
BIJZONDERE VOORWAARDEN ANNULERINGSKOSTEN (DR)rubriek F-2

1. Begripsomschrijvingen

Reis
het geboekte vervoer en/of verblijf.

Reissom
het bedrag, gelijk aan de verschuldigde bedragen voor boekingen en
reserveringen van vervoer en/of verblijf.

Reisgenoot
een op het boekings-/reserveringsformulier van de reis als medereiziger
vermelde persoon die niet als verzekerde op het polisblad wordt genoemd.

Annuleringskosten
de aan de reis-/vervoersorganisatie of verhuurder rechtens verschuldigde
annuleringskosten, omvattende de gestorte inschrijvingsgelden, de geheel
of gedeeltelijk betaalde reis-/huursom of de eventuele kosten van over-
boeking

Aankomstvertraging
vertraging - van boot, bus, trein of vliegtuig - bij vertrek uit Nederland
of bij aankomst op de vakantiebestemming door oorzaken gelegen 
buiten de wil van verzekerde, de reis- of vervoersorganisatie.

Afbreking
de voortijdige terugkeer of door ziekenhuisopneming verhinderde voor-
tijdige terugkeer naar de woonplaats van verzekerde.

Pro rata-vergoeding
vergoeding voor ieders persoonlijke reissom gedeeld door het totaal
aantal reisdagen.

2. Omvang van de dekking

A. Annulering
De maatschappij vergoedt tot ten hoogste € 1.500,– per verzekerde per
reis (voor alle verzekerden tezamen echter tot ten hoogste € 5.000,– per
reis) de annuleringskosten als de reis- of huurovereenkomst moet worden
geannuleerd ten gevolge van één van de hierna genoemde onzekere
gebeurtenissen
1. overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van verzekerde;
2. overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van niet-mee-

reizende familieleden van verzekerde in de 1e of 2e graad;
3. het door verzekerde op medisch advies niet kunnen ondergaan van

een voor de reis of het verblijf verplichte inenting;
4. een van belang zijnde zaakschade door brand, explosie, bliksem-

inslag, inbraak, storm of overstroming, die het eigendom van ver-
zekerde of het bedrijf, waarbij deze werkzaam is, treft en zijn 
aanwezigheid dringend noodzakelijk maakt;

5. onvrijwillige werkloosheid van verzekerde ten gevolge van gehele of
gedeeltelijke sluiting van het bedrijf, waarbij hij werkzaam is; 

6. het door verzekerde, die ten gevolge van onvrijwillige werkloosheid
een uitkering geniet, aanvaarden van een dienstbetrekking van ten-
minste 20 werkuren per week, hetgeen zijn aanwezigheid tijdens de
reis-/huurperiode noodzakelijk maakt;

7. het na een afgelegd eindexamen onverwacht opgeroepen worden van
verzekerde voor een herexamen, dat uitsluitend tijdens de reis-/huur-
periode kan worden afgelegd;

8. bij voorgenomen verblijf van verzekerde bij in het buitenland woon-
achtige familie: plotseling optredende ernstige ziekte, ernstig onge-
valletsel of overlijden van één van die familieleden, waardoor deze
familie verzekerde niet kan huisvesten;

9. het - in de periode van 30 dagen voor de aanvang van de reis tot de
laatste dag van de reisduur/huurperiode - door verzekerde onver-
wacht toegewezen krijgen van een huurwoning;

10.het uitvallen van het door verzekerde voor de reis te gebruiken
privé-vervoermiddel door diefstal, brand, explosie of enig van buiten
komend onheil binnen 30 dagen voor de voorgenomen  aankomst-
datum op de plaats van bestemming;

11.bij zwangerschap van een verzekerde.
12.bij definitieve ontwrichting van het huwelijk van verzekerde waar-

voor een echtscheidingsprocedure in gang is gezet. Met definitieve
ontwrichting van het huwelijk wordt gelijkgesteld het ontbinden van
een notarieël vastgelegd samenlevingscontract en het ontbinden van
een geregistreerd partnerschap.

