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Verzekerde rubrieken Verzekerde bedragen*

Combinatie
1 2 3 4

1. Bagage 1.250,– 750,– 500,– –
Eigen risico van € 25,– per gebeurtenis per persoon,
waaronder begrepen:

● rijbewijzen, paspoorten, toeristenkaarten, reisbiljetten en kosten van opnieuw aanschaffen
andere reisdocumenten 

● contactlenzen, brillen, zonnebrillen, prothesen,  250,– 200,– 150,– –
tandbeugels en hoorapparaten

● fietsen 250,– 200,– 150,– –
● foto-, film-, beeld- en geluidsapparatuur, beeld-, geluids-

en informatiedragers, optische- en muziekinstrumenten, 
(spel)computers,  notebooks, elektronische agenda’s, bont, 
suède en lederen kleding en andere kostbaarheden met 
bijbehorende accessoires, sieraden, horloges 250,– 150,– 75,– –

●  goederen, die tijdens de reis aangeschaft zijn 250,– 150,– 75,– –

Extra dekking indien winter-, onderwater- en avontuurlijke
sporten zijn meeverzekerd:

●  winter-, onderwater- en avontuurlijke sportuitrusting 250,– nvt nvt        
● kosten huur vervangend materiaal 100,– nvt nvt
●  niet gebruikte lessen door ziekte of ongeval 100,– nvt nvt

Extra:
● schade aan (goederen in) logiesverblijven 250,– 200,– 150,– –

(eigen risico € 25,– per gebeurtenis)

2. Geneeskundige kosten bij ziekte en ongeval
● buiten Nederland kostprijs 5.000,– 3.500,– 2.500,–
● binnen Nederland (uitsluitend voor Nederlanddekking) 750,– 750,– 750,– 750,–

3. Buitengewone kosten (in totaal maximaal) 12.500,– 10.000,– 7.500,– 5.000,–
● transportkosten stoffelijk overschot vergoeding van de gemaakte kosten
● repatriëringskosten per ambulance-vliegtuig tot maximaal de verzekerde som
● opsporings- en reddingskosten
● extra reis- en verblijfkosten tot maximaal 5.000,– 2.500,– 2.000,– 1.000,–

Extra:
● telegram-, telex-, fax- en telefoonkosten voor alle 150,– 125,– 100,– 50,–

verzekerden tezamen

4. Ongevallen
● bij overlijden 5.000,– 5.000,– 5.000,– 5.000,–

- kinderen tot 16 jaar 2.500,– 2.500,– 2.500,– 2.500,–
- personen van 70 jaar en ouder 2.500,– 2.500,– 2.500,– 2.500,–

● bij blijvende invaliditeit maximaal 20.000,– 20.000,– 20.000,– 20.000,–
- personen van 70 jaar en ouder maximaal 2.500,– 2.500,– 2.500,– 2.500,–

(motor-, scooter- en bromfietsrisico meeverzekerd;
uitkering bij overlijden maximaal € 1.250,–)

5. Aansprakelijkheidsverzekering
per gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen 125.000,– 125.000,– 125.000,– 125.000,–

* De verzekerde bedragen zijn vermeld in euro’s en gelden per persoon per gebeurtenis, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.  
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Voorwaarden van verzekering

Algemeen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 De Goudse
Goudse Schadeverzekeringen N.V.

1.2 Verzekeringnemer
Degene die de verzekering met De Goudse is aangegaan.

1.3 Verzekerde(n)
De op het bewijs van inschrijving/de polis vermelde personen,
mits deze een vaste woonplaats in Nederland hebben en 
ingeschreven zijn in een Nederlands bevolkingsregister. Indien
De Goudse in het verleden aan een verzekerde heeft meege-
deeld geen reisverzekering ten behoeve van hem/haar meer te

zullen accepteren, is de verzekering niet voor deze verzekerde
van kracht. Voor deze verzekerde bestaat recht op teruggave
van de eventueel betaalde premie.

1.4 Familieleden in de eerste en de tweede graad
1e graad: echtgenoot/echtgenote, geregistreerd partner,
(schoon)ouders, kinderen, schoonzonen, -dochters
en degene met wie verzekerde duurzaam samenwoont;
2e graad: broers, zwagers, (schoon)zusters, grootouders en
kleinkinderen;  
of van degene met wie verzekerde duurzaam samenwoont.

1.5 TravelCare
De alarmcentrale die namens De Goudse de hulpverlening ver-
zorgt in het buitenland. Telefoonnummer *-31-70-3147575.
* internationaal toegangsnummer, per land verschillend.

1.6 Gebeurtenis
Een voorval of reeks voorvallen die met elkaar verband houden
en die dezelfde schadetoebrengende oorzaak hebben.

1.7 Uitkering
Vergoeding van schade, kosten of verliezen, uitkering na 
ongeval.

1.8  Sporten
De onder 1.9, 1.10 en 1.11 genoemde sporten.  

Dekking
De dekking is alleen van kracht als uit het bewijs van inschrij-
ving blijkt dat de hiervoor verschuldigde premie is betaald en
geldt uitsluitend voor verzekerden tot de leeftijd van 70 jaar.

1.9 Wintersport
Elke van sneeuw of ijs afhankelijke sport. Onder de winter-
sportdekking vallen sporten die beoefend worden op normale,
geprepareerde pistes of ijsbanen, met uitzondering van de
onder 1.11 genoemde wintersporten of andere wintersporten
die een groter risico met zich meebrengen. Voor langlaufen is
geen wintersportdekking noodzakelijk.

1.10 Onderwatersport   
Sporten die onder het wateroppervlak plaatsvinden, waarbij
gebruik gemaakt wordt van zuurstofapparatuur.

1.11 Avontuurlijke sporten
De volgende, met name genoemde sporten:

Bergsporten
Abseilen, cavetochten, rotsklimmen en speleologie. Het maken
van bergtochten anders dan over wegen en/of terreinen die
zonder bezwaar ook voor ongeoefenden begaanbaar zijn. 

Watersporten
Branding kanovaren, hydrospeeden, kanoën (met uitzondering
van zeekanoën), kajakken, vlotvaren, raften, waterskiën en
wildwatervaren. 

Vliegsporten
Ballonvaren, deltavliegen, hanggliding, paragliding, parachute-
springen, parapente, parasailing, ultra-lightvliegen en zeilvliegen.

Overige Sporten
Mountainbiken buiten daarvoor bestemde paden of wegen,
tokkelen, survivaltochten en adventureparcoursen.
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Wintersport
Biathlon, gletsjerskiën, gletsjertochten, paragliding, rodelen, ski-
bob, skiguiding, ski-jöring, skizeilen, sneeuwscooteren, surfs-
kiën, tourskiën en ijszeilen.

Artikel 2 Grondslag van de verzekering

De door of namens verzekeringnemer aan De Goudse verstrekte
inlichtingen en gedane verklaringen, in welke vorm dan ook,
vormen de grondslag van deze verzekeringsovereenkomst. De
dekking geldt alleen voor die onderdelen en rubrieken waarvan
uit het bewijs van inschrijving/de polis blijkt dat deze van toe-
passing zijn. 

