
 

Reisverzekering 
Informatiedocument over het verzekeringsproduct 
 

 

 
 
Onderneming: ERGO Reiseversicherung AG (ERV), Duitsland 

 
Product: Schade aan Logiesverblijven 

 
Dit informatiedocument geeft u een kort overzicht van de dekking. De informatie is niet alomvattend. De 
volledige pre-contractuele en contractuele informatie over het product wordt verschaft in andere 
documenten. Dat zijn: 

- De verzekeringspolis. 
- De verzekeringsvoorwaarden. 

Gelieve alle documenten te lezen zodat u volledig geïnformeerd bent. 
 
Welk soort verzekering is dit? 
Het gaat om een reisverzekering die een enkele reis dekt. 

 

 
Wat is verzekerd? 
 

 ERV vergoedt de materiële schade die u 
heeft veroorzaakt aan de vakantie-
accommodatie - inclusief de inhoud, de 
spellen en het zwembad in de privétuin - 
waarvoor u verantwoordelijk kunt worden 
gesteld. 

 Verzekerd bedrag: € 2.500 per huurcontract 

 
 

Wat is niet verzekerd? 
 

x Indirecte schade. 
 

   

 
 

Zijn er dekkingsbeperkingen? 
 

Niet alle denkbare gevallen zijn verzekerd. 
Van de dekking van de verzekering zijn 
bijvoorbeeld uitgesloten: 
 
 

! Schade van minder dan € 25 wordt niet 
vergoed. 

! Opzettelijke handelingen van de 
verzekerde zijn niet gedekt. 

     
   

 
Waar ben ik gedekt? 
 De garantie wordt verleend in een land dat lid is van de Europese Unie. 
 

   

 
Wat zijn mijn verplichtingen? 
- U moet de instructies van ERV volgen en hen alle informatie en originele documenten aanleveren die 

zij noodzakelijk of nodig acht. 
- U moet alle noodzakelijke en nodige voorzorgsmaatregelen treffen ten einde de kosten tot het 

maximum te beperken. 
 

   

 
Wanneer en hoe betaal ik? 
De eenmalige premie is verschuldigd bij het afsluiten van het verzekeringscontract. Deze moet worden 
betaald volgens de overeengekomen betalingswijze. 
 

   

 
Wanneer begint en eindigt de dekking? 
Het garantiecontract wordt overeengekomen voor de periode aangegeven op de verzekeringspolis. Binnen 
de grens van de geldigheidsperiode van de verzekering gaat de garantie van kracht vanaf dat u en/of uw 
bagage in de vakantieaccommodatie binnenkomen en eindigt vanaf dat u en/of uw bagage de 
accommodatie verlaten aan het einde van de huurperiode. 
De eerste voorwaarde voor de dekking is dat u de premie heeft betaald. Anders gaat de dekking van de 
verzekering in op het moment van betaling. 
 

   

 
Hoe zeg ik mijn contract op? 
Het contract is enkel geldig voor de verzekerde reis en eindigt automatisch. U hebt dus geen gewoon 
opzeggingsrecht. 
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1. Definities

•  Verzekeringsnemer: 
De fysieke of morele persoon die het verzekerings- 
contract onderschrijft voor zijn eigen rekening of 
voor rekening van een andere persoon met naam 
aangeduid in de polis.

•  Verzekeraar: 
De vennootschap naar Duits recht ERGO Reisever-
sicherung AG (ERV), waarvan de maatschappelijke 
zetel is gevestigd te Thomas-Dehler-Straße 2, 
81737 München, Duitsland. 
Houder van de commerciële benaming “ERV”. 
Gemachtigd in Duitsland door de Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin - Grau-
rheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, Duitsland) onder 
het nummer 5356. 
En gemachtigd om actief te zijn in Belgie op basis 
van de vrijheid van het verrichten van diensten 
door de Nationale Bank van Belgie (NBB- de 
Berlaimontlaan 14 – 1000 Brussel) onder het 
nummer 2030.