B. Aankomstvertraging
In geval van aankomstvertraging vergoedt de maatschappij tot ten

hoogste € 1.500,– per verzekerde per reis (voor alle verzekerden teza-
men echter tot ten hoogste € 5.000,– per reis) een pro rata-vergoeding
voor elke ongenoten reisdag, met dien verstande dat voor vertraging
van 8 tot 20 uur 1 dag, van 20 tot 32 uur 2 dagen en van langer 
3 dagen worden vergoed. Deze dekking geldt uitsluitend voor reis/huur-
arrangementen langer dan 3 dagen.

C. Afbreking en onderbreking
1. In geval van afbreking van de reis ten gevolge van één van de in sub

A van dit artikel genoemde gebeurtenissen vergoedt de maatschappij
tot ten hoogste € 1.500,– per verzekerde per reis (voor alle verzeker-
den tezamen echter tot ten hoogste € 5.000,– per reis) een pro rata-
vergoeding voor elke ongenoten reisdag met een maximum van 40
dagen. 

2. Als de reis moet worden onderbroken omdat een verzekerde tijdens
de reis in het ziekenhuis moet worden opgenomen gelden de opname-
dagen, vallende in de reis/huurperiode, als ongenoten reisdagen.

Als een verzekerde recht heeft op vergoeding wegens annulering of
afbreking, hebben ook de met hem samenreizende verzekerden dit
recht. 

De onder artikel 2 sub A en C genoemde vergoedingen worden ook ver-
leend als de annulering, afbreking of onderbreking van de reis het
gevolg is van een in sub A genoemde gebeurtenis die een reisgenoot is
overkomen. Deze dekking is alleen van kracht indien:
- de getroffen reisgenoot een eigen (doorlopende) annuleringsverze-

kering heeft,
- de gebeurtenis van de getroffen reisgenoot onder de dekking van zijn

annuleringsverzekering valt en zijn annuleringsverzekering geen ver-
goeding verleent voor de meereizende verzekerde,

- de getroffen reisgenoot en verzekerde samen heen en weer zouden
reizen.

Als de voor de zakelijke activiteiten van verzekerde door die verzekerde
aangestelde zaakwaarnemer door gebeurtenissen genoemd in artikel 2
onder A sub 1, 2, en 4, als zij betrekking hebben op deze zaakwaar-
nemer, verhinderd is de waarneming uit te oefenen en er geen vervangende
waarnemer is te regelen en het dientengevolge absoluut noodzakelijk is
dat verzekerde annuleert, later vertrekt of voortijdig terugkeert, bestaat
recht op vergoeding wegens annulering of afbreking.

Eventuele restituties van de zijde van hotel, reis-/vervoersorganisatie 
of verhuurder worden op de hiervóór onder A, B of C vastgestelde ver-
goeding in mindering gebracht.

3. Uitsluitingen

Geen uitkering wordt verleend voor een schade
1. als gevolg van omstandigheden die reeds bij het boeken van de reis

de noodzaak of wenselijkheid van annulering, later vertrek, voor-
tijdige terugkeer of ziekenhuisopneming redelijkerwijze konden doen
verwachten;

2. als gevolg van gebeurtenissen die direct of indirect het gevolg zijn
van een aan verzekerde of reisgenoot bekende ernstige kwaal of 
ernstige ziekte op grond waarvan verzekerde of reisgenoot, als 
vóór de boeking van de reis de behandelend arts gevraagd zou zijn
of de geplande reis medisch gezien verantwoord was, het antwoord
negatief zou zijn geweest;

3. als gevolg van gebeurtenissen verband houdende met ziekte, aan-
doening of afwijking die bij verzekerde of reisgenoot of bij diens
familieleden in de 1e of 2e graad vóór de ingangsdatum van
(mee)verzekering van deze rubriek bestond of klachten veroorzaakte.
Deze uitsluiting is alleen van toepassing voor reizen waarvan de 
boekingsdatum meer dan 7 dagen is gelegen vóór de ingangsdatum
van  (mee)verzekering van deze rubriek.

4. Verplichtingen bij annulering

Verzekerde of belanghebbende is verplicht
1. de maatschappij onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 3 x 24 uur 

(zon- en feestdagen niet meegerekend) in kennis te stellen van
omstandigheden, die zouden kunnen leiden tot een aanspraak op
vergoeding uit hoofde van deze rubriek;

2. op verzoek van de maatschappij een authentiek bewijsstuk te over-
handigen, als uit hoofde van deze rubriek aanspraak op vergoeding
wordt gemaakt.
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