Artikel 3 Verzekeringsgebied 

De verzekering geldt voor reizen en verblijf in het gekozen
gebied zoals vermeld op het bewijs van inschrijving/de polis,
mits de voor dit gebied geldende premie is berekend te weten:  
– Europa, waaronder ook wordt verstaan de eilanden in en de

landen rondom de Middellandse Zee, Madeira, de Canarische
Eilanden en de Azoren;

– Nederland. In dat geval bestaat alleen dekking voor reizen en
verblijf binnen Nederland, met dien verstande dat de verze-
kering eveneens van kracht is tijdens dagtrips, rondritten en
excursies buiten Nederland en binnen de looptijd van de 
verzekering, echter alleen indien daaraan geen overnachting
buiten Nederland verbonden is en de verzekering voor 
tenminste 3 aaneengesloten dagen is gesloten.

Artikel 4 Verzekeringsperiode  

De verzekering biedt dekking vanaf het moment dat verzeker-
de het vaste woon- of verblijfadres in Nederland verlaat om
een recreatieve reis te ondernemen. De dekking eindigt bij
terugkeer in Nederland op het vaste woon- of verblijfadres of
eerder zodra verzekerde weer deelneemt aan het woon- en/of
werkverkeer. Indien de op het bewijs van inschrijving vermelde 
verzekeringsduur door onvoorziene vertraging onafhankelijk
van de wil van verzekerde dan wel door ziekte of ongeval van
verzekerde wordt overschreden, blijft de verzekering zonder
extra premie van kracht tot het eerst mogelijke tijdstip van
terugkeer, met inachtneming van het in artikel 5 bepaalde. De
verzekering eindigt eveneens als de reis om medische redenen
werd afgebroken en wel op het moment dat verzekerde is 
aangekomen op het woonadres/verblijfplaats dan wel 
verpleegadres in Nederland.

Artikel 5 Duur van de verzekering

De verzekering is aangegaan voor een periode zoals op het
bewijs van inschrijving is omschreven, maar ten hoogste voor 
1 maand, tenzij voor het afsluiten van de verzekering anders
overeengekomen is. De maximale duur geldt eveneens als
meer dan één bewijzen van inschrijving zijn afgegeven.

Artikel 6 Premie

6.1 Premiebetaling
De verzekeringnemer dient de premie, kosten en eventueel
verschuldigde assurantiebelasting vooruit te betalen, zodat de
betaling uiterlijk op de dertigste dag nadat deze verschuldigd
is, door De Goudse is ontvangen.

6.2 Niet (tijdige) betaling
Indien de verzekeringnemer het geheel of een gedeelte van het
verschuldigde bedrag weigert te betalen, dan wel de in artikel

6.1 gestelde termijn van dertig dagen verstrijkt zonder dat het
verschuldigde totaalbedrag door De Goudse is ontvangen, wordt
de dekking opgeschort. Een nadere ingebrekestelling door 
De Goudse is daarvoor niet vereist. De opschorting wordt
geacht te zijn ingegaan op de eerste dag van het tijdvak 
waarover het totaalbedrag verschuldigd is.
De verzekeringnemer dient het verschuldigde alsnog te betalen.
De dekking gaat weer in op de dag na die waarop het 
verschuldigde door De Goudse is ontvangen en aangenomen.
Gedurende de schorsingstermijn is geen uitkering verschuldigd.

6.3 Terugbetaling
Indien de voorgenomen reis in het geheel niet is doorgegaan,
geeft De Goudse premierestitutie over de in rekening gebrachte
premie onder aftrek van € 10,– administratiekosten.

Artikel 7 Algemene uitsluitingen en
Terrorismedekking

Uitsluitingen
Deze verzekering biedt geen dekking voor schaden, kosten of
ongevallen die direct of indirect het gevolg zijn van of ontstaan
zijn door:
1. gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse

onlusten, oproer en muiterij.
De definities van deze zes vormen van molest zijn gedepo-
neerd door het Verbond van Verzekeraars in Nederland op
2 november 1981 op de griffie van de Arrondissements-
rechtbank in Den Haag onder nummer 136/1981;

2. een reis die ondernomen wordt waarbij bij de aanvang van
de reis een negatief reisadvies geldt van het
Calamiteitenfonds of een reisafrading van het Ministerie
van Buitenlandse Zaken, tenzij verzekerde kan bewijzen dat
de schade daadwerkelijk niets met dit advies te maken
heeft;

3. atoomkernreacties, onverschillig hoe en waar de reactie is
ontstaan;

4. het plegen of medeplegen van een misdrijf door verzeker-
de, bij opzet van verzekerde of diegene, die belang heeft
bij de uitkering, zelfmoord en zelfdoding, grove roekeloos-
heid of grove nalatigheid, het deelnemen aan ruzies, vecht-
partijen of waagstukken (tenzij bij een reddingspoging van
een mensen- of dierenleven), gebruik van alcoholhoudende
dranken, bedwelmende, opwekkende of soortgelijke mid-
delen (waaronder ook wordt verstaan hard- en softdrugs);   

5. vrijheidsbeperking, behalve in geval van vliegtuigkaping of
deportatie, inbeslagneming en/of verbeurdverklaring;

6. de uitoefening van beroepswerkzaamheden;
7. het beoefenen van winter-, onderwater- of avontuurlijke

sporten indien deze niet zijn verzekerd; 
8. vecht- en zelfverdedigingssporten, rugby, het deelnemen

aan en trainen voor wedstrijden met motorrijtuigen, motor-
vaartuigen (zoals speed- en motorrijtuigen, jet-ski’s en
waterscooters), motorrijwielen, (brom)fietsen of ski’s
(behalve Gästerennen) waarin het snelheids- en/of behen-
digheidselement overheerst of andere sporten die een meer
dan normaal risico met zich meebrengen zoals bungee 
jumping, ijsklimmen of zeezeilen; 

9. het zonder professionele begeleiding uitoefenen van mee-
verzekerde avontuurlijke sporten als dit gezien de ervaring
van verzekerde en de aard van de sport wel vereist is;

10. gederfde inkomsten, alsmede vooraf betaalde kosten van
vervoer en verblijf, waarvan geen gebruik kan worden
gemaakt;

11. schade die verband houdt met respectievelijk bestaat uit
opgelegde boetes.  
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De verzekerde verliest het recht op uitkering, indien hij ten
aanzien van enig onderdeel van de claim en/of ten aanzien van
omstandigheden waaronder het evenement plaatsvond:
1.onjuiste gegevens verstrekt;

en/of
2.gegevens verzwijgt, waarvan hij wist of kon weten dat deze

voor De Goudse bij haar beoordeling van belang konden zijn.

