
Reisverzekering
Informatiedocument over het verzekeringsproduct

Bedrijf: ERGO Reiseversicherung AG (ERV), Duitsland Product: Annuleringsverzekering en verzekering
voor onderbreking van de vakantie

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.

Om welk type verzekering gaat het?
Het gaat om een reisverzekering die een enkele reis dekt.

Wat is verzekerd?
Annuleringsverzekering en verzekering voor
onderbreking van de vakantie

U bent verzekerd in geval van niet-
vertrek/annulering of onvoorziene
onderbreking of verlenging van de reis. ERV
vergoedt de kosten van annulering en
wijzigingen die u ten deel vallen, in geval
van annulering of wijziging van uw reis voor
een verzekerde oorzaak. De verzekerde
oorzaken zijn bijvoorbeeld:
Ernstige en onverwachte ziekte of
verergering van een reeds bestaande ziekte
die niet behandeld is in de zes maanden
voorafgaand aan de aankoop van de
verzekering of het begin van de reis,
ongeval of overlijden;
Zwangerschap en
zwangerschapscomplicaties.
Aanzienlijke schade aan uw eigendom
veroorzaakt door brand, gesprongen
waterleidingen of natuurrampen.
ERV vergoedt de verloren vakantiedagen als
u vanwege een verzekerde oorzaak
voortijdig uw reis heeft moeten
onderbreken.

Verzekerd bedrag: De totale prijs van de reis
met een maximum van € 10.000 per
verzekerde.

Wat is niet verzekerd?
Verzekering van annuleringskosten en
onderbreking van de vakantie:
x Dossierkosten, administratiekosten, visa

en andere vergelijkbare kosten.

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

Verzekering van annuleringskosten en
onderbreking van de vakantie:

! Schade veroorzaakt door een
staking.

! Ziekte of dood als gevolg van een
pandemie; in geval van
verslaving.

! Angst voor
oorlogsgebeurtenissen;
binnenlandse onrusten;
terreurdaden.

Waar ben ik gedekt?
De garantie is wereldwijd geldig.

Wat zijn mijn verplichtingen?
- Verzekering annuleringskosten: U bent verplicht de annulatiekosten zo laag

mogelijk te houden. Als zich een verzekerde gebeurtenis heeft voorgedaan, moet u uw reis
onmiddellijk annuleren, ten laatste voordat de annulatiekosten stijgen.

- In het algemeen moet u in geval van schade de instructies van ERV volgen en alle informatie en / of
documenten aanleveren die zij nodig of nuttig acht
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Wanneer en hoe worden de betalingen uitgevoerd?
De eenmalige premie moet onmiddellijk na het sluiten van het contract worden betaald. Deze premie
moet worden betaald volgens de overeengekomen betalingswijze.

Wanneer begint de dekking en wanneer loopt deze af?
De garantie wordt overeengekomen voor de periode aangegeven op de verzekeringspolis.
De garantie gaat van kracht zodra u uw huis verlaat en blijft bestaan totdat u naar huis terugkeert.
De garantie van de verzekering "Annuleringskosten" gaat van kracht op het moment van ondertekening
van het contract en eindigt aan het einde van de reis.
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 kan ik het contract beëindigen?
Het contract is enkel geldig voor de verzekerde reis en eindigt automatisch. U heeft dus geen gewoon
opzeggingsrecht.



Reisdekking voor een reis
Informatieblad bij verzekeringsproducten

Onderneming: ERGO Reiseversicherung AG (ERV),
Duitsland Product: Aanvullende dekking Covid-19

U krijgt in dit informatieblad een kort overzicht over uw verzekeringsdekking.
Deze informatie is niet uitputtend. Uw verzekeringsovereenkomst bestaat uit de volgende doucmenten.:
- De verzekeringspolis.
- De verzekeringsvoorwaarden.

Lees alle documenten door om goed geïnformeerd te zijn.

