
Erasmus Verzekeringen: klantgericht sinds 1736
Erasmus Verzekeringen legt zich toe op vrijwel alle aspecten van het verzekeren. Kenmerkend zijn soliditeit, in combinatie
met een grote mate van flexibiliteit en klantgerichtheid. Erasmus Verzekeringen is een 100% dochtermaatschappij van
Wüstenrot & Württembergische AG te Stuttgart, een degelijk en betrouwbaar internationaal all finance concern.

Erasmus Multi Polis
De doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering kunt u opnemen in de Erasmus Multi Polis: al uw schadeverzekeringen in
één pakket. Naast het gemak en overzicht profiteert u van korting op uw schadeverzekeringen tot maar liefst 10%.

Heeft u nog vragen?
Wilt u meer informatie? Uw assurantie-adviseur informeert u graag over alle mogelijkheden. En maakt desgewenst een op uw
situatie en wensen toegesneden offerte.

Uw assurantie-adviseur:
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Erasmus
Verzeker ingen

Erasmus Verzekeringen B.V.
Postbus 1033, 3000 BA Rotterdam
Boompjes 57, 3011 XB Rotterdam
Tel. 010 - 28 08 400
fax 010 - 28 08 220
E-mail: info@erasmus.nl
www.erasmus.nl

Annulering/Garantie-Annulering Annulering Garantie-Annulering
Totaal verzekerd bedrag per verzekerde reis EUR 1.500,- EUR 1.500,-
Totaal verzekerd bedrag per polis per jaar EUR 6.000,- EUR 6.000,-
Waarvan ten hoogste voor:

Annulering
Annuleringskosten voor aanvang van de reis kostprijs kostprijs

Ongenoten reisdagen
- vertreksvertraging, langer dan 8 uur dagvergoeding, max. 3 dagen dagvergoeding, max. 3 dagen
- ziekenhuisopname (minimaal 1 overnachting)

- tot en met 3 overnachtingen dagvergoeding dagvergoeding
- 4 overnachtingen of meer dagvergoeding 100 % aandeel in de reissom

Voortijdige terugkeer dagvergoeding 100 % aandeel in de reissom

Premie
Al vanaf EUR 30,- bent u het hele jaar tijdens al uw vakantiereizen verzekerd. Wilt u de basisdekking met één of meerdere
modules uitbreiden, dan ziet u in onderstaande tabel de premie.
De premie is per polis per jaar.

Premies in euro’s 1 volwassene 2 volwassenen 2 volwassenen met
of 1 volwassene met inwonende kinderen
inwonende kinderen

EUROPA WERELD EUROPA WERELD EUROPA WERELD

Basisdekking 30,- 35,- 55,- 65,- 75,- 90,-
Geneeskundige kosten 10,- 12,50 15,- 20,- 22,50 30,-
Ongevallen 5,- 5,- 10,- 10,- 15,- 15,-
Winter-/Bijzondere sporten 5,- 5,- 10,- 10,- 15,- 15,-
Rechtsbijstand 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50
Geld 25,- 25,- 25,- 25,- 25,- 25,-
Hulp & Huur Vervoermiddel 25,- 25,- 25,- 25,- 25,- 25,-
Nederlanddekking recreatie-object 25,- 25,- 25,- 25,- 25,- 25,-

Annulering 40,- 40,- 65,- 65,- 75,- 75,-
Garantie-Annulering 45,- 45,- 75,- 75,- 90,- 90,-



Dekkingsoverzicht
Verzekerde bedragen gelden per verzekerde per reis, tenzij anders vermeld.