Terrorismedekking

In geval van verwezenlijking van het terrorismerisico is de dek-
king van de verzekering beperkt overeenkomstig het
Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.
(NHT). 
Een gebeurtenis of omstandigheid in verband waarmee aan-
spraak op uitkering of (rechts)bijstand wordt gedaan of kan
ontstaan, dient zo spoedig mogelijk bij de maatschappij te
worden gemeld, maar uiterlijk binnen twee jaar nadat de NHT
heeft vastgesteld, dat deze gebeurtenis of omstandigheid als
een verwezenlijking van het terrorismerisico wordt beschouwd.
Na afloop van deze termijn vervalt elk recht op dekking. De
tekst van het Clausuleblad terrorismedekking bij de NHT luidt
als volgt:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In dit clausuleblad en de daarop berustende bepalingen wordt
– voor zover niet anders blijkt – verstaan onder:

1.1 Terrorisme:
Gewelddadige handelingen en/of gedragingen – begaan
buiten het kader van een van de zes in artikel 64 lid 2 van de
Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 genoemde vormen van
molest - in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en
oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg
waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet
de dood tengevolge hebbend, en/of schade aan zaken ontstaat
dan wel anderszins economische belangen worden aangetast,
waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks - al dan niet in
enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd
met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of
ideologische doelen te verwezenlijken.

1.2 Kwaadwillige besmetting:
Het – buiten het kader van een van de zes in artikel 64 lid 2
van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 genoemde
vormen van molest - (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of
stoffen die als gevolg van hun (in)directe fysische, biologische,
radioactieve of chemische inwerking letsel en/of aantasting van
de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, bij
mensen of dieren kunnen veroorzaken en/of schade aan
zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins economische
belangen kunnen aantasten, waarbij aannemelijk is dat het
(doen) verspreiden - al dan niet in enig organisatorisch
verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om
bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te
verwezenlijken.

1.3 Preventieve maatregelen:
Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden
getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar
van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden
of - indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt - de gevolgen
daarvan te beperken.

1.4 Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor
Terrorismeschaden N.V. (NHT):

Een door het Verbond van Verzekeraars in Nederland
opgerichte herverzekeringsmaatschappij, waarbij uitkerings-
verplichtingen uit hoofde van verzekeringsovereenkomsten, die
voor in Nederland toegelaten verzekeraars direct of indirect
kunnen voortvloeien uit de verwezenlijking van de in artikel
1.1, 1.2 en 1.3 omschreven risico’s, in herverzekering kunnen
worden ondergebracht.

1.5 Verzekeringsovereenkomsten:
a) Overeenkomsten van schadeverzekering voor zover zij

overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 lid 1 sub o van de
Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 betrekking hebben op
in Nederland gelegen risico’s.

b) Overeenkomsten van levensverzekering voor zover gesloten
met een verzekeringnemer met gewone verblijfplaats in
Nederland, of, indien verzekeringnemer een rechtspersoon
is, met de in Nederland gevestigde vestiging van de
rechtspersoon waarop de verzekering betrekking heeft.

c) Overeenkomsten van natura-uitvaartverzekering voor zover
gesloten met een verzekeringnemer met een gewone
verblijfplaats in Nederland, of, indien verzekeringnemer een
rechtspersoon is, met de in Nederland gevestigde vestiging
van de rechtspersoon waarop de verzekering betrekking
heeft.

1.6 In Nederland toegelaten verzekeraars:
• Schade-, levens- en zorgverzekeraars zoals bedoeld in artikel

12 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, en
• natura-uitvaartverzekeraars zoals bedoeld in artikel 7 van de

Wet toezicht naturauitvaartverzekeringsbedrijf, die bevoegd
zijn om in Nederland het verzekeringsbedrijf uit te oefenen.

Artikel 2 Begrenzing van de dekking voor 
het terrorismerisico

2.1 
Indien en voor zover, met inachtneming van de in artikel 1.1,
1.2 en 1.3 gegeven omschrijvingen, en binnen de grenzen van
de geldende polisvoorwaarden, dekking bestaat voor gevolgen
van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met:
• terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve

maatregelen,
• handelingen of gedragingen ter voorbereiding van

terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve
maatregelen, hierna gezamenlijk aan te duiden als ‘het
terrorismerisico’, geldt dat de uitkeringsplicht van de
verzekeraar terzake van iedere bij haar ingediende aanspraak
op schadevergoeding en/of uitkering, is beperkt tot het
bedrag van de uitkering die de verzekeraar terzake van die
aanspraak ontvangt onder de herverzekering voor het
terrorismerisico bij de NHT, in het geval van een verzekering
met vermogensopbouw vermeerderd met het bedrag van de
uit hoofde van de betrokken verzekering reeds gerealiseerde
vermogensopbouw. Bij levensverzekeringen wordt het
bedrag van de gerealiseerde vermogensopbouw gesteld op
de krachtens de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 aan te
houden premiereserve ten aanzien van de betrokken
verzekering.

2.2 
De NHT biedt herverzekeringsdekking voor de hiervoor
genoemde aanspraken tot maximaal 1 miljard euro per
kalenderjaar. Vorengenoemd bedrag kan van jaar tot jaar
worden aangepast en geldt voor alle bij de NHT aangesloten
verzekeraars tezamen. Van een eventuele aanpassing zal
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mededeling worden gedaan in drie landelijk verschijnende
dagbladen.

2.3 
In afwijking van het in de voorgaande leden van dit artikel
bepaalde, geldt voor verzekeringen die betrekking hebben op:
• schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan;
• gevolgschade van schade aan onroerende zaken en/of de

inhoud daarvan, dat per verzekeringnemer per verzekerde
locatie per jaar maximaal 75 miljoen euro onder deze
overeenkomst zal worden uitgekeerd, voor alle deelnemende
verzekeraars zoals bedoeld in artikel 1 tezamen, ongeacht
het aantal afgegeven polissen.

Voor de toepassing van dit artikellid wordt onder verzekerde
locatie verstaan: alle op het risicoadres aanwezige door
verzekeringnemer verzekerde objecten, alsmede alle buiten
het risicoadres gelegen door verzekeringnemer verzekerde
objecten waarvan het gebruik en/of de bestemming in relatie
staat tot de bedrijfsactiviteiten op het risicoadres. Als
zodanig zullen in ieder geval worden aangemerkt alle door
verzekeringnemer verzekerde objecten die op minder dan 50
meter afstand van elkaar gelegen zijn en waarvan er tenminste
een op het risicoadres is gelegen.
Voor de toepassing van dit artikellid geldt voor rechtspersonen
en vennootschappen die zijn verbonden in een groep, zoals
bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek,
dat alle groepsmaatschappijen tezamen worden aangemerkt
als een verzekeringnemer, ongeacht door welke tot de groep
behorende groepsmaatschappij(en) de polis(sen) is (zijn)
afgesloten.