Om welk soort verzekering gaat het?
Het betreft een aanvullende verzekering voor één reis, die de verzekeringsdekking van een bij ons bestaande 
reisverzekering uitbreidt.

Voorwaarde voor het afsluiten van de aanvullende dekking Covid-19 is: De reis is verzekerd met een verzekering van 
ERV en het afgesloten tarief bevat een annuleringsverzekering en een reisafbreuk-verzekering. Deze bij ERV 
afgesloten verzekering wordt hierna “hoofdverzekering” genoemd.

Wat is verzekerd?

In alle voorwaarden van de
hoofdverzekering bestaat
verzekeringsdekking bij een negatief
reisadvies van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken wegens Covid-19.

Bovendien bestaat in de annuleringskosten-
en/of reisafbreuk-verzekering van de
hoofdverzekering verzekeringsdekking in
deze gevallen:
- Ziekte of overlijden door Covid-19;
- Persoonlijke en individuele door een
overheidsinstantie opgelegde
quarantainemaatregel;
- Weigering van het vervoer door bevoegde
derden;
- Weigering van binnenkomst in een land
door bevoegde derden;
- Extra verblijfskosten door een persoonlijke
en individueel opgelegde
quarantainemaatregel.

Verzekerde som: Komt overeen met de in uw
hoofdverzekering verzekerde reisprijs.

Wat is niet verzekerd?
Niet alle denkbare gevallen zijn verzekerd.
Uitgesloten van verzekeringsdekking is
bijv.:

x Algemeen opgelegde
quarantainemaatregelen, bijv. voor
alle personen die een land
binnenkomen uit een bepaald gebied.

x Weigeren van de binnenkomst bij de
grenscontrole door algemene
inreisbeperkingen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
In bepaalde gevallen is de
verzekeringsdekking ingeperkt, bijv.:

! Als u een tarief met eigen risico heeft
gekozen, draagt u een deel van de
schade zelf:
De hoogte van het eigen risico is in de
verzekeringsvoorwaarden van uw
hoofdverzekering geregeld.

! De extra verblijfskosten veroorzaakt
door een persoonlijke en individueel
opgelegde quarantainemaatregel zijn
begrenst tot max. € 1.000,- per
persoon.

Waar ben ik verzekerd?
Verzekeringsdekking bestaat voor een reis wereldwijd.

Welke verplichtingen heb ik?
De verplichtingen van uw bij ons bestaande hoofdverzekering zijn van toepassing. U moet ons onder
andere elke schadegebeurtenis direct melden, de schade zo klein mogelijk houden en de vereiste bewijzen
overleggen.
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Wanneer en hoe betaal ik?
De eenmalige premie is direct na afsluiten van de verzekeringsovereenkomst verschuldigd. De premie dient
te worden betaald volgens de overeengekomen betaalwijze.

Wanneer begint en wanneer eindigt de dekking?
Als aanvulling op de annuleringskosten-verzekering van uw hoofdverzekeringsovereenkomst begint uw
verzekeringsdekking met het afsluiten van de verzekeringsovereenkomst en eindigt met het begin van de
reis.
Als aanvulling op de overige voorwaarden van uw hoofdverzekeringsovereenkomst begint uw
verzekeringsdekking met het overeengekomen verzekeringsbegin, op zijn vroegst echter met het begin van
uw reis. Uw verzekeringsdekking eindigt op het overeengekomen tijdstip, op zijn laatst echter als u uw reis
heeft beëindigd.
De verzekeringsdekking van de aanvullende dekking Covid-19 eindigt steeds automatisch als de met ons
afgesloten hoofdverzekeringsovereenkomst eindigt.
Voorwaarde voor de verzekeringsdekking in alle verzekeringsvoorwaarden is dat u de premie heeft
betaald. Anders begint de verzekeringsdekking met de betaling.