Personenhulp kostprijs

Telecommunicatiekosten EUR 100,-

Buitengewone kosten
alleen na toestemming van SOS International kostprijs

Schade aan logiesverblijven
als de schade hoger is dan EUR 25,- EUR 250,-

Bagage, totaal *EUR 2.500,-
waarvan ten hoogste voor:
- de volgende kostbaarheden: 

- beeld-, geluids-, en computerapparatuur (inclusief software) *EUR 1.250,-
- sieraden *EUR 250,-
- horloges *EUR 250,-
- autoslederadio, per polis EUR 250,-
- (auto)telecommunicatie-apparatuur (waaronder mobiele telefoons inclusief beltegoed) EUR 100,-

- beeld-, geluids-, en informatiedragers, per polis EUR 50,-
- per (zonne)bril/set contactlenzen EUR 250,-
- per opblaasbare boot, zeil-/surfplank, kano, (inclusief aan- en toebehoren) EUR 250,-
- fiets (inclusief aan- en toebehoren) EUR 250,-
- kunstgebitten en kunstmatige gebitselementen EUR 250,-
- op reis meegenomen geschenken, per polis EUR 250,-
- tijdens de reis aangeschafte voorwerpen, per polis EUR 250,-
- huur tent, per polis EUR 250,-

eigen risico, per reis per polis EUR 50,-
reisdocumenten kostprijs

* per reis per polis maximaal tweemaal dit bedrag

Uitbreidingen
U kunt de volgende uitbreidingen kiezen:

Geneeskundige kosten
Omdat blijkt dat de dekking van een ziektekostenverzekering in het buitenland vaak tekort schiet is het
raadzaam om geneeskundige kosten mee te verzekeren. Deze aanvullende dekking verzekert u in alle gevallen
van volledige vergoeding van geneeskundige kosten.

Ongevallen
Deze module omvat een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval.

Winter-/bijzondere sporten
Bijna iedere sport, ook onderwatersport en langlaufen, is bij Erasmus Verzekeringen standaard meeverzekerd.
Wintersport en bijzondere sporten, zoals bergsport en luchtsport (onder andere parachutespringen, ballonvaren,
deltavliegen en parapente) zijn verzekerd als deze module wordt gekozen. 
Alleen de rubriek Ongevallen, indien meeverzekerd, is niet in alle gevallen van kracht. Zie de voorwaarden voor
details.

Rechtsbijstand
Kiest u voor deze module dan zijn de kosten van verhaals-, straf- en contractrechtsbijstand verzekerd en worden
waarborgsommen voorgeschoten.

Plezier verzekerd, dat is uw vakantie met de
Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering 
van Erasmus Verzekeringen. Een doorlopende
reisverzekering, waarbij al uw geboekte reizen 
– zomer, winter en tussendoor – in één keer 
perfect verzekerd zijn, hoe vaak u ook gaat! 
De basisdekking kunt u uitbreiden, daardoor
maakt u zelf uw eigen doorlopende verzekering
op maat. Wat u niet nodig heeft, hoeft u ook 
niet te betalen. Aantrekkelijk zijn de uitbreidingen
Annulering en Garantie-Annulering. De kosten van
afbreking of annulering van al uw geboekte reizen
worden vergoed. Met Garantie-Annulering wordt
zelfs de hele reissom vergoed, ook als u maar een
gedeelte van de vakantie mist!

Geldigheidsduur
De maximale geldigheidsduur per reis is 60 dagen aaneengesloten.

Basisdekking
De basisdekking vormt het uitgangspunt van de verzekering. Deze
omvat alle elementen die onmisbaar zijn voor iedere
vakantieganger! Onder de basisdekking valt:

Personenhulp
Wanneer u tijdens de reis serieuze
problemen krijgt, zoals een ziekenhuis-
opname of een ernstig ongeval óf 
wanneer u plotseling naar huis moet
terugkeren, kunt u 24 uur per dag een
beroep doen op de professionele
hulpverlening van alarmcentrale SOS
International.

Telecommunicatiekosten
De kosten die u maakt om in contact 
te komen met bijvoorbeeld alarmcentrale
SOS International worden vergoed.

Buitengewone kosten
De extra kosten die u moet maken door
een onvoorziene gebeurtenis, zoals extra
reis- en verblijfkosten door ernstige ziekte,
ongeval, of plotseling noodzakelijke
terugkeer naar Nederland, worden
vergoed. Neem vooraf altijd contact op
met alarmcentrale SOS International.

Schade logiesverblijven
Verzekerd is schade aan de inventaris 
en/of het vakantieverblijf dat u huurt 
of waar u logeert.