Artikel 3 Uitkeringsprotocol NHT

3.1 
Op de herverzekering van de verzekeraar bij de NHT is van
toepassing het Protocol afwikkeling claims (hierna te noemen
het Protocol). Op grond van de in dit protocol vastgestelde
bepalingen is de NHT onder meer gerechtigd de uitkering van
de schadevergoeding of het verzekerde bedrag uit te stellen tot
het moment waarop zij kan bepalen of en in hoeverre zij over
voldoende financiële middelen beschikt om alle vorderingen
waarvoor zij als herverzekeraar dekking biedt, voor het geheel
te voldoen.
Voor zover de NHT niet over voldoende financiële middelen
blijkt te beschikken, is zij gerechtigd overeenkomstig bedoelde
bepalingen een gedeeltelijke uitkering aan de verzekeraar te
doen.

3.2 
De NHT is, met in achtneming van het gestelde in bepaling 7
van het Protocol afwikkeling claims, bevoegd om te beslissen
of een gebeurtenis in verband waarmee aanspraak op uitkering
wordt gedaan, als een gevolg van de verwezenlijking van het
terrorismerisico moet worden aangemerkt. Een daartoe
strekkend en overeenkomstig voornoemde bepaling genomen
besluit van de NHT, is bindend jegens verzekeraar,
verzekeringnemer, verzekerden en tot uitkering gerechtigden.

3.3 
Eerst nadat de NHT aan de verzekeraar heeft medegedeeld
welk bedrag, al dan niet bij wijze van voorschot, terzake van
een vordering tot uitkering aan haar zal worden uitgekeerd,
kan de verzekerde of de tot uitkering gerechtigde op de in 
artikel 3.1 bedoelde uitkering terzake tegenover de verzekeraar
aanspraak maken.

3.4 
De herverzekeringsdekking bij de NHT is ingevolge bepaling 17
van het Protocol slechts van kracht voor aanspraken op
schadevergoeding en/of uitkering die worden gemeld
binnen twee jaar nadat de NHT van een bepaalde gebeurtenis
of omstandigheid heeft vastgesteld dat deze als een
verwezenlijking van het terrorismerisico in de zin van dit
Clausuleblad wordt beschouwd.

Artikel 8 Verplichtingen van verzekerde 
bij schade, ziekte of ongeval 

De verzekerde is verplicht:
1.a. in geval van vermissing of diefstal van bagage onmiddellijk

aangifte te doen bij de politie ter plaatse. Is aangifte ter
plaatse niet mogelijk, dan moet dit bij de eerstvolgende
gelegenheid worden gedaan; 

b.de schade zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 30 dagen na
het einde van de reis bij De Goudse te melden. Het bewijs
van aangifte, nota’s, bewijsmiddelen en alle gegevens die
van belang zijn omtrent de aard van de schade en de
omstandigheden waaronder zij is ontstaan aan De Goudse
te verstrekken; 

c. in geval van beschadiging, tijdens het vervoer door derden,
aangifte te doen bij de verantwoordelijke vervoerder 
(personeel van luchtvaartmaatschappijen, busonderneming,
scheepvaartmaatschappij) en de hoteldirectie of de reis-
leiding en hiervan het bewijs aan De Goudse te overleg-
gen;

d.bij ontvangst van de schadevergoeding alle rechten op het
gestolene, verloren (geachte) of vermiste over te dragen
aan De Goudse.

2. bij ziekte of ongeval mee te werken aan een zo spoedig
mogelijk herstel en aan elk door De Goudse verlangd
medisch onderzoek, dan wel observatie in een door haar
aangewezen instelling, één en ander voor rekening van 
De Goudse.

3. met de alarmcentrale TravelCare contact op te nemen:
a. als repatriëring (per ambulancevlucht) dient plaats te vinden;
b.bij ziekenhuisopname in het buitenland.

In geval van overlijden van verzekerde door een ongeval zijn de
belanghebbenden verplicht:
a. direct hiervan De Goudse, of bij verblijf in het buitenland

TravelCare, in kennis te stellen. In ieder geval zo tijdig dat 
De Goudse vóór de teraardebestelling of crematie een
onderzoek kan instellen;

b.een uittreksel uit de overlijdensregisters van de burgerlijke
stand aan De Goudse te overleggen;

c. een door De Goudse aangewezen geneeskundige in de 
gelegenheid te stellen een onderzoek naar de doodsoorzaak
te verrichten en De Goudse te machtigen tot het nemen van
alle hiervoor nodige maatregelen.

Bij het niet nakomen van de in dit artikel genoemde verplich-
tingen vervalt elk recht op uitkering, tenzij de belanghebbende
aantoont dat daardoor de belangen van De Goudse in geen
enkel opzicht zijn geschaad.

Artikel 9 Verschillende verzekeringen/
cumulatiebepaling 

Indien voor een verzekerde bij De Goudse verschillende reis-
verzekeringen voor dezelfde reis zijn afgesloten worden ten
hoogste de navolgende bedragen per persoon uitgekeerd:
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Bagage € 5.000,–
waarvan:
– kostbaarheden € 1.000,–

Ongevallen:
overlijden
– tot 16 jaar € 10.000,–
– van 16 tot 70 jaar € 30.000,–
– 70 jaar en ouder € 10.000,–  
– motor-/scooterrisico en avontuurlijke sporten € 10.000,–

blijvende invaliditeit € 100.000,–
– 70 jaar en ouder € 10.000,–
– motor-/scooterrisico en avontuurlijke sporten € 10.000,–

Ongevallen t.g.v. winter- en onderwatersport:
overlijden
– tot 16 jaar € 10.000,–
– van 16 tot 70 jaar € 20.000,–

Indien bij een ongeval meerdere personen overlijden of blijvend
invalide raken is de uitkering per gebeurtenis gemaximeerd tot
€ 400.000,– voor alle verzekerden samen. De verdeling van dit
bedrag vindt plaats naar evenredigheid van het aantal perso-
nen waarvoor een uitkering bij overlijden of blijvende invalidi-
teit gedaan dient te worden, met inachtneming van de maxi-
mum bedragen per persoon zoals die gelden voor de gekozen
combinatie.

Artikel 10 Andere verzekeringen

Als blijkt dat de door deze reisverzekering gedekte kosten
en/of schade(n) ook op (een) andere polis(sen), al dan niet van
oudere datum, is/zijn gedekt of daarop zou(den) zijn gedekt als
deze reisverzekering niet zou hebben bestaan, loopt deze reis-
verzekering slechts als excedent boven de dekking die op de
andere polis(sen) is verleend of zou zijn verleend als deze reis-
verzekering niet zou hebben bestaan.

Uitdrukkelijk - en onverminderd het bovengenoemde - wordt
bepaald dat voor zover onder de hierboven genoemde andere
verzekering(en) of een andere (wettelijke) voorziening aan-
spraak kan worden gemaakt (of bij gebreke van onderhavige
verzekering zou kunnen worden gemaakt) op vergoeding van
ziektekosten deze reisverzekering een subsidiair karakter heeft.
Onder deze reisverzekering wordt daarom uitsluitend dekking
verleend voor kosten die niet verzekerd zijn onder een ziektekos-
tenverzekering of -voorziening, dan wel kosten die niet worden
vergoed vanwege een eigen risico.

