
Polisvoorwaarden 
reisverzekering 

O
n

tw
er

p:
 o

pz
et

.n
l  

  1
1.

07
12

O
versch

iestraat 59a – 1062 X
D

  A
m

sterdam

T
 020 820 19 60 – in

fo@
an

svar.n
l

Postbu
s 90386 – 1006 B

J  A
m

sterdam

F 020 617 00 76 – w
w

w
.an

svar.n
l 



3

re
is

ve
rz

ek
er

in
g

Po
lis

vo
or

w
aa

rd
en

Algemene voorwaarden: 5
 
Artikel 1: verzekerden. 5
Artikel 2: verzekerde hoedanigheid. 5
Artikel 3: grondslag van de verzekering. 5
Artikel 4: omvang van de dekking. 5
Artikel 5:  verzekerde bedragen en maximale vergoedingen. 5
Artikel 6: geldigheidsgebied. 6
Artikel 7: uitsluitingen. 6
Artikel 8:  verplichtingen van verzekerde na een gebeurtenis. 7
Artikel 9:  overige verplichtingen van verzekerde.  7
Artikel 10: recht op uitkering. 8
Artikel 11:  samenloop met andere verzekeringen. 8
Artikel 12:  verjaring schadeclaim en vordering. 8
Artikel 13: premiebetaling. 8
Artikel 14:  begin en einde van de verzekering. 8
Artikel 15:  taakvervulling ANWB- Alarmcentrale. 8
Artikel 16:  Wet Bescherming  Persoonsgegevens. 9
Artikel 17: klachtenprocedure. 9

Bijgaand treft u de voorwaarden van uw reisverzekering aan. Wij adviseren u deze goed door te lezen, 
omdat ze de afspraken rondom uw verzekering omvatten. U kunt hierin dus terugvinden wat u van ons 
kunt verwachten, maar ook waaraan u zelf dient te voldoen.

Inhoud
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Artikel 1. 
Verzekerden.

De verzekering geschiedt ten behoeve van ieder van 
de op het polisblad genoemde personen en is uit-
sluitend van kracht indien deze hun vaste woon-  
en verblijfplaats in Nederland hebben en tijdens  
de geldigheidsduur staan ingeschreven in het 
 Nederlandse bevolkingsregister. 

De verzekering kan niet worden overgedragen.

Artikel 2. 
Verzekerde hoedanigheid.

Deze verzekering biedt uitsluitend dekking voor 
 vakantie- en recreatiereizen in de hoedanigheid  
van verzekerde als particulier.

Artikel 3. 
Grondslag van de verzekering.

Deze verzekering heeft tot grondslag de gegevens  
die vermeld zijn op het aanvraagformulier en/of op 
het polisblad. Deze worden aangemerkt als van 
verzekerde(n) afkomstig te zijn.

De verzekering wordt geacht voor de volledige 
 reisduur (heenreis, verblijf en terugreis) te zijn 
 afgesloten. Indien dit niet het geval is, biedt deze 
 verzekering geen dekking.

Mededelingen gedaan door de tussenpersoon binden 
de Maat schappij niet.

Artikel 4. 
Omvang van de dekking.

Let op! Dit is een combinatiepolis: de dekking wordt 
omschreven in de van toepassing zijnde algemene 
reisvoorwaarden (artikel 1 t/m 17). Daarnaast kunnen, 
indien meeverzekerd, bijzondere reisvoorwaarden van 
toepassing zijn. Voorts is op het polisblad vermeld 
welke verzekerde combinatie van toepassing is, welke 
bijzondere risico’s al dan niet zijn medeverzekerd en 
in welk dekkingsgebied de verzekering van kracht is. 

De maximale vergoedingen voor de verzekerde 
 combinatie zijn genoemd in Artikel 5.

Artikel 5. 
Verzekerde bedragen en maximale 
 vergoedingen.

Afhankelijk van de gekozen combinatie zijn de 
 onderstaande verzekerde sommen van toepassing 
(buitenlanddekking). Het betreft hier verzekerde be-
dragen in euro’s per persoon, tenzij anders vermeld.

Combinatie A B C

Bagage Totaal **) 2.000  2.750 4.500
w.o. – Optiek 800 1.500 2.250
 – Elektronica 300 400 500
 – Kostbaarheden 200 300 400
 – Brillen 150 250 400
 – Zonnebrillen 100 150 200
 –  Kunstgebitten  

en kunstmatige  
gebitselementen 200 225 250

 – Fietsen 250 400 500
 –  Tijdens de reis  

aangeschafte zaken 200 225 250

Hulpverlening en buitengewone kosten 
   Kostprijs
Echter: reis- en verblijfs - 
kosten, zoals bedoeld
in Artikelen 24 en  
25 (per dag): 50 75 100

Telecommunicatiekosten 100 150 200

Schade aan logiesverblijven 225 350 400

Huur vervangend
vervoermiddel 
(per polis per dag) 50 75 100

Taxikosten bij
uitvallen voertuig 50 75 100

Algemene voorwaarden  
Bijzondere voorwaarden:

bagage: 10
Artikel 18: bagagedekking. 10
Artikel 19:  uitsluitingen op de bagagedekking. 10
Artikel 20:  bijzondere verplichtingen bij bagageschade. 10
Artikel 21: waardebepaling bij schade. 10
Artikel 22: schaderegeling bagage. 10

schade aan logiesverblijven: 11
Artikel 23: dekking. 11

hulpverlening en buitengewone kosten: 11
Artikel 24: dekking. 11

huur  vervangend vervoermiddel: 12
Artikel 25: dekking. 12
Artikel 26: bijzondere uitsluitingen. 12

geneeskundige kosten: 13
Artikel 27: dekking. 13
Artikel 28: uitsluiting. 13

ongevallen:  13
Artikel 29: ongevallendekking. 13
Artikel 30:  bijzondere verplichtingen bij schade. 14

winter- en onderwatersport: 14
Artikel 31: dekking. 14

Nadere begripsomschrijvingen. 15
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Geld en cheques *)
(per polis) 600 600 600

Ongevallen *)
Bij overlijden 15.000 15.000 15.000
Echter, onder de 16 jaar
of boven 70 jaar 2.750 2.750 2.750
Invaliditeit 55.000 55.000 55.000
Echter, kinderen onder
de 16 jaar 70.000 70.000 70.000
Boven 70 jaar 3.000 3.000 3.000

Geneeskundige kosten *)
Gemaakt in het buitenland 

Kostprijs
w.o. tandheelkundige kosten
gemaakt in het buitenland 250 350 450

*) Uitsluitend indien meeverzekerd.
**)  Voor combinatie A geldt een eigen risico van 

E 50,- per persoon per gebeurtenis.

De verzekerde bedragen voor Nederlanddekking zijn 
gelijk aan de voor combinatie B genoemde.

Artikel 6. 
Geldigheidsgebied. 

