
1. ANNULERINGSVERZEKERING (per vakantiewoning)

Rubriek I. S.O.S.-KOSTEN
De Maatschappij vergoedt de volgende kosten tot de genoemde maxima, 
wanneer deze kosten noodzakelijk zijn in verband met:

ELVIA Reisverzekering Maatschappij - Poeldijkstraat 4 - 1059 VM Amsterdam - Postbus 9444 - 1006 AK Amsterdam - Tel.: +31 (0)20 561 87 11 - Fax: +31 (0)20 668 40 91
Internet: www.elvia.nl - E-mail: info.nl@elviatravel.com - F. van Lanschot Bankiers 63.26.61.852 - Postbank 559917 - KvK Amsterdam nr 33094603

DEKKINGSOVERZICHT MID-WEEK-END VERZEKERING

Behorende bij en één geheel uitmakend met de Algemene Verzekeringsvoorwaarden Mid-Week-End Verzekering (P.908-01/02) en het verzekeringsbewijs van 
ELVIA Reisverzekering Maatschappij gevestigd te Amsterdam.

Afhankelijk van de invulling op het verzekeringsbewijs en de betaalde premie geldt deze verzekering voor:
Onderstaande verzekeringen, met de daaronder vermelde rubrieken en verzekerde bedragen. Indien de hiervoor verschuldigde toeslagpremie is voldaan en dit wordt vermeld
op het verzekeringsbewijs, bestaat er voor de afgesloten rubrieken ook dekking tijdens het beoefenen van wintersport, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 van
de Algemene Bepalingen.
Geldigheidsgebied: Deze verzekering is geldig in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland.
Maximale geldigheidsduur: 8 dagen

Voor directe hulpverlening bij ziekenhuisopname, ernstig ongeval of overlijden alsmede 
bij het uitvallen van het privé-motorrijtuig en/of de bestuurder, terugroeping naar Nederland en vervangend verblijf

dient u onmiddellijk contact op te nemen met: ELVIA Assistance, +31 (0)20-592 92 92, dag en nacht bereikbaar; fax +31 (0)20–665 40 00
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Verzekerde bedragen 
(p.p. per gebeurtenis, tenzij anders wordt vermeld)

2. REISVERZEKERING – incl. Vliegrisico/Hi-jacking

Verzekering tegen de financiële consequenties van:
• Annulering van de reis
• Voortijdig afbreken van de reis
• Tijdelijk onderbreken van de reis
Het hoogst verzekerde bedrag is de volledige huursom, zoals die op het verzekeringsbewijs vermeld staat; afhankelijk van de berekende premie zal nimmer meer 
worden uitgekeerd dan € 455,- respectievelijk € 910,-. Zie de Algemene Verzekeringsvoorwaarden rubriek IV.

a. Ziekte, ongeval en/of overlijden (artikel 4):
Extra verblijfkosten € 70,- p.p. per dag
Extra terugreiskosten naar Nederland Kostende Prijs
Kosten van ziekenhuisbezoek € 70,- per verzekeringsbewijs 

b. Voortijdige terugroeping (artikel 5):
Extra terugreiskosten naar Nederland Kostende Prijs
Extra kosten van terugkeer naar de reisbestemming (max. 4 personen) Kostende Prijs

c. Voortijdige terugroeping in geval van schade aan eigendommen in Nederland (artikel 6):
Extra terugreiskosten naar Nederland Kostende Prijs

d. Gedwongen oponthoud (artikel 7):
Extra verblijfkosten € 70,- p.p. per dag
Extra terugreiskosten naar Nederland Kostende Prijs

e. Terugkeer naar Nederland per ambulance-vliegtuig (artikel 8): Kostende Prijs
f. Opsporings- en reddingsacties (artikel 9): € 45.500,-
g. Overkomst van familie (artikel 10):

In geval van levensgevaar:
Extra reiskosten (max. 2 familieleden) Kostende Prijs
Extra verblijfkosten (max. 2 familieleden) € 70,- p.p. per dag voor max. de voorgenomen 

huurperiode
Indien verzekerde alleenreizend wordt:
Extra reiskosten (max. 1 familielid) Kostende prijs
Extra verblijfkosten (max. 1 familielid) € 70,- p.p. per dag voor max. 5 dagen

h. Uitvallen van de bestuurder (artikel 11):
Terugreiskosten naar Nederland per trein (2e klas) Kostende Prijs
Extra verblijfkosten € 70,- p.p. per dag voor max. de voorgenomen 

huurperiode
i. Uitvallen van het motorrijtuig (artikel 12):