Artikel 11 Vervaltermijn

Heeft De Goudse ten aanzien van een vordering van een rechtheb-
bende uit de polis een definitief standpunt ingenomen, hetzij door
een (aanbod van) betaling bij wijze van finale afdoening, hetzij
door het afwijzen van de vordering, dan vervalt na 12  maanden,
te rekenen vanaf de dag waarop de rechthebbende of zijn ge-
machtigde van dit standpunt kennis kreeg of had kunnen krijgen,
iedere aanspraak op De Goudse terzake van het  schadegeval.

Artikel 12 Adres

Kennisgevingen door De Goudse aan de verzekeringnemer
geschieden rechtsgeldig aan diens laatst bij De Goudse beken-
de adres of aan het adres van de tussenpersoon, door wiens
bemiddeling deze verzekering loopt.

Artikel 13 Privacyreglement

De door verzekeringnemer verstrekte en/of nog te verstrekken
gegevens kunnen worden opgenomen in het door De Goudse
aangehouden cliëntenbestand. Hierop is een privacyreglement
van toepassing.

Artikel 14 Klachtenregeling

Klachten verband houdend met deze verzekering kunnen wor-
den voorgelegd aan de klachtencommissie van De Goudse:

Klachtencommissie De Goudse
Postbus 9
2800 MA  GOUDA

en/of aan de volgende instantie:

Stichting Klachteninstituut Verzekeringen
Postbus 93560
2509 AN  DEN HAAG

Artikel 15 Toepasselijk recht

Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing.

REIS

RUBRIEK 1 BAGAGE

Artikel 16 Begripsomschrijvingen 

In deze rubriek wordt verstaan onder:

16.1 Geld
Contant geld en geldswaardige papieren, waaronder begrepen
een chipkaart. De dekking geldt eveneens ten aanzien van
cheques en girobetaalkaarten met bijbehorende passen en/of
creditcards indien elders geen of geen volledige vergoeding
wordt verleend. 

16.2 Reisdocumenten
Paspoorten, rijbewijzen, kentekenbewijzen, visums, identiteits-
bewijzen en reisbescheiden, die bestemd zijn voor de betref-
fende reis. 

16.3 Bagage
De reisbagage die verzekerden bij aanvang van de reis voor eigen
gebruik hebben meegenomen.

16.4 Aanschafwaarde 
Het bedrag dat nodig is geweest om de zaak aan te schaffen. 

16.5 Taxatiewaarde
De vooraf door een beëdigd taxateur begrote waarde van de zaak.

16.6 Dagwaarde
De waarde van de zaak onmiddellijk voor de gebeurtenis.
Voor het bepalen van de dagwaarde wordt rekening gehouden
met de oorspronkelijke aanschafwaarde of taxatiewaarde
onder aftrek van een redelijk bedrag wegens waardeverminde-
ring door ouderdom of slijtage.

16.7 Waardevolle zaken
Onder meer foto-, film-, beeld-, geluids-, (tele)communicatie-
apparatuur, beeld-, geluids- en informatiedragers, andere niet
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genoemde optische instrumenten, (spel)computers, notebooks,
elektronische agenda’s, sieraden, horloges, muziekinstrumen-
ten, bont, suède en lederen kleding en andere kostbaarheden
met bijbehorende accessoires.

16.8 Waardevolle papieren
Onder meer geld, cheques, betaalpasjes en reisdocumenten.

16.9 Sportuitrusting
De voor het uitoefenen van de in artikel 1.9, 1.10 en 1.11
genoemde sporten benodigde materialen (met inbegrip van
bagageboxen, skiboxen en -imperialen).

16.10 (Tele) communicatie - apparatuur
Apparatuur geschikt om te communiceren, zoals (mobiele)
telefoon, telefax en modem.

Artikel 17 Dekking

De Goudse vergoedt schade aan bagage door een van buiten
komend onheil, inclusief verlies, diefstal, vermissing of bescha-
diging. Voor bepaalde bagagestukken geldt een maximum
vergoeding zoals aangegeven in het dekkingsoverzicht. Een
bagagestuk kan slechts door één verzekerde geclaimd worden.

Indien Sporten als genoemd in artikel 1.9, 1.10 en 1.11 zijn
meeverzekerd vallen ook onder de dekking:
1.de eigen of gehuurde sportuitrusting tot het maximum

bedrag dat staat vermeld in het dekkingsoverzicht;
2.de kosten van huur van een sportuitrusting als tijdens de reis

de eigen of gehuurde sportuitrusting uitvalt door beschadi-
ging of diefstal. De schade wordt vergoed tot het maximum
bedrag dat staat vermeld in het dekkingsoverzicht;

3. vooruitbetaalde maar nog niet of niet volledig gebruikte les-
sen, passen en huur van sportuitrusting, als de verzekerde 
tijdens de verzekeringsperiode door ziekte of ongeval in het
ziekenhuis wordt opgenomen of op medische indicatie:
a. zijn vakantieverblijf niet mag verlaten;
b.voortijdig naar zijn woonplaats in Nederland dient terug te

keren;
De vergoeding vindt pro rata plaats over de niet genoten les-
of huurperiode. De schade wordt vergoed tot het maximum
bedrag dat staat vermeld in het dekkingsoverzicht.

Artikel 18 Extra dekking

1.schade aan logiesverblijven of goederen in logiesverblijven,
stacaravans en tenten dienend als logiesverbijf, die aan 
verzekerde in huur of gebruik zijn gegeven, voor zover deze
voor rekening van een verzekerde belanghebbende als huur-
der of gebruiker zijn en niet het eigendom zijn van één van
de op de polis verzekerde personen, tenzij sprake is van
(voorwaardelijke) opzet of grove schuld, tot het maximum
verzekerd bedrag dat vermeld staat in het dekkingsoverzicht. 
Voor deze dekking geldt niet het standaard eigen risico,
maar een eigen risico van € 25,– per gebeurtenis.
Niet verzekerd is:
- schade ontstaan aan casco en/of inventaris ten gevolge 

van het rijden met een gehuurde caravan, camper of 
aanhangwagen of het varen met een gehuurde boot,

- schade aan een zaak die tijdens normaal gebruik defect
raakt ten gevolge van slijtage, eigen gebrek e.d., ook al
voelt verzekerde zich moreel aansprakelijk.  

2.Meeverzekeren geld voor begeleiding.
Uitsluitend indien premietoeslag hiervoor is betaald zijn mee-

verzekerd geld en geldswaarden tot maximaal het bedrag
zoals aangegeven op het bewijs van inschrijving/de polis,
echter onder het uitdrukkelijk beding dat dit geld of deze
geldswaarden op reis zijn meegenomen t.b.v. uitgaven voor
de hele groep en onder beheer zijn van een begeleider of
schoolhoofd. Geld van individuele personen is derhalve niet
meeverzekerd.

Artikel 19 Eigen risico

Voor de Rubriek Bagage geldt een eigen risico van € 25,– per
persoon per gebeurtenis.