Indien op het polisblad als geldigheidsgebied 
 “Nederland” staat vermeld, is de verzekering niet 
 alleen in Nederland van kracht, doch ook in België, 
Luxemburg en Duitsland voor dagtrips van 
 maximaal 24 uur.

Indien op het polisblad als geldigheidsgebied  
“Europa” staat vermeld, is de dekking tevens van 
kracht op de Azoren, de Canarische Eilanden, 
 Madeira, Malta, Cyprus en in Turkije, Israël,  
Egypte, Tunesië en Marokko.

Artikel 7. 
Uitsluitingen.

A. Er bestaat geen recht op uitkering indien:
a)  door een verzekerde of door een bij de schade-

uitkering belanghebbende een verkeerde 
voorstelling van zaken is gegeven of een 
 onware opgave is gedaan. 

b)  een verzekerde of een bij de schade-uitkering 
belanghebbende nalatig is (geweest) in de ver-
vulling van enige krachtens deze verzekering op
hem rustende verplichting en daardoor de be-
langen van de Maatschappij heeft geschaad.

c)  bij aanvang van de verzekerde reis zodanige 
omstandigheden bekend of aanwezig waren, 
dat daaruit af te leiden zou kunnen zijn, dat een
aanmerkelijke kans bestond dat door die om-
standigheden een beroep op deze verzekering 
gedaan zou kunnen worden.

d)  een verzekerde een gebeurtenis met opzet 
of door roekeloosheid  heeft veroorzaakt.

e)  de schadegebeurtenis ontstaan, bevorderd of 
verergerd is door gebruik van alcohol, genees-
middelen of drugs, tenzij het gebruik daarvan 
volgens doktersvoorschrift heeft plaats-
gevonden. Deze uitsluiting is eveneens van 
toepassing, indien de betrokken verzekerde 
heeft geweigerd mede werking te verlenen 
aan enig onderzoek naar het vaststellen van 
gebruik van genoemde stoffen ten tijde van 
de schadegebeurtenis. 

f)  de schadegebeurtenis veroorzaakt is door 
of opgetreden tijdens molest, zoals om-
schreven bij “Nadere begripsomschrijvingen”.

g)  verzekerde in hechtenis is genomen door 
enige daartoe bevoegde overheid.

h)  gereisd werd naar een gebied waarvoor bij 
aanvang van de reis sprake was van een door 
de Stichting Calamiteitenfonds Reizen vast-
gestelde uitkeringsvastbare situatie als gevolg 
van (dreigende) calamiteiten. Voor de ver-
zekerde die zich reeds in een gebied bevindt 
waar tijdens de reis een dergelijke situatie is 
ontstaan, wordt de dekking gehandhaafd, 
mits verzekerde het desbetreffende gebied 
zo snel mogelijk verlaat.

B.  Voorts bestaat geen recht op uitkering indien de 
gebeurtenis is veroorzaakt door, opgetreden bij 
of voortgevloeid uit:
i)  atoomkernreacties, zoals omschreven bij 

 “Nadere begripsomschrijvingen”.
j) grove schuld van verzekerde.
k)  deelname aan een misdrijf of een poging 

daartoe.
l)  deelname aan een vechtpartij, anders dan 

in geval van gerechtvaardigde zelfverdediging.

m)  het gebruik maken van luchtvaartuigen, 
 tenzij als passagier van een tot het openbaar 
 personenvervoer toegelaten vliegtuig.

n)  het gebruik maken van vaartuigen buiten 
de binnenwateren of buiten de kustwateren, 
zoals omschreven bij “Nadere begrips-
omschrijvingen”. Deze uitsluiting is niet van 
toepassing voor vaartuigen dienend tot 
 openbaar personenvervoer.

o)  het besturen van een voertuig waarvoor in 
Nederland certificaat, rij- of vaarbewijs 
 verplicht zou zijn gesteld, door een van de 
verzekerden, zonder dat deze over dat certifi-
caat beschikt. Deze uitsluiting blijft van 
 toepassing ongeacht eventuele afwijkende 
wetgeving in het buitenland. 

p)  het maken van wandelingen of tochten over 
wegen of ter reinen die niet zonder bezwaar 
of zonder begeleiding voor ongeoefenden 
 begaanbaar zijn.

q)  het beoefenen van gevaarlijke sporten, 
zoals omschreven bij “Nadere begrips-
omschrijvingen”.

r)  waagstukken, zoals omschreven bij 
“Nadere begripsomschrijvingen”.

N.B. Naast de bovenstaande uitsluitingen zijn ook  
op de bijzondere voorwaarden uitsluitingen van 
 toepassing. U kunt deze aldaar terugvinden.

C. Niet verzekerd zijn voorts:
 De risico’s die verband houden met het deel-
nemen aan, bedrijven of beoefenen van onder-
watersport en wintersport, tenzij op het polisblad 
uitdrukkelijk is vermeld, dat deze risico’s ver-
zekerd zijn.
 Onder wintersport wordt in dit verband niet 
 verstaan:
– langlaufen.
– schaatsen.
– sleeën door kinderen jonger dan 14 jaar.

Artikel 8. 
Verplichtingen van verzekerde na  
een gebeur tenis.

1. Schademeldingsplicht.
 Zodra verzekerde op de hoogte is of behoort 
te zijn van een gebeurtenis die voor de Maatschap-

pij tot een uitkeringsplicht kan leiden, is hij ver-
plicht die gebeurtenis zo spoedig als redelijkerwijs 
mogelijk is aan de Maatschappij te melden. 

2. Schade-informatieplicht.
 Verzekerde is verplicht binnen redelijke termijn 
aan de Maatschappij alle inlichtingen en bescheiden 
te verschaffen die voor de Maatschappij van belang 
zijn om haar uitkeringsplicht te beoordelen.

3. Medewerkingsplicht.
 Verzekerde is verplicht zijn volle medewerking te 
verlenen en alles na te laten wat de belangen van 
de Maatschappij zou kunnen benadelen.

4. Sanctie bij niet nakomen verplichtingen.
 Aan deze verzekering kunnen geen rechten 
 worden ontleend indien verzekerde een of meer 
van bovenstaande polisverplichtingen niet is 
 nagekomen en daardoor de belangen van de 
Maatschappij heeft benadeeld.
 Elk recht op uitkering komt te vervallen, indien 
verzekerde de hiervoor onder 1 en 2 genoemde 
verplichtingen niet is nagekomen met het opzet 
de Maatschappij te misleiden, tenzij de mis-
leiding het verval van recht niet rechtvaardigt.

Artikel 9 
Overige verplichtingen van verzekerde.

1. Schadebeperkingsplicht.
 Zodra verzekerde op de hoogte is of behoort te 
zijn van een gebeurtenis die voor de Maatschap-
pij tot een uitkeringsplicht kan leiden, is hij ver-
plicht de schade zo veel mogelijk te beperken en 
de aanwijzingen die de Maatschappij ter zake 
geeft op te volgen. 