•  Richt uw schademeldingen a.u.b. onmiddellijk 
aan:
 Euro-Center Madrid, Avenida de la Vega 24,
28108 Madrid, Alcobendas, Spain 
E-mail: madrid@euro-center.com 
Internet: www.euro-center.com 
Informatienummer: + 34 913 874 614 
of + 32 784 809 77

•  Verzekerde: 
de fysieke persoon of personen aangeduid in het 
verzekeringscontract en die van de waarborg
geniet(en).

•  Logiesverblijf: 
Het gebouw en de inhoud ervan gehuurd tijdens 
de vakantie, daarin begrepen een boot, een tent 
of een sta caravan.

2. Omvang van de waarborg

De waarborg wordt verleend aan de gebouwen gele-
gen in België of in een EU-lidstaat. 

3. Waarborg

De waarborg heeft als voorwerp de vergoeding van 
de volgende materiële schade door de Verzekerden  
aan het Logiesverblijf veroorzaakt en waarvoor de 
Verzekerden aansprakelijk kunnen worden gesteld:
a.  Schade aan Logiesverblijven, daarin begrepen 

hun inhoud, de inventaris en speeltoestellen het 
privé-zwembad in de tuin van het logiesverblijf, 
die Verzekerde in huur of gebruik zijn gegeven;

b.  Schade aan een gedurende het verblijf gehuurd 
kluisje als gevolg van het verloren gaan van de 
sleutel hiervan;

c.  Schade aan de voordeur wanneer deze, als 
gevolg van het verloren gaan van de sleutel van 
het Logiesverblijf, moet  worden opengebroken

d.  Het inhouden van de vooruitbetaalde borg in 
geval van schade aan de door de Verzekerde 
gehuurde boot of tent of stacaravan.

4. Vaststelling van de vergoeding

ERV vergoedt de schade aan het Logiesverblijf waar-
voor de Verzekerde aansprakelijk kan worden gesteld, 
tot maximaal € 2.500 per huurovereenkomst en op 
voorwaarde dat de vastgestelde schade hoger is dan 
€ 25.

•  Elke vordering voortvloeiend uit dit verzekerings- 
contract verjaart na 3 jaar te rekenen vanaf de 
dag van de gebeurtenis die er aanleiding toe gaf

9.  Informatie met betrekking tot de 
privacybescherming

Hiermee informeren wij u over het verwerken van 
uw persoonsgegevens en de rechten die u heeft 
volgens het recht op bescherming van persoonsge-
gevens.
Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwer-
king?
ERGO Reiseversicherung AG (ERV)
Thomas-Dehler-Straße 2
81737 München
Telefoon: +49 (0) 89 4166 -1727
Fax: +49 (0) 89 4166 - 2717
E-mail: contact@ergo-reiseversicherung.de
Onze functionaris voor gegevensbescherming kunt u 
bereiken op bovengenoemd adres of op:  
datenschutz@ergo-reiseversicherung.de