Artikel 20 Schadevergoeding

De Goudse vergoedt:
– de aanschafwaarde van zaken die niet ouder zijn dan één jaar

en waarvan een bewijs van aankoop overgelegd kan worden;
– de dagwaarde van zaken die ouder zijn dan één jaar en

waarvan een bewijs van aankoop overgelegd kan worden;
– herstelkosten tot maximaal de dagwaarde van beschadigde

zaken die hersteld kunnen worden.
De vergoeding zal nooit meer bedragen dan de oorspronkelijke
aanschafwaarde. De Goudse doet bij vergoeding van schade
geen beroep op onderverzekering.

Als binnen 3 maanden na het ontstaan van de schade de zaak
teruggevonden wordt en verzekerde schadeloos gesteld is, is verze-
kerde verplicht de zaak terug te kopen voor een bedrag gelijk aan
het schadebedrag, indien deze nog niet opnieuw aangeschaft is.

De kosten van het verkrijgen van een politierapport c.q. bewijs
van aangifte worden vergoed tot een maximum van € 25,– per
polis voor alle verzekerden samen.

Artikel 21 Uitsluitingen

De Goudse zal niet tot schadevergoeding overgaan als verze-
kerde niet de normale zorgvuldigheid in acht heeft genomen
tegen schade door diefstal, verlies, vermissing of beschadiging
van verzekerde zaken. 

Normale zorgvuldigheid

Verzekerde moet zo zorgvuldig met zijn bagage - en in het
bijzonder met  waardevolle zaken en waardevolle papieren
- omgaan en ervoor de meest veilige bewaarplaats benut-
ten, dat diefstal, verlies, vermissing of beschadiging zoveel
mogelijk wordt voorkomen.
Van normale zorgvuldigheid kan onder meer niet worden
gesproken
bij vervoer met een motorrijtuig:
1. als verzekerde waardevolle zaken en waardevolle papie-

ren achterlaat in de auto, caravan/camper of motor;
2. als de overige bagage in de auto, caravan/camper of op

de motor niet wordt opgeborgen in:
a. een afzonderlijke, afgesloten kofferruimte in een per-

sonenauto;
b. een door een rolhoes, hoedenplank of andere daar-

mee gelijk te stellen deugdelijke voorziening afgedek-
te kofferlaadruimte in een personenauto met derde of
vijfde deur, waaronder ook wordt begrepen een sta-
tioncar;

c. het interieur van een camper, bestelbus/-auto of cara-
van, waarbij van buitenaf geen zicht is op de goede-
ren door een deugdelijke aangebrachte voorziening;
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d.een deugdelijk gemonteerde en afgesloten bagage-
box, skibox of motorkoffer.

3. als verzekerde gedurende een overnachting handzaam
in koffers en tassen verpakte overige bagage niet naar
het logiesverblijf meeneemt; 

bij vervoer door een vervoersorganisatie:
4. als verzekerde tijdens een vlieg-, trein-, bus- of bootreis

waardevolle zaken, waardevolle papieren, breekbare
voorwerpen en medicijnen laat vervoeren als ruimbagage;

bij verblijf op de vakantiebestemming:
5. als verzekerde waardevolle papieren, waardevolle zaken

en overige bagage onbeheerd achterlaat in een niet-
deugdelijk afgesloten ruimte. 

Voor alle situaties geldt dat geen recht op uitkering
bestaat als verzekerde onder de gegeven omstandigheden
niet de maatregelen getroffen heeft die redelijkerwijs van
hem verwacht kunnen en mogen worden ter voorkoming
of beperking van schade. Veiliger maatregelen kunnen
onder meer zijn het in een kluis bewaren van waardevolle
zaken en waardevolle papieren.

Van de verzekering zijn uitgesloten:
1. handelsgoederen, demonstratiemateriaal, monstercollecties,

postzegels, munten, foto- of diacollecties, soortgelijke 
verzamelingen en waardepapieren;

2. schade aan uitsluitend opnamebuizen, video- en geluids-
koppen van audiovisuele apparatuur;

3. (tele) communicatie-apparatuur;
4. gereedschappen, auto-accessoires, (lucht)vaar-, voer- of rij-

tuigen (met uitzondering van fietsen), en de daartoe beho-
rende accessoires en inventaris, onderdelen en toebehoren
met uitzondering van fietsen; 

5. schade door insecten, ongedierte, roof- of knaagdieren,
slijtage, ouderdom of eigen gebrek en door geleidelijk 
werkende weersinvloeden;

6. andere schade dan aan de zaken zelf;  
7. ontsieringen, krassen, deuken etc. aan koffers en (reis)tas-

sen, indien deze voor het daarvoor bestemde doel nog te
gebruiken zijn:

8. geld en geldswaarden (met uitzondering van de extra geld-
dekking genoemd in artikel 18).

RUBRIEK 2 GENEESKUNDIGE KOSTEN

Artikel 22 Begripsomschrijvingen

In deze rubriek wordt verstaan onder:

22.1 Geneeskundige kosten
Kosten van geneeskundige behandeling gemaakt op grond van
medische noodzaak voor:
a. de honoraria van een bevoegde behandelend arts (waaron-

der niet wordt verstaan chiropractor, acupuncturist of alter-
natief genezer); 

b.de kosten van de door een onder a genoemde arts voorge-
schreven behandelingen en onderzoeken;

c. de door een onder a genoemde arts voorgeschreven genees-
en verbandmiddelen;

d.de kosten van verpleging en behandeling in een ziekenhuis
op basis van de laagste klasse;

e. de kosten van vervoer van de getroffen verzekerde naar het
dichtstbijzijnde ziekenhuis of arts;

f. door een ongeval noodzakelijk geworden eerste prothesen. 
De vergoeding vindt plaats volgens het Nederlands
Orthobandatarief.

Onder geneeskundige kosten worden niet verstaan:
Recepten voor brillen of contactlenzen, vaccinaties en medi-
sche routinebehandelingen.

22.2 Tandheelkundige hulp
De kosten van noodzakelijke tandheelkundige hulp door een
tandarts. 

Artikel 23 Dekking 

23.1 Geneeskundige kosten
De Goudse vergoedt binnen de verzekeringsperiode de door
verzekerde(n) gemaakte kosten van spoedeisende geneeskun-
dige behandeling, die strikt noodzakelijk buiten Nederland zijn
gemaakt en uitsluitend wegens een ongeval of opgetreden
ziekte ontstaan tijdens de verzekeringsperiode en wel tot ten
hoogste 6 maanden na de dag waarop de behandeling begon. 

De vergoeding van geneeskundige kosten eindigt zodra verze-
kerde in Nederland is teruggekeerd van zijn reis.  

Onder de dekking vallen ook de geneeskundige kosten in ver-
band met zwangerschap en/of bevalling als sprake is van
onverwachte complicaties.

Indien Onderwatersport is meeverzekerd, worden tevens de
kosten vergoed van noodzakelijke behandeling in een decom-
pressietank.