2. Opgave andere verzekeringen:
 Zodra verzekerde op de hoogte is of behoort te 
zijn van een gebeurtenis die voor de Maatschap-
pij tot een uitkeringsplicht kan leiden, is hij ver-
plicht alle andere verzekeringen die betrekking 
hebben op het verzekerde belang aan de Maat-
schappij op te geven.

3. ANWB-Alarmcentrale.
 Zodra verzekerde op de hoogte is of behoort te 
zijn van een gebeurtenis die voor de Maatschap-
pij tot een uitkeringsplicht kan leiden, is hij ver-
plicht in alle gevallen waarin contact met de 
Ansvar-Alarmcentrale opgenomen dient te 
 worden, dit zonder uitstel telefonisch 
((31) 70 3145353), per fax ((31) 70 3147306) of 
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per e-mail (alarm centrale@anwb.nl) te doen en 
wel onder opgave van de verzekeringsgegevens. 
Hij is verder verplicht de ANWB-Alarmcentrale 
alle medewerking en hulp te verstrekken.

Artikel 10. 
Recht op uitkering.

De door verzekerde verstrekte c.q. te verstrekken op-
gaven, mondeling dan wel schriftelijk, zullen mede 
dienen tot de vaststelling van het recht op uitkering 
en de vaststelling van de omvang van de schade. 

Artikel 11. 
Samenloop met andere verzekeringen. 

a)  Indien (zo de in deze voorwaarden bedoelde ver-
zekering niet bestond) aanspraak gemaakt zou 
kunnen worden op een uitkering op grond van 
enige andere verzekering, al dan niet van oudere 
datum, respectievelijk van enige wet of andere 
voorziening, dan is deze verzekering pas in de 
laatste plaats geldig. In zo’n geval zal alleen die 
schade voor vergoeding in aanmerking komen 
die het bedrag te boven gaat waarop verzekerde 
elders aanspraak zou kunnen maken. 

b)  De bepaling sub a is niet van toepassing op de 
Rubriek Ongevallen.

c)  Indien voor een verzekerde met betrekking tot 
een reis meerdere reisverzekeringen bij de Maat-
schappij zijn gesloten, is uitsluitend de oudste 
verzekering geldig en kunnen geen rechten ont-
leend worden aan recentere contracten.

Artikel 12. 
Verjaring schadeclaim en vordering.

1.  Een vordering tot het doen van een uitkering ver-
jaart door verloop van 3 jaar vanaf de dag na die 
waarop verzekerde met de opeisbaarheid daarvan 
bekend is geworden.

2.  De verjaring wordt gestuit door een schriftelijke 
mededeling, waarbij op uitkering aanspraak 
wordt gemaakt. Een nieuwe verjaringstermijn 
 begint te lopen vanaf de dag na die waarop de 
Maatschappij hetzij de aanspraak erkent, hetzij 
bij aangetekende brief ondubbelzinnig heeft 
 medegedeeld de aanspraak af te wijzen onder 

eveneens ondubbelzinnige vermelding van het 
onder 3 genoemde gevolg.

3.  In geval van een ondubbelzinnige afwijzing zoals 
onder 2 genoemd verjaart de vordering door 
 verloop van 6 maanden.

Artikel 13. 
Premiebetaling.

De verschuldigde premie en kosten dienen, op straffe 
van nietigheid van de verzekering, vóór het begin 
van de verzekering te zijn voldaan. 

Artikel 14. 
Begin en einde van de verzekering.

a)  De verzekering begint op het moment dat ver-
zekerde, respectievelijk zijn bagage, het woon-
adres van verzekerde heeft verlaten (echter nooit 
eerder dan de op het polisblad vermelde ingangs-
datum) en eindigt zodra verzekerde, respectieve-
lijk zijn bagage, daarin terugkeert (ook indien dit 
is vóór de overeengekomen einddatum van de 
verzekering). 

b)  Als de reisduur die is vermeld op het polisblad 
door vertraging, onvoorzien en buiten de wil 
van verzekerde, wordt overschreden, dan blijft de 
 verzekering, zonder dat hiervoor extra premie in 
rekening wordt gebracht, van kracht tot het eerst 
mogelijke tijdstip van terugkeer. 

Artikel 15. 
Taakvervulling ANWB-Alarmcentrale.

a)  De ANWB-Alarmcentrale zal haar diensten ver-
lenen binnen redelijke termijn en in goed overleg 
met verzekerde, zijn familieleden of zaakwaar-
nemers. Zij zal vrij zijn in de keuze van degenen 
die voor de uitvoering van haar diensten worden 
ingeschakeld.

b)  De ANWB-Alarmcentrale wordt door verzekerde 
of zijn zaakwaarnemers gemachtigd in hun naam 
verbintenissen aan te gaan. Tenzij vooraf anders 
is overeengekomen, worden de kosten uit die 
 verbintenissen ten laste van de Maatschappij 
 gebracht. Voor zover de kosten voortvloeiende 
uit de verlening van haar diensten niet door 
deze verzekering zijn gedekt, heeft de ANWB-

Alarmcentrale het recht de nodige financiële 
 garanties van verzekerde of zijn zaakwaarnemers 
te verlangen. Bij niet voldoening daarvan vervalt 
de verplichting om de verlangde diensten te 
 verlenen alsmede de in verband daarmee anders 
bestaande dekking van deze verzekering.

Artikel 16. 
Wet  Bescherming Persoonsgegevens. 

a)  Bij de aanvraag van een verzekering worden 
 persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door 
de Maatschappij verwerkt ten behoeve van het 
aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor 
het uitvoeren van marketingactiviteiten, ter voor-
koming en bestrijding van fraude jegens financiële 
instellingen, voor statistische analyse en om te 
 kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

b)  Op de verwerking van persoonsgegevens is de 
Gedragscode “Verwerking Persoonsgegevens 
 Financiële Instellingen” van toepassing. 
Een  consumentenbrochure van deze gedragscode 
kunt u opvragen bij de Maatschappij. De volledige 
tekst van de gedragscode kunt u raadplegen via 
de website van het Verbond van Verzekeraars 
(www.verzekeraars.nl). U kunt de gedragscode 
ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars 
(Postbus 93450, 2509 AL  Den Haag, telefoon 
070-3338500).

c)  Alle door u verstrekte gegevens kunnen in 
 verband met een verantwoord acceptatiebeleid 
worden verwerkt en geraadpleegd in het Centraal 
Informatie Systeem van de in Nederland werk-
zame verzekeringsmaatschappijen, dat eigendom 
is van de Stichting CIS, gevestigd aan de Borde-
wijklaan 2, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag. 
Doel stelling hiervan is risico’s te beheersen en 
fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van 
de Stichting CIS is van toepassing. 
Zie www.stichtingcis.nl. Aanmelding van deze 
 verwerking van  persoonsgegevens is op 9 augustus 
2002 gedaan bij het College bescherming 
 persoonsgegevens (meldingsnummer 1029513).