Bagage
De bagage die u meeneemt op reis is
standaard verzekerd tot EUR 2.500,- 
per persoon. Voor bagage niet ouder 
dan 1 jaar wordt zelfs uitkering verleend 
op basis van nieuwwaarde. Zie het
dekkingsoverzicht en de voorwaarden voor
de details.

Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering Geld
Per polis kunnen geld en cheques tot EUR 500,- worden meeverzekerd.

Hulp & Huur Vervoermiddel
Een complete dekking rond het vervoermiddel in heel Europa. Dit geldt niet alleen voor personenauto’s,
maar ook voor kampeerauto’s, bestelauto’s, motorfietsen en scooters. Een paar voorbeelden:
• uitkering van arbeidsloon bij een reparatie langs de weg;
• bij pech of een ongeval worden door de alarmcentrale onderdelen toegezonden;
• transport van een defect vervoermiddel en eventuele aanhangwagen;
• bij uitval van het vervoermiddel worden de huurkosten van een gelijkwaardig vervoermiddel vergoed.

Nederlanddekking recreatie-object
Bent u in het bezit van een boot, caravan of kampeerauto dan kan de basisdekking van de Doorlopende
Reis- en Annuleringsverzekering worden uitgebreid met deze module. Hiermee zijn dan ook de weekenden
en vakantieweken die u in Nederland met uw recreatie-object doorbrengt verzekerd.

Annulering/Garantie-Annulering
Het kan gebeuren dat u een reis moet annuleren of afbreken. Kiest u voor de Annuleringsmodule dan krijgt
u de annuleringskosten vergoed of ontvangt u een afbreekvergoeding. Daarnaast ontvangt u vergoeding
bij vertrek- of aankomstvertraging. Zelfs het moeten annuleren ten gevolge van het plotseling overlijden
van uw hond, kat of paard valt onder de dekking.

Kiest u voor de module Garantie-Annulering dan wordt zelfs de hele reissom aan u terugbetaald bij
voortijdige beëindiging van de reis of een ziekenhuisopname van 4 nachten of langer. Een aantrekkelijke
mogelijkheid als u meerdere malen per jaar een vakantie boekt. Want ook hier geldt: slechts één keer
afsluiten en deze vakantiereizen vallen allemaal onder de dekking. Als de module Annulering of Garantie-
Annulering later dan 7 dagen na de boekingsdatum van een vakantiereis wordt afgesloten, zijn de
gevolgen van de gebeurtenissen die verband houden met bestaande ziekten, aandoeningen of afwijkingen,
voor deze reis uitgesloten van de verzekering.

Dekkingsoverzicht uitbreidingen
Onderstaande rubrieken zijn alleen verzekerd voorzover dit uit de polis blijkt. 
Verzekerde bedragen gelden per verzekerde reis, tenzij anders vermeld.

Geneeskundige kosten
- gemaakt buiten Nederland kostprijs
- gemaakt in Nederland EUR 1.000,-
- tandheelkundige kosten EUR 250,-

Ongevallen
- bij overlijden EUR 25.000,-
- bij algehele blijvende invaliditeit EUR 75.000,-
- zonder helm (mee)rijden op een motorrijwiel met een cilinderinhoud van 50cc of meer EUR 5.000,-

Winter-/bijzondere sporten
afhankelijk van de overige gekozen dekking(en)

Rechtsbijstand
- binnen Europa kostprijs
- buiten Europa (alleen bij werelddekking), per gebeurtenis EUR 5.000,-

Geld, per reis per polis EUR 500,-

Hulp & Huur Vervoermiddel
Alleen na toestemming SOS International
- hulp kostprijs
- huur, per object per reis EUR 2.500,-
- extra verblijfkosten, per dag (maximaal 10 dagen) EUR 50,-
- repatriëring kostprijs
- berging, bewaking, stalling en vervoer EUR 1.000,-
- arbeidsloon bij reparatie langs de weg EUR 150,-
- verzending onderdelen EUR 150,-

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor details.


