
Afl opende
Annulerings-
verzekering

Premie
Een Afl opende Annuleringsverzekering van de Europeesche 
is een uitstekende keuze. De dekking is compleet en de 
premie bedraagt slechts 5,5% van de reissom. Voor de Garantie-
Annulering bedraagt de premie 6%. Bij de uit breiding 
Waarnemer betaalt u 1% extra per waarnemer. En voor de 
optie Samengestelde reis wordt eveneens 1% extra premie 
berekend. De poliskosten bedragen € 3,50. Over premie 
en poliskosten is 7% assurantiebelasting verschuldigd. 
De assurantiebelasting is onder voorbehoud van wettelijke 
wijzigingen.

Kent u onze 
Doorlopende Annuleringsverzekering? 
U houdt van gemak en trekt er graag meerdere keren 
per jaar op uit? Dan adviseren wij u eens te bekijken of de 
Doorlopende Annuleringsverzekering ook niet een 
interessante keuze voor u is. Eén keer afsluiten en u bent 
het hele jaar door zorgeloos verzekerd. Wel zo prettig, 
wel zo gemakkelijk en een stuk voordeliger.

Meer weten?
Als u bijzondere wensen heeft of meer wilt weten over 
de verschillende reis- en annuleringsverzekeringen 
van de Europeesche, bent u altijd welkom bij uw reis- 
of ver zekeringsadviseur. Als specialist hebben we 
ongetwijfeld een oplossing die precies bij u past. 
U kunt ook uitgebreide informatie vinden op 
www.europeesche.nl
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Vóór en tijdens uw reis 
beschermd tegen de kosten 
van annulering met de 
Afl opende Annulerings-
verzekering van Europeesche 
Verzekeringen

Bij een reis of vakantie hoort een goede annulerings-
verzekering. Vrijwel elke ervaren reiziger sluit zo’n 
verzekering af. Maar bij “last minute”-aanbiedingen wordt 
dat nog wel eens overgeslagen. Toch is het verstandig om 
ook dan een Afl opende Annuleringsverzekering van de 
Europeesche af te sluiten. De verzekering dekt namelijk 
niet alleen de annuleringskosten tussen het moment 
van boeken en vertrek, maar ook de kosten van alle niet 
gebruikte reisdagen. Als de vakantie opeens moet 
worden afge  broken, krijgt u deze dagen vergoed. 

Een zeer complete verzekering
De Afl opende Annuleringsverzekering dekt bovendien 
de kosten die ontstaan door vertraging bij aankomst en 
vertrek. Een zéér complete verzekering dus. Van de 
Europeesche mag u dat verwachten. De Europeesche is 
al jaren de nummer één reisverzekeraar en recreatie-
specialist bij uitstek.

Kies hoe ver u wilt gaan
U kiest zelf uw vakantiebestemming, dus waarom zou u 
ook niet zelf kiezen hoe uw annuleringsverzekering is 
samen gesteld? Kiest u voor Annulering, dan worden alle 
niet gebruikte vakantiedagen vergoed bij het voortijdig 
afbreken van uw reis. Kiest u voor Garantie-Annulering, 
dan wordt de hele reissom vergoed. Ook als een gedeelte 
van de vakantie wél is doorgegaan. Daarnaast kunt u nog 
kiezen uit twee nuttige uitbreidingen: Waarnemer en 
Samengestelde reis.

Waarnemer 
Als er iets gebeurt met een goede vriend of vriendin of 
bijvoorbeeld met de persoon die op uw huis past, dan kan 
dat een reden zijn om uw vakantie af te breken. Dit wordt 
echter niet standaard gedekt. Met de uitbreiding 
Waarnemer kunt u dit meeverzekeren. 

Samengestelde reis
Zorgt u zelf voor uw ticket, plaatselijk vervoer en acco mmo-
datie, dan bestaat uw reis uit verschillende onderdelen. 
Het uitvallen van een van de onderdelen geeft in dat geval 
geen recht om de hele reis te annuleren. Met de uitbreiding 
Samengestelde reis is dit probleem opgelost. De annulerings-
kosten van alle onderdelen worden dan vergoed.

Maatwerk
Er zijn allerlei redenen denkbaar waarom u een reis wilt 
kunnen annuleren. Bijvoorbeeld wanneer de reis in het 
teken staat van een speciaal evenement dat plotseling 
wordt afgelast. Of door een keuring of examen waar u 
onverwacht voor wordt opgeroepen. Vaak kan dergelijk 
maatwerk effi  ciënt worden meeverzekerd. Uw reisadviseur 
kan u precies vertellen wat er mogelijk is en wat de 
aanvullende premie is.

Dekkingsoverzicht
Afl opende Annuleringsverzekering

Dekking Annulering
Garantie-

Annulering

Vergoeding annuleringskosten kostprijs kostprijs

Vergoeding niet gebruikte reisdagen

- vertreksvertraging, langer dan 8 uur reissom per dag 
max. 3 dagen

reissom per dag 
max. 3 dagen

- ziekenhuisopname (minimaal 1 overnachting) reissom per dag reissom per dag 

- voortijdige terugkeer reissom per dag 100% reissom