d)  Ter bescherming van uw en onze belangen doet de 
Maatschappij aan fraudebestrijding. 
 Onder fraude wordt verstaan het misleiden van de 
Maatschappij met het doel een uitkering te krijgen 
waar geen recht op bestaat. Ook het geven van 

 onjuiste informatie, op basis waarvan de ver-
zekering is aangegaan, valt onder het begrip fraude. 
 Bij een vermoeden van fraude zal de Maatschappij 
een nader onderzoek laten doen.  
Indien fraude is vastgesteld kan de Maatschappij  
een of meer van de volgende maatregelen nemen:
–  de schade niet vergoeden en uitgekeerde 

schade terug laten betalen;
–  de extra (onderzoeks)kosten in rekening 

brengen bij de fraudeur;
–  de verzekering(en) van de fraudeur beëindigen;
–  de fraudeur op de zogenaamde “zwarte” lijst 

laten zetten (registratie bij de Stichting 
 Centraal Informatie Systeem). Daardoor 
wordt het voor de fraudeur moeilijker zich 
tegen de normale premie elders te verzekeren;

– aangifte doen bij de politie.

Artikel 17 
Klachtenprocedure.

a)  De Maatschappij besteedt aan alle zaken, zoals 
polisopmaak, het verwerken van mutaties en 
schaderegeling veel aandacht. Het kan des-
ondanks  voorkomen, dat u niet tevreden bent 
over de wijze waarop de Maatschappij de ver-
zekeringsovereenkomst heeft uitgevoerd of 
uw schade heeft geregeld. In dat geval kunt u 
uw klacht richten aan “Intern Klachtenbureau”, 
dat uw klacht in eerste instantie zal behandelen. 
Mocht het oordeel van dit bureau voor u niet 
 bevredigend zijn, dan kunt u zich binnen drie 
maanden wenden tot het Klachteninstituut 
Finan ciële Dienstverlening (KiFiD). Binnen 
dit instituut zijn werkzaam de Ombudsman 
 Financiële Dienstverlening en de Geschillen-
commissie Financiële Dienstverlening. Adres: 
Stichting Klachteninstituut Financiële Dienst-
verlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, 
 telefoon: 070-3552248 of 0900-FKLACHT, 
 e-mail: info@kifid.nl, internet: www.kifid.nl.

b)  Indien u geen gebruik wenst te maken van deze 
klachtbehandelingsmogelijkheden, of u vindt 
de behandeling of uitkomst hiervan niet 
 bevredigend, dan kunt u het geschil voorleggen 
aan de bevoegde rechter.
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Bijzondere voorwaarden
Bijzondere voorwaarden bagage.

Artikel 18. 
Bagagedekking.

Uitkering wordt verleend voor:
–  plotseling optredende schade aan of verlies van 

bagage, zoals omschreven bij “Nadere begrips-
omschrijvingen”.

–  kosten van noodzakelijke aanschaf van ver-
vangende kleding en toiletartikelen in verband met 
vertraagde aankomst van bagage op de reisbestem-
ming, tot een maximum van € 150,- per  persoon.

Artikel 19. 
Uitsluitingen op de bagagedekking.

Niet gedekt is schade aan of verlies van:
a) dieren.
b)  motorrijtuigen alsmede aan- en toebehoren 

daarvan.
c)  vaartuigen alsmede aan- en toebehoren daarvan, 

uitgezonderd opblaasbare rubberboten die niet van
een motor kunnen worden voorzien en kano’s.

d)  caravans, kampeerwagens en dergelijke alsmede 
aan- en toebehoren daarvan.

e)  luchtvaartuigen alsmede aan- en toebehoren 
daarvan. 
Geen uitkering wordt verleend:

f)  voor gevolgschade voortvloeiend uit het verlies 
van of schade aan bagage.

g)  bij inbeslagneming of verbeurdverklaring van 
bagage, anders dan wegens een verkeersongeval.

h)  indien de schade uitsluitend bestaand uit krassen, 
deuken en andere ontsieringen, tenzij het 
 beschadigde voorwerp als gevolg daarvan niet 
 geschikt meer is voor het bestemde gebruik.

i)  indien verzekerde niet de normale voorzichtig-
heid, zoals omschreven bij “Nadere begrips-
omschrijvingen”, in acht heeft genomen ter 
voorkoming van schade.

Indien blijkens vermelding daarvan op het polisblad 
geld is medeverzekerd, is deze dekking slechts van 
toepassing indien en voor zover de betrokken 
 bancaire instelling de schade niet vergoedt.  

Voorts zal de schadevergoeding afhankelijk worden 
gesteld van het naleven van voorschriften die door  
de uitgevende  instantie voor het gebruik van pinpassen 
en geldswaardig papier zijn gesteld.

Artikel 20. 
Bijzondere verplichtingen bij bagage-
schade.

Verzekerde is verplicht:
a)  na verlies, diefstal, inbraak of poging daartoe, 

vandalisme of (vermoeden van) enig ander straf-
baar feit binnen 24 uur aangifte daarvan te doen 
bij de politie ter plaatse. De authentieke bewijs-
stukken daarvan dienen aan de Maatschappij 
te worden overgelegd. Bovendien dient de ver-
zekerde ervoor te zorgen dat melding van de 
schade geschiedt aan daartoe bevoegde personen, 
zoals personeel van luchtvaartmaatschappijen, 
hoteldirectie, conducteurs enz.

b)  zodra de verloren of vermiste voorwerpen zijn 
 teruggevonden dit aan de Maatschappij te melden. 
Indien deze voorwerpen binnen 3 maanden 
 worden teruggevonden, kan verzekerde de eigen-
dom van de voorwerpen terugnemen tegen 
 terugbetaling van de door de Maatschappij 
 verleende uitkering.

Artikel 21. 
Waardebepaling bij schade.

De schadevergoeding vindt plaats op basis van 
 dagwaarde, zoals omschreven bij “Nadere begrips-
omschrijvingen”.

Artikel 22. 
Schaderegeling bagage.

a)  In geval van beschadiging van een verzekerd 
voorwerp heeft de Maatschappij het recht dit te 
laten herstellen.

b)  In geval van beschadiging is het niet mogelijk 
het beschadigde voorwerp over te dragen aan 
de Maatschappij, tenzij op haar verzoek.

c)  Ter zake van één voorwerp met zijn toebehoren 
heeft slechts één verzekerde recht op uitkering.

Door vergoeding van de schade gaan de rechten op 
de Maatschappij over. De Maatschappij heeft het 
recht schade door verlies of diefstal slechts te ver-
goeden tegen overdracht van het eigendomsrecht  
op deze voorwerpen, met overdracht van de op die 
voorwerpen betrekking hebbende documenten, 
 toebehoren of wat dan ook.