Terugreiskosten naar Nederland per trein (2e klas) en/of Kostende Prijs
Huurkosten vervangend vervoermiddel € 70,- p.p. per dag voor max. de voorgenomen 

huurperiode
Extra verblijfkosten € 70,- p.p. per dag voor max. de voorgenomen 

huurperiode
j. Uitvallen van fiets of bromfiets (artikel 13):

Terugreiskosten naar Nederland per trein (2e klas) of Kostende Prijs
Huurkosten vervangend vervoermiddel of Noodzakelijke huurkosten voor max. de 

voorgenomen huurperiode
Extra verblijfkosten € 70,- p.p. per dag voor max. de voorgenomen 

huurperiode
k. Uitvallen van het verblijf (artikel 14):

Huurkosten vervangend verblijf bij uitval binnen 7 dagen voor de ingangsdatum van de verzekering € 70,- per verzekeringsbewijs per dag voor max. 
de voorgenomen huurperiode

Huurkosten vervangend verblijf bij uitval tijdens de dekkingsperiode van de verzekering € 70,- per verzekeringsbewijs per dag voor max. 
de voorgenomen huurperiode

l. Vervoerskosten in geval van overlijden (artikel 15):
Vervoerskosten stoffelijk overschot of Kostende Prijs
Kosten van begrafenis of crematie in het buitenland incl. overkomst van 2 familieleden Tot max. de kosten van vervoer stoffelijk overschot 

naar Nederland



WAARSCHUWING: Neem altijd de normale voorzichtigheid in acht, laat nimmer bagage onbeheerd achter, ook niet in auto´s 
(zie de rubrieksvoorwaarden Reisbagage). Raadpleeg te allen tijde de Algemene Verzekeringsvoorwaarden, met name de verplichtingen vermeld 

in de Algemene Bepalingen en de rubrieksvoorwaarden Reisbagage.

Rubriek II. REISBAGAGE  (Premier Risque) Verzekerde bedragen (p.p. per verzekerings-
bewijs, tenzij anders wordt vermeld)

Rubriek III. MEDISCHE KOSTEN

Voorts vergoedt de Maatschappij de volgende kosten indien deze het gevolg zijn van een onder deze rubriek verzekerde gebeurtenis:
m. Toezending medicijnen, kunst- of hulpmiddelen (artikel 16):

Kosten van toezending Kostende Prijs
n. Telecommunicatiekosten, per gebeurtenis (artikel 17): € 45,-
o. Extra kosten i.v.m. elders verzekerde reisgenoot (artikel 18): Volgens de voor deze rubriek geldende maxima

Verzekerd bedrag € 2.045,-
Eigen risico per persoon per gebeurtenis € 45,-
Waaronder:
. Foto-, film-, video- en computerapparatuur € 1.135,-
. Kostbaarheden € 230,-
. Telecommunicatie-apparatuur € 160,-
. Contactlenzen en brillen, per set/artikel € 115,-

Tot maximaal per verzekeringsbewijs € 455,-
. Muziekinstrumenten per verzekeringsbewijs € 340,-
. Reisdocumenten Kostende Prijs
. (Tand)prothesen/gehoorapparatuur, per verzekeringsbewijs € 230,-
. Gereedschappen en overige artikelen genoemd in artikel 1.8 € 340,-
. Fietsen en overige artikelen genoemd in artikel 1.9 (franchise € 34,- per gebeurtenis) per artikel € 115,-

Tot maximaal per verzekeringsbewijs € 455,-
. Medische apparatuur € 230,-
. Goederen die tijdens de reis zijn aangeschaft € 340,-
. Giften voor derden € 230,-
Extra dekking:
. Schade logiesverblijven. Maximale vergoeding voor schade toegebracht aan 

hotel-/bungalowinventaris of –opstallen (franchise € 23,- per gebeurtenis) € 455,-

Medische kosten:
. In het buitenland:

. dokters- en ziekenhuiskosten Kostende Prijs

. aangeschafte/gehuurde krukken/rolstoel € 90,-

. prothesen noodzakelijk ten gevolge van een ongeval € 680,-
. In Nederland:

. dokters- en ziekenhuiskosten € 455,-

. aangeschafte/gehuurde krukken/rolstoel € 90,-
Eigen risico Geen
Tandartskosten:
. Uitsluitend ten gevolge van een ongeval € 455,-

Verzekerde bedragen (p.p. per verzekerings-
bewijs, tenzij anders wordt vermeld)