23.2 Geneeskundige kosten binnen Nederland (uit-
sluitend bij vakantieverblijf binnen Nederland)

Als Nederlanddekking is afgesloten vergoedt De Goudse de in
Nederland tijdens de verzekeringsperiode gemaakte genees-
kundige kosten van noodzakelijke behandeling wegens onge-
val of opgetreden ziekte.

23.3 Tandheelkundige hulp
a. De Goudse vergoedt bij beschadiging van het natuurlijk gebit

door een ongeval de kosten van de tandheelkundige hulp,
gemaakt binnen 12 maanden na het ongeval tot maximaal
€ 250,–. Beschadigde gebitsprothesen, waaronder mede
wordt verstaan kronen en stifttanden, vallen onder de dek-
king van de Rubriek Bagage. 

b. De Goudse vergoedt spoedeisende tandheelkundige hulp
aan het natuurlijk gebit in het buitenland die niet het gevolg
is van een ongeval tot maximaal € 50,–. 

Artikel 24 Uitsluitingen

De Goudse vergoedt de geneeskundige kosten niet als:
1. de reis alleen of onder meer gemaakt is om een bepaalde

geneeskundige behandeling te ondergaan;
2. bij aanvang van de verzekeringsperiode vaststond dat de

kosten gemaakt zouden worden;
3. verzekerde bij aanvang van de verzekeringsperiode onder

geneeskundige behandeling was en tijdens de verzekerings-
periode deze behandeling dient te worden voortgezet;

4. de kosten gemaakt zijn buiten Nederland in een land waar-
van de verzekerde de nationaliteit bezit;

5. tijdens de verzekeringsperiode in Nederland geen primaire
dekking  voor geneeskundige kosten via een ziekenfonds of
particuliere ziektekostenverzekeraar van kracht is; 

6. die het gevolg zijn van Sporten genoemd in artikel 1.9, 1.10
en 1.11 die niet zijn meeverzekerd; 

7. de behandeling uitgesteld had kunnen worden tot na terug-
keer in Nederland.
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RUBRIEK 3 BUITENGEWONE KOSTEN

Artikel 25 Begripsomschrijvingen

In deze rubriek wordt verstaan onder:

25.1 Buitengewone kosten
Kosten die verzekerde door onvoorziene omstandigheden,
optredend tijdens de verzekeringsperiode redelijkerwijs voor
zichzelf moet maken, onder aftrek van bespaarde kosten van
normaal levensonderhoud, restituties en dergelijke.
Buitengewone kosten zijn de onder deze begripsomschrijvin-
gen genoemde repatriëringskosten, transportkosten, begrafe-
nis- en crematiekosten, opsporings- en reddingskosten, extra
reis- en verblijfkosten en telecommunicatiekosten.

25.2 Repatriëringskosten per ambulancevliegtuig
De kosten wegens medisch noodzakelijke repatriëring per
ambulancevliegtuig naar Nederland in verband met verdere
behandeling in een ziekenhuis van een verzekerde die in het
buitenland in een ziekenhuis is opgenomen.
Indien repatriëring op een andere wijze geschiedt, vallen de
kosten onder de extra reiskosten.

25.3 Transportkosten
De kosten van overbrengen van het stoffelijk overschot van
verzekerde naar de voormalige woonplaats in Nederland in
geval van overlijden tijdens de verzekeringsperiode.

25.4 Begrafenis- en crematiekosten
De kosten die gemaakt worden om het stoffelijk overschot in
het land waar verzekerde overleden is te begraven of te
cremeren als geen gebruik gemaakt wordt van het recht op
transportkosten van het stoffelijk overschot naar Nederland.

25.5 Opsporings- en reddingskosten
De kosten die noodzakelijkerwijs voor de verzekerden moeten
worden gemaakt in opdracht van officiële instanties (bijvoor-
beeld politieautoriteiten ter plaatse) voor opsporing, redding of
berging van een vermiste of verongelukte verzekerde. 

25.6 Extra reiskosten
De reiskosten die verzekerde maakt:
1.voor extra gebruik van een motorrijtuig;
2.voor openbaar vervoer op basis van de laagste klasse.

25.7 Extra verblijfkosten
De extra verblijfkosten voor overnachting en maaltijden in een
hotel, pension of camping die naar redelijkheid ten behoeve van
verzekerde worden gemaakt.

25.8 Telecommunicatiekosten 
De kosten van het leggen van contact door middel van telegram,
telex, telefax, e-mail en telefoon. 

25.9 Bespaarde kosten van normaal 
levensonderhoud

De kosten die verzekerde bespaart doordat de extra verblijf-
kosten worden vergoed door De Goudse.
Hiervoor wordt een aftrek van 10% toegepast op de naar
redelijkheid gemaakte verblijfkosten.   

25.10 Begeleider
Degene die verzekerde, na een ongeval of tijdens ziekte, gedu-
rende de reis verzorgt en bijstaat als dit medisch noodzakelijk is.

25.11 Medische noodzaak
De medisch adviseur van TravelCare of De Goudse beslist wan-
neer het medisch noodzakelijk is om buitengewone kosten te
maken.

Artikel 26 Dekking

De Goudse vergoedt de buitengewone kosten, met inachtne-
ming van de in dit artikel en het dekkingsoverzicht genoemde
maximum bedragen.

26.1 Repatriëringskosten per ambulancevliegtuig
De Goudse vergoedt alle repatriëringskosten als: 
a. de repatriëring in verband met de gezondheidstoestand van

verzekerde op geen enkele andere wijze kan plaatsvinden;
b. de repatriëring het redden van het leven en/of voorkomen of

verminderen van te verwachten invaliditeit van verzekerde
tot doel heeft;

c. De Goudse vooraf toestemming heeft verleend. Bij een
ambulancevlucht dient altijd vooraf contact opgenomen te
worden met TravelCare.

Als het medisch noodzakelijk is, worden de kosten van een
begeleider eveneens vergoed. 

26.2 Transportkosten
De Goudse vergoedt:
a. de transportkosten bij vervoer naar de woonplaats van ver-

zekerde in Nederland op basis van de kostprijs;
b. de transportkosten bij vervoer naar een andere plaats dan de

voormalige woonplaats in Nederland tot maximaal de kosten
die onder sub a gemaakt zouden zijn;

c. de begrafenis- of crematiekosten ter plaatse met inbegrip
van de kosten van overkomst van familieleden in de 1e of 2e
graad van verzekerde of van degene met wie verzekerde
duurzaam samenwoonde. De maximale vergoeding zal 
echter niet meer bedragen dan de kosten die onder sub a
gemaakt zouden zijn.

26.3 Opsporings- en reddingskosten
De Goudse vergoedt alle opsporings- en reddingskosten indien
een verklaring en nota’s van een officiële instantie overgelegd
worden.