Indien de verzekering volgens Combinatie A is 
 gesloten, geldt een eigen risico van € 50,- per ver-
zekerde per gebeurtenis. Dit wordt in mindering 
 gebracht op de schade-uitkering na toepassing van 
de bepalingen uit de wet en deze verzekerings-
overeenkomst.

Bijzondere voorwaarden voor schade  
aan logiesverblijven.

Artikel 23. 
Dekking.

Verzekerd is schade aan logiesverblijven, waaronder te 
verstaan gebouwen of stacaravans en/of de inventaris 
daarvan die aan verzekerde in huur of gebruik zijn 
 gegeven en voor zover de verzekerde hiervoor aan-
sprakelijk is. Hieronder valt tevens te verstaan schade 
aan een in het logiesverblijf aanwezig kluisje als gevolg 
van het verloren gaan van de sleutel daarvan.

Bijzondere voorwaarden hulp-
verleningen buitengewone kosten.

Artikel 24. 
Dekking.

Let op! In alle gevallen waarin reis- of vervoerskosten 
moeten worden gemaakt, dient tevoren contact 
 opgenomen te worden met de ANWB-Alarmcentrale.

Verzekerd zijn de extra kosten die door een verzekerde 
moeten worden gemaakt ter zake van:
a)  medisch noodzakelijk vervoer, inclusief nood-

zakelijke medische begeleiding van een zieke of
gewonde verzekerde vanaf de vakantiebestem-
ming naar het woonadres in Nederland, anders 

dan per openbaar vervoer of het vervoermiddel 
waarmee de reis werd gemaakt, alsmede de 
 kosten van organisatie hiervan.
 De medische noodzaak en de keuze van het 
v ervoermiddel worden in overleg tussen de 
ANWB-Alarmcentrale en de behandelende arts 
vastgesteld.

b)  ziekte en/of ongevalsletsel. In dat geval worden 
vergoed:
–  de extra kosten van de terugreis, inclusief 

 verblijf, van deze verzekerde per openbaar 
vervoer of het vervoermiddel waarmee de 
reis werd gemaakt.

–  de kosten van het toezenden van medicijnen, 
kunst- of hulpmiddelen die op doktersadvies 
dringend nodig zijn, indien deze ter plaatse 
niet verkrijgbaar zijn en daarvoor geen alter-
natief voorhanden is. De kosten voor aan-
koop komen voor rekening van verzekerde, 
tenzij zij worden vergoed uit hoofde van het 
onder de “bijzondere voorwaarden genees-
kundige kosten” bepaalde.

–  de extra kosten van langer verblijf van deze 
verzekerde dan de op het polisblad aange-
geven geldigheidsduur van deze verzekering 
respectievelijk de extra kosten van verblijf 
 tijdens die geldigheidsduur.

–  de in redelijkheid gemaakte extra reiskosten 
per openbaar vervoermiddel van mede-
verzekerden in verband met ziekenbezoek 

c)  begeleiding door een andere verzekerde in de 
onder a en b genoemde gevallen, indien dit 
noodzakelijk is voor verpleging of bijstand van 
de gewonde of zieke.

d)  terugreis van verzekerde minderjarige kinderen, 
indien bij de onder a, b en c genoemde gevallen 
beide ouders zijn betrokken.

e)  terugroeping naar de woonplaats van verzekerde 
in Nederland wegens:
–  ernstige familieomstandigheden, zoals om-

schreven bij “Nadere begripsomschrijvingen”.
– ernstige zaakschade.

f)  de noodzakelijke reis- en verblijfskosten verband 
houdende met de overkomst van een persoon 
voor bijstand of verpleging verband houdende 
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met ziekte of ongeval van een alleenstaande 
 verzekerde of van een verzekerde die alleen met 
minderjarige kinderen op reis is.

g)  de terugreis van de overige verzekerden bij uit-
vallen door ziekte of ongeval van de bestuurder 
van het motorrijtuig waarmee vanuit Nederland 
de reis wordt gemaakt, mits in het reisgezelschap 
geen vervangende bestuurder aanwezig is.

h)  het overlijden van verzekerde; ingeval van over-
lijden buiten Nederland worden vergoed:
–  de gemaakte kosten verband houdende met 

vervoer van het stoffelijk overschot naar 
 Nederland.

–  óf, tot maximaal het bedrag dat vergoed zou 
worden bij transport van het stoffelijk over-
schot naar Nederland, de kosten van begra-
fenis of crematie ter plaatse alsmede de reis- 
en verblijfskosten van huisgenoten en 
familieleden gemaakt om deze ceremonie 
bij te wonen. 

 Ingeval van overlijden binnen Nederland worden 
vergoed:
–  de kosten verband houdende met het vervoer 

van het stoffelijk overschot naar een plaats in 
Nederland.

–  de reiskosten in Nederland inclusief de nood-
zakelijke verblijfskosten naar de plaats van 
overlijden van ten hoogste 2 personen.

i)  opsporing, redding en transport van een ver-
zekerde naar de bewoonde wereld.

j)  vervoer van en naar de plaats waar geneeskundige 
behandeling plaatsvindt in het land waarin de ver-
zekerde bij aanvang van het vervoer aanwezig was.

k)  gedwongen oponthoud in het buitenland als gevolg
van lawines, abnormale neerslag, natuurgeweld en 
werkstakingen bij vervoersondernemingen.

l)  (tele)communicatie verband houdende met de 
onder a t/m k genoemde gevallen. Vergoed 
 worden in redelijkheid gemaakte kosten om hulp, 
redding, bijstand of repatriëring naar Nederland 
te organiseren.

De vergoeding van deze kosten vindt plaats onder 
 aftrek van besparingen, restituties en dergelijke.  
Op verblijfkosten zal wegens bespaarde kosten van 
normaal levensonderhoud een vaste aftrek worden 
toegepast van 10%. In geval van reizen met de eigen 
auto bedraagt de maximale vergoeding daarvoor € 
€ 0,22 per kilometer.

Bijzondere voorwaarden huur
vervangend vervoermiddel.

Artikel 25. 
Dekking.

Indien het vervoermiddel, zoals omschreven bij 
 “Nadere begripsomschrijvingen”, tijdens de reis en 
tijdens de geldigheidsduur van de verzekering uitvalt 
of anderzijds niet meer beschikbaar is als gevolg van 
een onzekere gebeurtenis, anders dan inbeslag-
neming of verbeurdverklaring die geen verband 
houdt met een verkeersongeval, én deze omstandig-
heid niet binnen 2 werkdagen kan worden opge-
heven, zijn verzekerd:
–  de extra kosten van huur van een soortgelijk 

 vervoermiddel.
–  de door het uitvallen van het vervoermiddel 

 veroorzaakte extra reiskosten per trein.
–  de extra verblijfskosten van verzekerde gedurende 

het gedwongen oponthoud, ook indien dit korter 
is dan 2 werkdagen.

–  de kosten van vervoer van verzekerde per taxi van 
en naar de garage waar het vervoermiddel wordt 
hersteld alsmede van en naar de plaats waar 
 verzekerde gedurende het gedwongen opont-
houd verblijft.