Voor welke doelen en op welke wettelijke basis wor-
den uw gegevens verwerkt?
Wij verwerken uw persoonsgegevens met inachtne-
ming van de Algemene verordening gegevensbescher-
ming (AVG) van de EU, de Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG, Duitse wet over bescherming persoonsgege-
vens), de voor gegevensbescherming relevante bepa-
lingen uit de Versicherungsvertragsgesetz (VVG, Duitse 
wet over verzekeringsovereenkomsten), evenals alle 
andere relevante wetgeving. Bovendien heeft ons 
bedrijf zich onderworpen aan de “Gedragsregels voor 
het omgaan met persoonsgegevens door de Duitse 
verzekeringsbranche”, die de bovengenoemde  
wetten voor de verzekeringsbranche nader preciseren.
Als u zich bij ons wilt verzekeren, hebben wij uw gege-
vens nodig voor het afsluiten van de overeenkomst en 
voor het inschatten van het risico dat wij zullen dra-
gen. Als de verzekeringsovereenkomst tot stand komt, 
verwerken wij deze gegevens om uw polis te kunnen 
opstellen of een rekening te kunnen sturen. Informatie 
bij schade- en uitkeringsgevallen hebben wij nodig om 
te controleren welke dekking u precies heeft en welke 
uitkeringen u van ons ontvangt. Het afsluiten resp. uit-
voeren van de verzekeringsovereenkomst is zonder de 
verwerking van uw gegevens niet mogelijk.
Bovendien hebben wij uw persoonsgegevens nodig 
voor het maken van verzekeringsspecifieke statistische 
gegevens, bijv. voor het ontwikkelen van nieuwe 
tarieven of om te voldoen aan regelgeving van toe-
zichthouders. Juridische grondslag voor dit verwerken 
van persoonsgegevens voor doelen voorafgaand aan 
en tijdens de overeenkomst is art. 6 lid 1 b) AVG. Voor 
zover daarvoor bijzondere categorieën persoonsge-
gevens zijn vereist, bijv. uw gezondheidsgegevens, 
vragen wij daarvoor uw toestemming conform art. 9 
lid 2 a) i.v.m. art. 7 AVG. Als wij statistieken opmaken 
met deze gegevenscategorie, geschiedt dit op basis 
van art. 9 lid 2 j) AVG i.v.m. § 27 BDSG.
Uw gegevens verwerken wij ook om gerechtvaardigde 
belangen van ons of van derden te behartigen (art. 6 
lid 1 f) AVG). Dit kan bijvoorbeeld vereist zijn:
-  om de IT-veiligheid en goed functioneren van de IT 

te waarborgen,
-  ter voorkoming en het onderzoeken van strafbare 

feiten, wij gebruiken vooral gegevensanalyses voor 
het opsporen van feiten die kunnen duiden op verze-
keringsfraude.

Bovendien gebruiken wij uw persoonsgegevens voor 
het voldoen aan wettelijke plichten. Daarbij behoren 
bijv. regelgeving van toezichthoudende instanties, 
bewaarplichten op basis van handels- of belasting-
recht of onze informatieplicht. Als juridische basis voor 
de verwerking dienen in dit geval de betreffende wet-
telijke regelingen i.v.m. art. 6 lid 1 c) AVG.

5. Uitsluitingen

ERV is niet gehouden tussen te komen ingeval van :
a.  opzettelijke  daden van de Verzekerde;
b.  zelfmoord of poging tot zelfmoord van Verzeker-

de of één van zijn familieleden;
c.  overmatig gebruik van alcohol, of gebruik van 

geneesmiddelen of verdovende middelen niet
door een geneesheer voorgeschreven;

d.  natuurrampen, zoals lawines, het vallen van 
stenen, rotsverschuivingen, terreinverschuiving, 
druk van sneeuwmassa’s, hagel, hoog water, 
overstroming, orkaan;

e.  gevolgen van nucleaire of atomische ongevallen 
of stralingen;

f.  oorlog, staking of oproer alsook burgeroorlog 
of gewelddaden met collectieve drijfveer of elk 
ander geval van overmacht, 

g.  schade veroorzaakt door of tijdens het rijden of 
varen met het Logiesverblijf door de Verzekerde;

h.  schade veroorzaakt door het negeren van een 
verbod of waarschuwing;

i. indirecte schade.

6. Aanvang en duur van het verzekeringscontract

Het verzekeringscontract wordt afgesloten voor de 
duur aangeduid in de polis met een minimumduur 
gelijk aan de volledige duur van de huurperiode.
Het verzekeringscontract is pas geldig gelijk mits 
integrale betaling van de premie.
Binnen de geldigheidsduur van de verzekering geldt 
dat de dekking begint zodra Verzekerde en/of zijn 
bagage aan het begin van de overeengekomen 
huurperiode het Logiesverblijf (waaronder ook een 
hotelkamer of een boot) betrekt en eindigt zodra 
Verzekerde en/of zijn bagage aan het einde van de 
huurperiode het Logiesverblijf verlaat.
Als de in de polis vermelde einddatum onvoorzien 
en buiten de wil van Verzekerde wordt overschreden 
blijft de verzekering van kracht tot het eerstmogelijke 
tijdstip van terugkeer in de woning in België of in een 
EU-lidstaat. 