Hoe kan ik de overeenkomst opzeggen?
De overeenkomst geldt alleen voor de verzekerde reis en eindigt automatisch. Een opzeggingsrecht
bestaat niet.
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Informatie over de verzekeringsdekking
De verzekeringsdekking bestaat in het kader van de overeengekomen tarieven.  
Deze staan vermeld op uw premiefactuur/verzekeringspolis.

Informatie voor de consument

Informatie over de verzekeraar

Wie zijn wij? 

Uw contractuele partner is  
ERGO Reiseversicherung AG (ERV),  
Thomas-Dehler-Straße 2, 81737 München
In Duitsland erkend door de Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin - Graurheindor-
fer Str. 108, 53117 Bonn, Duitsland) onder nummer 
5356.
En gemachtigd om in België activiteiten uit te 
oefenen in het kader van het vrij verrichten van dien-
sten door de Nationale Bank van België (NBB - Berlai-
montlaan 14 -1000 Brussel)

onder nummer 2030.
 
Voorzitter van de Raad van Bestuur:  
Dr. Clemens Muth 
Bestuur: Richard Bader (voorzitter),  
Torsten Haase, Christine Voß 
Hoofdzetel: München 
Handelsregister: Arrondissementsrechtbank München, 
HRB 42 000 
BTW-identificatienummer DE 129274536, 
Verzekeringsbelastingnummer 802/V90802001324

Wat is onze hoofdactiviteit?
De hoofdactiviteit van onze onderneming is de explo-
itatie van alle soorten reisverzekeringen.

Informatie over schaderegeling en  
diensten

Informatie over schaderegeling en diensten 
ERV heeft de schadebehandeling van deze verzekering 
uitbesteed aan 
CED Belgium 
Medialaan 32 bus 4 
B-1800 Vilvoorde 
Belgium 
Company registration number: 442888241 
(hierna: CED) 
Dat betekent dat CED de schadebehandeling namens 
ERV uitvoert en afhandelt. Daar waar in de voorwaar-
den CED, wij of we vermeld staat wordt bedoeld: 
ERGO Reiseversicherung.

Welke verzekeringsvoordelen krijgt u?
De verzekeringsdekking bestaat in het kader van de 
tarieven die zijn overeengekomen voor verzekerden 
en reizen. De omvang van de verzekeringsuitkering is 
afhankelijk van de overeengekomen verzekeringspre-
mie, de desbetreffende schade, een overeengekomen 
eigen risico en, indien van toepassing, de bestaande 
onderverzekering. Meer details over de aard en omva-
ng van onze diensten vindt u in de verzekeringsvoor-
waarden. De voorwaarden van VB-ERV 2021_VS_BE 
zijn van toepassing op uw contract. 

Wanneer ontvangt u de betaling?
U ontvangt onmiddellijk betaling zodra wij onze ver-
plichting tot uitkering hebben vastgesteld.

Wat moet u weten over de premie?
De eenmalige premie wordt vermeld op de premie-
factuur van elk verzekeringscontract. Verzekerings-
verrichtingen zijn onderworpen aan een jaarlijkse 
belasting van 9,25% wanneer het risico in België is 
gelegen.  De premie is verschuldigd bij het afsluiten 
van het verzekeringscontract. Ze moet worden betaald 
bij ontvangst van de verzekeringspolis.

Opmerking:  
De garantie gaat pas in nadat de eerste premie is 
betaald!

Informatie over het contract

Hoe treedt het contract in werking?
Wanneer gaat uw verzekering in?
De overeenkomst wordt gesloten wanneer de verze-
kering wordt afgesloten. Bij een annulatieverzekering 
gaat uw verzekeringsdekking in bij het sluiten van het 
verzekeringscontract. Bij de andere verzekeringscate-
gorieën begint uw verzekeringsdekking bij de overeen-
gekomen aanvang van de verzekering, op zijn vroegst 
bij de aanvang van uw reis.

Kunt u uw contract herroepen? 
U beschikt over een herroepingsrecht voor verzeke-
ringscontracten met een looptijd van ten minste 30 
dagen. Gelieve de volgende annulatievoorwaarden in 
acht te nemen.