26.4 Extra reis- en verblijfkosten 
Onder extra kosten worden uitsluitend verstaan:
a. de extra reiskosten, op basis van vervoer laagste klasse, van

een door een ongeval of ziekte getroffen verzekerde naar
diens woonplaats in Nederland, indien om medisch
noodzakelijke redenen de terugreis niet met het
voorgenomen middel van vervoer kan plaatsvinden, alsmede
de extra reiskosten van maximaal één verzekerde reisgenoot;

b.de extra reiskosten van een verzekerde naar Nederland op
basis van vervoer laagste klasse ingeval van plotselinge
terugroeping van de reis wegens met levensgevaar gepaard
gaande ziekte of ongeval of het overlijden van een familielid
in de 1e of 2e graad of van degene met wie hij/zij duurzaam
samenwoont;

c. de reiskosten op basis van vervoer laagste klasse voor de
noodzakelijke overkomst van één persoon, indien een
verzekerde ten gevolge van ziekte of ongeval om medische
redenen voor de terugreis bijstand nodig heeft;

d.de reiskosten op basis van vervoer laagste klasse voor de
noodzakelijke overkomst van maximaal 2 naaste familieleden
(waaronder eventueel begrepen degene met wie een
verzekerde duurzaam samenwoont), indien een verzekerde
ten gevolge van een ongeval of ziekte in levensgevaar verkeert
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en uit medisch oogpunt de overkomst dringend gewenst is.
Deze kosten komen uitsluitend voor vergoeding in aanmerking
indien verzekerde nog niet overleden is vóór het tijdstip van
vertrek en De Goudse vóóraf toestemming heeft gegeven;

e. de kosten wegens medisch noodzakelijk langer verblijf van
een verzekerde zelf in hotel of pension na het verstrijken van
de oorspronkelijke verzekeringsperiode ten gevolge van
ziekte of ongeval tot een maximum van € 35,– per dag;

f. de kosten van langer verblijf in hotel of pension van één
reisgenoot na het verstrijken van de oorspronkelijke
verzekeringsperiode tot een maximum van € 35,– per dag,
indien dit voor verpleging of verzorging van de verzekerde in
een geval als onder a bedoeld, medisch noodzakelijk is;

g.de kosten van verblijf in hotel of pension tot ten hoogste 3
dagen voor de persoon aan wie op grond van artikel 26.4
sub c vergoeding van reiskosten is gegeven voor verlening
van bijstand, tot een maximum bedrag van € 35,– per dag;

h.de kosten van verblijf in hotel of pension tot ten hoogste 15
dagen voor de personen aan wie op grond van artikel 26.4
sub d vergoeding van reiskosten is gegeven tot een
maximum bedrag van € 35,– per dag.

Ingeval van extra gebruik van de eigen auto bedraagt de 
vergoeding voor extra reiskosten € 0,25 per kilometer.

26.5 Telecommunicatiekosten 
De voor rekening van verzekerde gemaakte kosten worden 
vergoed tot het in het dekkingsoverzicht genoemde maximum.
Als de kosten gemaakt worden om in contact te treden met
TravelCare, komen deze boven het verzekerd bedrag voor 
vergoeding in aanmerking. 

Artikel 27 Uitsluitingen

Er bestaat geen recht op uitkering voor: 
1. kosten die voortkomen uit Sporten genoemd in artikel 1.9,

1.10, en 1.11 die niet gedekt zijn.
2. repatriëringskosten indien:  

a. de reis uitsluitend of mede gemaakt is om een bepaalde
geneeskundige behandeling te ondergaan;

b. de verzekering is aangegaan en/of aangevangen terwijl
verzekerde in Nederland reeds onder geneeskundige
behandeling was en deze behandeling tijdens de verzeke-
ringsperiode dient te worden voortgezet;

c. de repatriëring het gevolg is van een ongeval waarvoor 
De Goudse geen dekking heeft gegeven;

d. de kosten niet naar redelijkheid en billijkheid door 
verzekerde gemaakt hoefden te worden.

3. begrafenis- en crematiekosten:
a. buiten Nederland in een land waarvan verzekerde de

nationaliteit bezit;
b. indien bij aanvang van de reis vaststond dat de kosten

gemaakt zouden worden.
4. opsporings- en reddingskosten die buiten Nederland zijn

gemaakt in een land waarvan verzekerde de nationaliteit bezit.
5. extra reis- en verblijfkosten indien: 

a. de reis uitsluitend of mede gemaakt is om een bepaalde
geneeskundige behandeling te ondergaan;

b. de kosten gemaakt zijn buiten Nederland in een land
waarvan de verzekerde de nationaliteit bezit;

c. bij aanvang van de verzekeringsperiode vaststond dat de kos-
ten tijdens deze periode gemaakt zouden moeten worden;

d. verzekerde bij de aanvang van de verzekeringsperiode onder
geneeskundige behandeling was en tijdens de verzekerings-
periode deze behandeling dient te worden voortgezet;

RUBRIEK 4 ONGEVALLEN 

Artikel 28 Dekking

De dekking geschiedt overeenkomstig de op het moment van
het ongeval geldende voorwaarden van de Ongevallen
Individueel van De Goudse. Deze voorwaarden zijn op verzoek
verkrijgbaar. De uitkering zal geschieden volgens de
Standaarddekking tot maximaal de in het dekkingsoverzicht
van deze school-/groepsreisverzekering genoemde bedragen.
Uitkeringen worden gedaan aan verzekerde en bij overlijden
aan diens rechtsverkrijgende(n), tenzij anders op het polisblad
is vermeld. Bij blijvende invaliditeit zal de mate van invaliditeit
worden vastgesteld ongeacht het beroep van de verzekerde.

RUBRIEK 5 AANSPRAKELIJKHEID 

Artikel 29 Dekking

Voor de rubriek aansprakelijkheid geschiedt de verzekering
overeenkomstig de bij De Goudse in gebruik zijnde
voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven voor
onderwijs en verenigingen voor de hierna onder a en b
genoemde verzekerden en Aansprakelijkheidsverzekering
Particulier voor de hierna onder c genoemde verzekerden.
Als verzekerden worden uitsluitend aangemerkt:
a. het schoolbestuur en de door dit bestuur met de leiding van

de schoolreis belaste personen, al dan niet in loondienst van
het schoolbestuur;

b.de organisatoren en de door deze met de leiding van de groepsreis
belaste personen, al dan niet in loondienst van de organisatoren;

c. de leerlingen als deelnemers aan de schoolreis of de
deelnemers aan de groepsreis.

Van de dekking is uitgesloten de aansprakelijkheid:
1.van de onder a en b genoemde verzekerden voor schade die het

gevolg is van niet of niet tijdig nakomen van een overeenkomst;
2.van de onder a t/m c genoemde verzekerden wanneer

krachtens een elders lopende aansprakelijkheidsverzekering,
al dan niet van oudere datum, dekking wordt verleend;

3.van de onder c genoemde verzekerden ten opzichte van elkaar
en ten opzichte van de onder a en b genoemde verzekerden;

4.voor diefstal, vermissing of verwisseling van kledingstukken,
geld, geldswaardige papieren, lijfsieraden, kleinodiën,
horloges en leermiddelen.