7. Verplichtingen van de Verzekerde

De Verzekerde zal de volgende verplichtingen nale-
ven:
a.  binnen de 7 dagen na de terugkeer in de woon-

plaats, een schriftelijke schadeaangifte naar ERV 
sturen;

b.  zich schikken naar de instructies van ERV en haar 
alle inlichtingen en originele documenten bezor-
gen die zij noodzakelijk of nuttig acht;

c.  alle noodzakelijke en nuttige maatregelen treffen 
om de kosten tot een minimum te beperken.

8. Overeengekomen bepalingen

De woonplaats van de contractanten wordt van 
rechtswege gekozen:
•  voor ERV: op haar maatschappelijke zetel;
•  voor de verzekerde: op het adres aangeduid in de 

polis. 
•  Iedere mededeling aan ERV dient, om geldig te 

zijn, gericht te worden aan haar maatschappelijke
zetel.

•  ERV treedt automatisch in de rechten van de Ver- 
zekerde ten aanzien van aansprakelijke derden tot
het beloop van het bedrag van haar tussenkomst

•  Het verzekeringscontract wordt beheerst door het 
Belgische recht.

•  Elk geschil betreffende of volgende uit het ver-
zekeringscontract zal worden voorgelegd aan de 
bevoegde Belgische rechtbanken.
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Aan welke ontvangers geven wij uw persoonsgege-
vens door?
Bemiddelaars:
Als u gebruikt maakt van een bemiddelaar, verwerkt 
uw bemiddelaar de voor het afsluiten en uitvoeren 
van de overeenkomst vereiste gegevens. Deze gege-
vens geeft de bemiddelaar door aan ons. Wij geven 
ook gegevens door aan uw bemiddelaar, voor zover 
de bemiddelaar deze informatie nodigt heeft voor 
zijn dienstverlening en advisering op verzekerings- en 
financieel gebied.

Externe dienstverleners:
Wij werken samen met geselecteerde externe dienst-
verleners, om onze contractuele en wettelijke ver-
plichtingen na te kunnen komen. In de lijst van dienst-
verleners vindt u de bedrijven waar wij langdurige 
zakelijke relaties mee onderhouden. De meest actuele 
versie kunt u inzien op onze website  
www.ergo-reiseversicherung.de

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens tijdens de looptijd van uw 
overeenkomst. Bovendien bewaren wij uw persoons-
gegevens voor het nakomen van wettelijke bewijs- en 
bewaarverplichtingen. Deze komen onder andere 
voort uit het Handelsgesetzbuch (Duits Wetboek 
van Koophandel), het belastingstelsel en de Geld-
wäschegesetz (Wet op het witwassen van geld). De 
bewaartermijnen kunnen tot tien jaar bedragen.

Welke rechten heeft u?
U heeft recht op informatie, mededeling en ver-
wijderen van uw gegevens en op beperking van de 
verwerking. Wij stellen de door u beschikbaar gestelde 
gegevens op verzoek in een gestructureerde, gang-
bare en machineleesbare opmaak ter beschikking. Als 
u gegevens wilt inzien of iets wilt veranderen, kunt u 
zich wenden tot het bovengenoemde adres. 

Wilt u bezwaar maken tegen de behandeling van uw 
gegevens?
U heeft de mogelijkheid om zich daarvoor te wenden 
tot de bovengenoemde functionaris voor gegevens-
bescherming of een toezichthoudende instantie voor 
gegevensbescherming. De voor ons verantwoordelijke 
toezichtinstantie is:
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht 
(BayLDA)
Promenade 27
91522 Ansbach

Zijn ook geautomatiseerde individuele beslissingen 
mogelijk?
Op basis van uw informatie over de schadegebeur-
tenis, de bij uw overeenkomst opgeslagen gegevens 
[evenals hierover evt. van derden ontvangen informa-
tie] beslissen wij volautomatisch over onze uitkerings-
plicht. De volautomatische beslissingen berusten op 
door het bedrijf vooraf vastgelegde regels over weging 
van de informatie.