–  telecommunicatiekosten verband houdende 
met het regelen van vervangend vervoer.

–  De vergoeding van deze kosten vindt plaats 
onder aftrek van besparingen, restituties en 
 dergelijke. Op verblijfkosten zal wegens bespaarde
kosten van normaal levensonderhoud een vaste 
aftrek worden toegepast van 10%

Let op! Met betrekking tot deze kosten verdient  
het aanbeveling vooraf contact op te nemen  met  
de ANWB-Alarmcentrale of met de Maatschappij, 
zodat vastgesteld kan worden welke kosten voor 
 vergoeding in aanmerking komen.

Artikel 26. 
Bijzondere uitsluitingen.

a)  Geen recht op uitkering bestaat indien het uit-
vallen van het vervoermiddel het gevolg is van 
een zodanige staat van onderhoud van het voer-
tuig, dat bij aanvang van de reis te voorzien was 
of redelijkerwijs voorzien had kunnen worden, 

dat het vervoermiddel zou uitvallen.
b)  Niet gedekt zijn de kosten van onderhoud, 

 reparatie en slepen van het vervoermiddel.

Bijzondere voorwaarden
geneeskundige kosten.

Let op! Deze bijzondere voorwaarden zijn uit-
sluitend van toepassing, indien geneeskundige 
 kosten blijkens vermelding daarvan op het 
 polisblad expliciet zijn meeverzekerd.

Artikel 27. 
Dekking.

a)  Uitkering wordt verleend voor geneeskundige 
kosten, zoals omschreven bij “Nadere begrips-
omschrijvingen”, die binnen de geldigheids duur 
van de verzekering in het buitenland zijn ge-
maakt en die niet tot terugkeer naar Nederland 
kunnen worden uitgesteld, voor zover deze 
 kosten niet in aanmerking komen voor ver-
goeding op een lopende zorgverzekering of 
-voorziening.

b)  Onder deze rubriek zijn tevens begrepen de in 
het buitenland gemaakte kosten die verband 
houden met:
–  tijdens de geldigheidsduur van de verzekering 

optredende onvoorzienbare verergering van 
reeds bestaande ziekten, ongevalsgevolgen 
of afwijkingen.

–  zwangerschap, voor zover de kosten zijn ge-
maakt binnen de eerste 8 maanden daarvan.

c)  Bij opname in een ziekenhuis in het buitenland 
worden de kosten daarvan vergoed tot de datum 
waarop verzekerde zonder medische risico’s naar 
Nederland had kunnen terugkeren tot maximaal 
365 dagen en ten hoogste tot de kosten voor 
opname in een klasse overeenkomstig met een 
3e klasse voorziening in Nederland.

d)  Uitkering wordt verleend voor tandheelkundige 
kosten, zoals omschreven bij “Nadere begrips-
omschrijvingen”, voor zover de behandeling 
 buiten Nederland heeft plaatsgevonden.

Deze dekking is uitsluitend van toepassing, indien 
de verzekerde voor dezelfde risico’s in Nederland 
een voorziening heeft getroffen (zorgverzekering 
en/of tandartskostenverzekering).

Artikel 28. 
Uitsluiting.

Niet verzekerd zijn kosten gemaakt wegens opname 
van langer dan 24 uur in een ziekenhuis, indien en 
voor zover de behandeling kan worden uitgesteld  
tot na afloop van de verzekering. 

Bijzondere voorwaarden ongevallen.

Let op! Deze bijzondere voorwaarden zijn uit-
sluitend van toepassing, indien ongevallen blijkens 
vermelding daarvan op het polisblad expliciet zijn 
meeverzekerd.

Artikel 29. 
Ongevallendekking.

Uitkering wordt verleend tot ten hoogste de ver-
zekerde bedragen die genoemd zijn in de verzekerde 
combinatie bij overlijden van een verzekerde of diens 
invaliditeit als gevolg van een ongeval, zoals om-
schreven bij “Nadere begripsomschrijvingen”.

A. Uitkering bij overlijden.
 In geval van overlijden van een verzekerde, keert 
de Maatschappij het bedrag uit dat in de tabel 
“Verzekerde bedragen” (zie Artikel 5) is vermeld 
voor de op het polisblad genoemde combinatie. 

 Indien de Maatschappij ten gunste van dezelfde 
verzekerde op basis van deze verzekering reeds 
een uitkering heeft gedaan of die verschuldigd is 
wegens invaliditeit van verzekerde, wordt deze  
op de overlijdensuitkering in mindering ge-
bracht. Indien de invaliditeitsuitkering hoger is 
geweest, zal de Maatschappij het meerdere niet 
terugvorderen.

 Geen uitkering vindt plaats indien het overlij-
den meer dan 2 jaar na het ongeval plaatsvindt, 
tenzij bewezen wordt, dat het overlijden een 
rechtstreeks gevolg is van dat ongeval.

B. Uitkering bij invaliditeit.
 In geval van algehele invaliditeit van een ver zekerde 
keert de maatschappij het bedrag uit dat in de tabel 
“Verzekerde bedragen” (Artikel 5) is vermeld voor 
de op het polisblad genoemde  combinatie. Bij ge-
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deeltelijke invaliditeit wordt daarvan een deel uit-
gekeerd met inachtneming van de volgende vaste 
percentages voor (functie)verlies van:

 een arm 75%
 een hand 60%
 een duim 25%
 een wijsvinger 15%
 iedere andere vinger 12%
 meerdere vingers aan één hand maximaal 60%
 een been 75%
 een voet 50%
 een grote teen 5%
 iedere andere teen 3%
 een oog 30%
 beide ogen 100%
 het gehoor van een oor 25%
 het gehoor van beide oren 60%
 reuk en/of smaak 10%
 een nier 20%
 de milt  5%

  In geval van post-whiplashsyndroom bedraagt 
het maximale uitkeringspercentage 5. 

  Van deze percentages zal bij gedeeltelijk (functie)
verlies een daaraan evenredig deel worden vergoed, 
met dien verstande, dat bij gedeeltelijk verlies van 
een arm of een been het volledige daarvoor ver-
melde percentage zal worden uitgekeerd. Bij 
 samenloop van letsels zal voor dezelfde verzekerde 
de uitkering nooit meer dan 100% bedragen.  

  Voor andere vormen van invaliditeit zal de vast-
stelling van het uitkeringspercentage geschieden 
in verhouding tot de wel genoemde gevallen. 
Hierbij zal geen rekening worden gehouden met 
het beroep van de verzekerde. De graad van 
 invaliditeit wordt vastgesteld zodra er sprake is 
van een onveranderlijke toestand, doch uiterlijk 
binnen 4 jaar na het ongeval. Na 4 jaar wordt een 
uitkering verstrekt op basis van de mate van 
 invaliditeit die op dát moment van toepassing is, 
als ware er sprake van een eindsituatie.

