, 4de verdieping, D01N5W8 Dublin 1, Ierland. 

 

is deze beperkt tot kosten van het 

vervoer van geïmmobiliseerde 

passagiers voor max 48u. 

• Voor ophaling van het herstelde 

voertuig indien u niet meer ter plaatse 

bent: vervoersbewijs + 1 hotelnacht 

max 65€. 

Bewakingskosten Gemaakte kosten (max. 10 dagen) 

Vervoer/repatriëring van bagage Gemaakte kosten 

Vervoer/repatriëring van huisdieren (honden 

en katten) 

Gemaakte kosten 

Bijstand aanhangwagen of caravan Gemaakte kosten (1 hotelnacht max. 65€) 

Vervoer/repatriëring van een plezierboot Gemaakte kosten 

Fietsbijstand 

Pechverhelping/sleping van de fiets Gemaakte kosten 

Bijstand in geval van diefstal van de fiets Gemaakte kosten 

Bewaking van de fiets Max. 7 dagen 

Terugkeer en begeleiding van de kinderen Gemaakte kosten 

 

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

prestaties vindt u in de algemene voorwaarden terug. 

 