  De uitkering wegens invaliditeit wordt geacht 
nimmer verschuldigd te zijn geweest indien de 

verzekerde binnen 1 jaar na het ongeval is over-
leden. Eventueel reeds verleende uitkeringen 
worden echter niet teruggevorderd. 

  Bij overlijden na 1 jaar anders dan door de gevol-
gen van het ongeval waarop de invaliditeitsuit-
kering betrekking heeft, zal de uitkering voor in-
validiteit geschieden naar het percentage zoals dat 
als ongevalsgevolg redelijkerwijs mocht worden 
verwacht, indien verzekerde in leven was gebleven.

Artikel 30. 
Bijzondere verplichtingen bij schade.

a)  Indien een ongeval heeft plaatsgevonden is ver-
zekerde verplicht onmiddellijk geneeskundige 
hulp in te roepen en er zorg voor te dragen dat  
hij voortdurend onder behandeling blijft en alle 
voorschriften van zijn arts stipt opvolgt. Voorts 
dient hij niets te verzuimen dat zijn herstel zou 
kunnen bevorderen.

b)  Bij ongevallen met dodelijke afloop zal de 
 Maatschappij sectie kunnen eisen. Aan deze eis 
zal moeten worden voldaan door het verlenen van 
toestemming en het doen van de nodige stappen 
bij de desbetreffende autoriteiten. De kosten van 
alle op de schade betrekking hebbende attesten als-
mede die van een eventuele lijkschouwing worden 
door de Maatschappij gedragen.

Bijzondere voorwaarden winter- en 
 onderwatersport.

Let op! Deze bijzondere voorwaarden zijn uit-
sluitend van toepassing, indien winter- en onder-
watersport blijkens vermelding daarvan op het 
 polisblad expliciet zijn meeverzekerd.

Artikel 31. 
Dekking. 

In tegenstelling tot het in Artikel 7 lid C bepaalde,  
is schade verband houdende met het deelnemen aan, 
bedrijven of beoefenen van winter- en onderwater-
sport gedekt, overeenkomstig de verzekerde rubrieken, 
dit echter met inachtneming van het onder Artikel 7 
lid A en lid B bepaalde.

Atoomkernreactie:
De uitsluiting inzake atoomkernreactie geldt niet 
met betrekking tot schade veroorzaakt door radio-
actieve nucliden die zich buiten de kerninstallatie 
bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om 
 gebruikt te worden voor industriële, commerciële, 
landbouw kundige, medische, wetenschappelijke, 
 onderwijskundige of (niet-militaire) beveiligings-
doeleinden, mits er een door enige overheid afge-
geven vergunning (voor zover vereist) van kracht  
is voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich 
 ontdoen van radioactieve stoffen.
Onder kerninstallatie wordt verstaan een kern-
installatie in de zin van de Wet Aansprakelijkheid 
Kernongevallen (Staatsblad 1991-374) alsmede een 
kerninstallatie aan boord van een schip.

Bagage:
De voorwerpen die verzekerde tot eigen gebruik 
heeft meegenomen dan wel binnen de verzekerings-
duur tegen ontvangstbewijs heeft vooruit- of nage-
zonden. Voorts worden als bagage beschouwd 
 voorwerpen die verzekerde tijdens de reis heeft 
 aangeschaft of gehuurd. Niet als bagage worden 
 beschouwd:
–  contant geld, cheques alsmede chip- en pin-

passen, tenzij blijkens vermelding op het polis-
blad meeverzekerd.

–  winter- en onderwatersportartikelen, tenzij  
dit risico blijkens vermelding op het polisblad  
is meeverzekerd.

Dagwaarde:
De nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens 
waardevermindering door veroudering of slijtage.

Elektronica:
Elektrische apparaten in de ruimste zin van het 
woord, zoals mobiele telefoons, televisies, (spel) 
com puters, scheerapparaten enz., inclusief toebe-
horen, zoals beeld-, geluids- en informatiedragers.

Ernstige familieomstandigheden:
Het overlijden of volgens medisch inzicht in direct 
levensgevaar verkeren van niet meereizende bloed- 
en aanverwanten in de 1e, 2e of 3e graad.

Aanverwanten zijn personen die door huwelijk of 
(geregistreerd) partnerschap verwant zijn aan ver-
zekerde. Hieronder vallen bijv. echtgeno(o)t(e), 
partner, schoonouders, zwagers en schoonzusters.

Bloedverwanten zijn personen die door dezelfde 
 familie, hetzelfde geslacht verwant zijn aan verzekerde. 
Hieronder vallen bijv. (groot)ouders, (klein)kinderen, 
broers en zussen.

De graad van verwantschap dient bekeken te worden 
vanuit de verzekerde. Zo vormen 1e graadsverwanten 
van verzekerde zijn ouders en kinderen, de 2e 
graadsverwanten zijn grootouders, kleinkinderen en 
broers en zussen en de 3e graadsverwanten zijn over-
grootouders, achterkleinkinderen, ooms en tantes 
alsmede neven nichten (de laatste overigens uit-
sluitend voor zover deze kinderen zijn van de broers 
en zussen van verzekerde).

Geld en geldswaardig papier:
Contant geld en blanco cheques alsmede chip-  
en pinpassen.

Geneeskundige kosten:
De kosten van:
– honoraria van artsen.
– ziekenhuisopname en operatie.
–  door een arts voorgeschreven behandelingen  

en onderzoeken.
–  door een arts voorgeschreven genees- en 

 verbandmiddelen.
– noodzakelijk vervoer per ambulance.

Gevaarlijke sporten:
Alle sporten en andere activiteiten waaraan een meer 
dan normaal risico op letsel voor de deelnemers is 
verbonden. In algemene zin zijn dit in ieder geval 
alle (veelal gemotoriseerde) snelheidssporten en 
 activiteiten die ten doel hebben spanning of sensatie 
bij de deelnemer op te roepen (zgn. extreme sports). 
Hoewel de onderstaande opsomming niet limitatief 
is, worden in ieder geval als gevaarlijke sporten 
 beschouwd en zijn dus niet verzekerd:
–  bergbeklimmen en afdalen (w.o. abseilen en 

 tokkelen).

Nadere begripsomschrijvingen.
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– blootsvoets waterskiën.
– bobsleeën.
– bungee jumping.
– canyoning.
–  free style skiën, de disciplines springen en  

half pipe.
– grottenexpedities.
– helikopterskiën.
–  parachutespringen (w.o. tevens te verstaan base 

jumping).
– parasailing.
– para-skiën.
– rafting.
– rodelen.
– schansspringen.
– skeleton.
– skiën buiten de aangegeven pistes.
– skijöring.
– survivaltochten.
– ijsklimmen.
– wildwatervaren.

Invaliditeit:
Het blijvend geheel of gedeeltelijk (functie)verlies 
van enig orgaan of deel van het lichaam van 
 verzekerde.

Kerninstallatie:
Een kerninstallatie in de zin van de Wet Aansprake-
lijkheid Kernongevallen (Staatsblad 1991-374) 
 alsmede een nucleaire reactor met aan- en toe-
behoren aan boord van een schip.

Kostbaarheden:
Voorwerpen van grote waarde, kleinodiën zoals 
 horloges (inclusief banden en kettingen), sieraden 
(juwelen, echte parels en voorwerpen van edelmetaal 
of edelgesteente) en bont.

Kustwateren:
De strook zee die zich vanaf de kust van het vaste 
land of van een bewoond eiland uitstrekt tot een 
 afstand van 2 km.

Maatschappij:
Ansvar Verzekeringsmaatschappij N.V.

Molest:
Onder molest wordt verstaan schade veroorzaakt 
door of ontstaan uit:
–  gewapend conflict, waaronder te verstaan ieder 

geval waarin staten of andere georganiseerde 
 partijen elkaar of althans de een de ander, 
 gebruik makend van militaire machtsmiddelen, 
bestrijden. Voorts wordt hieronder verstaan het 
gewapend optreden van een vredesmacht van  
de Verenigde Naties.

–  burgeroorlog, waaronder te verstaan een min of 
meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen 
inwoners van een zelfde staat waarbij een belang-
rijk deel van de bevolking betrokken is.

–  opstand, waaronder te verstaan georganiseerd 
 gewelddadig verzet binnen een staat, gericht 
tegen het openbaar gezag.

–  binnenlandse onlusten, waaronder te verstaan 
min of meer georganiseerde gewelddadige 
 handelingen die zich op verschillende plaatsen 
binnen een staat voordoen.

–  oproer, waaronder te verstaan een min of meer 
georganiseerde plaatselijke gewelddadige 
 beweging gericht tegen het openbaar gezag.

–  muiterij, waaronder te verstaan een min of meer 
georganiseerde gewelddadige beweging van leden 
van enige gewapende macht gericht tegen het 
gezag waaronder zij gesteld zijn.

Nieuwwaarde:
Het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van 
 nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit.

Normale voorzichtigheid:
De normale zorgvuldigheid die van de verzekerde, 
als goed huisvader, mag worden verwacht ter voor-
koming van verlies, diefstal of beschadiging van de 
bagage. Hiervan is in ieder geval geen sprake indien:
–  elektronica, geld, kostbaarheden of optiek on-

beheerd in een auto, kampeerwagen, caravan of 
tent worden achtergelaten.

–  elektronica, geld, kostbaarheden of optiek on-
beheerd worden achtergelaten in een niet 
 deugdelijk afgesloten ruimte. Een hotelkamer 
wordt in dit verband eveneens gezien als niet 
deugdelijk afgesloten.

–  overige voorwerpen onbeheerd en van buiten  
af zichtbaar wordt achtergelaten in de auto, 
 anders dan tijdens een korte reisonderbreking 
(maximaal 1 uur). 

–  voorwerpen ‘s nachts (tussen 22.00 uur en  
7.00 uur) in een voertuig wordt achtergelaten 
voorafgaand aan of na terugkeer van een reis.

–  er onder de gegeven omstandigheden in redelijk-
heid een beter alternatief voorhanden is om 
schade, verlies of diefstal te voorkomen.

Ongeval:
Een van buiten komende, plotselinge van zijn wil 
onafhankelijke, gewelddadige inwerking op het 
 lichaam van verzekerde die rechtstreeks dusdanig 
medisch vast te stellen lichamelijk letsel veroorzaakt, 
dat zijn overlijden, invaliditeit of medische kosten 
daarvan het gevolg zijn.

Met een ongeval worden gelijkgesteld:
–  ontwrichting, verstuiking alsmede verrekking  

of scheuring van spieren of pezen.
– letsel veroorzaakt door wrijven of schuren.
–  letsel als gevolg van gerechtvaardigde zelfbe-

scherming dan wel als gevolg zichzelf, anderen  
of dieren te redden.

–  complicaties ten gevolge van eerste hulp of 
 medische behandeling van door een ongeval 
 veroorzaakt letsel.

– acute inwerking van of vergiftiging door stoffen.
–  besmetting door ziektekiemen als gevolg van een 

onvrijwillige val in water of een andere stof.
–  ongewild binnenraken van stoffen of voor werpen 

in het spijsverteringskanaal, ogen, oren of lucht-
wegen.

–  verbranding, verdrinking, verstikking, be-
vriezing, zonnesteek, uitputting, verhongering  
en verdorsting.

Het binnenkrijgen van ziektekiemen als gevolg  
van een insectenbeet of - steek is in ieder geval 
geen ongeval.

Optiek:
Optische instrumenten in de ruimste zin van  
het woord, zoals (digitale) camera’s, kijkers, lenzen 
en toebehoren.

Rechthebbende:
Degene die recht heeft op uitkering. In beginsel is  
dit de verzekerde zelf. Voor de uitkering bij over-
lijden is dat:
– de echtgenoot van verzekerde.
– c.q. de geregistreerde partner van verzekerde.
–  indien deze ontbreekt, de wettige erfgenamen 

van verzekerde.
Indien deze ontbreken is de Maatschappij niet tot 
uitkering verplicht.

Tandheelkundige kosten:
De op het natuurlijk gebit betrekking hebbende, 
 medisch noodzakelijke kosten van:
–  honoraria van tandartsen of artsen voor tand-

heelkundige behandeling.
–  door of op voorschrift van een tandarts of arts  

in verband met deze behandeling gemaakte 
 röntgenfoto’s.

–  door een tandarts voorgeschreven geneesmiddelen.
Verder valt onder deze dekking de reparatie van 
kunstgebitten en kunstmatige gebitselementen.

Vervoermiddel:
–  Een personenmotorrijtuig dat is voorzien van een 

Nederlands kentekenbewijs, inclusief de eventuele 
aanhanger daarvan, mits het besturen daarvan is 
toegestaan met een rijbewijs A, B en/of E.

–  De uit Nederland meegenomen brom- of 
 snorfiets.

–  Het wegens tijdens de reis uitvallen van het 
 oorspronkelijke vervoermiddel gehuurde, soort-
gelijke vervoermiddel, ook al is dit voorzien van 
een buitenlands kenteken.

Waagstuk:
Een ongeval bij of als gevolg van handelen waarbij 
verzekerde zijn bagage, leven of lichaam roekeloos in 
gevaar heeft gebracht zonder dat dat noodzakelijk 
was in het kader van gerechtvaardigde zelfbescher-
ming, dan wel pogingen zichzelf, anderen of dieren 
te redden.

Met betrekking tot alle overige begrippen in de  
polis en de polisvoorwaarden zal als uitsluitende 
omschrijving gelden de omschrijving zoals gegeven 
in de meest recente editie van Van Dale Groot 
 Woordenboek der Nederlandse Taal.
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