– Annulatievoorwaarden –

Herroepingsrecht: U kunt het contract opzeggen, 
met ingang van het tijdstip van kennisgeving, 
binnen 14 dagen en schriftelijk (bijv. brief, e-mail) 
zonder opgaaf van redenen. De herroepingstermijn 
gaat in na ontvangst van de verzekeringspolis, de 
contractuele bepalingen, met inbegrip van de ver-
zekeringsvoorwaarden de aanvullende informatie 
overeenkomstig artikel 57 van de verzekeringswet 
van 4 april 2014.

De opzegging moet worden verzonden naar: 
CED Belgium 
Medialaan32 bus 4 
B-1800 Vilvoorde
Internet: www.ced.be 
E-mail: Vacansoleil-reisschade@ced.be
Informatienummer: +32 27 30 36 80 
Bij opzegging van het contract worden de premies die 
voor de verzekeringsperiode na de ingangsdatum zijn 
betaald, binnen dertig dagen na ontvangst door de 
verzekeraar van de opzegging terugbetaald. 

Speciale opmerkingen: Uw herroepingsrecht vervalt 
indien, op het moment van mededeling van uw 
verzoek, de bepalingen van het contract zowel door 
ons als door u volledig zijn uitgevoerd voordat u uw 
herroepingsrecht heeft uitgeoefend.

– Einde van de herroeping –

Hoe kan het contract worden opgezegd? 
Wanneer eindigt uw verzekeringsdekking? 
U hoeft uw contract niet op te zeggen. Het loopt 
automatisch af. Bij een annulatieverzekering eindigt 
uw dekking bij aanvang van uw reis. In de andere 
verzekeringscategorieën eindigt uw verzekerings-
dekking op het overeengekomen tijdstip, ten laatste 
wanneer u uw reis hebt beëindigd.

Welk recht is van toepassing op het contract? 
Het verzekeringscontract en de totstandkoming ervan 
worden beheerst door het Belgische recht, voor zover 
de wet dat toestaat.

Voor welke rechtbanken kunt u uw rechten doen 
gelden?
Indien u een zaak betreffende uw verzekeringscon-
tract met ons voor de rechter wenst te beslechten, 
kunt u kiezen tussen deze rechtsgebieden: München 
of de rechtbank van uw woonplaats of gewone ver-
blijfplaats op het tijdstip waarop de vordering wordt 
ingesteld.

Welke contractuele taal is van toepassing?  
Hoe zit het met intentieverklaringen?
De Franse en/of Nederlandse taal wordt gebruikt in 
het contract en voor de communicatie van andere 
informatie met betrekking tot het contract of het 
schadegeval. Intentieverklaringen moeten in schrifteli-
jke vorm worden ingediend (bijv. brief, e-mail). Monde-
linge afspraken hebben geen waarde.

Welke mogelijkheden heeft u voor het indienen van 
een klacht?
Voor alle klachten, gelieve contact op te nemen met: 
CED Belgium 
Medialaan32 bus 4 
B-1800 Vilvoorde
Internet: www.ced.be 
E-mail: Vacansoleil-reisschade@ced.be
Informatienummer: +32 27 30 36 80
Wij nemen niet deel aan geschillenbeslechtingsproce-
dures voor een consumentenarbitrage-instantie.

Indien wij de verzekeringnemer geen bevredigende 
oplossing kunnen bieden en de klacht betrekking heeft 
op het verzekeringscontract, kan de verzekeringnemer 
ook een beroep doen op de Ombudsman voor Verze-
keringen: Meeûssquare, 1000 Brussel –  
Tel. +32 2 547 58 71 – Fax +32 2 547 59 75 –  
info@ombudsman.as - www.ombudsman.as. 

De indiening van een klacht doet geen afbreuk aan de 
mogelijkheid voor de verzekeringnemer om gerechteli-
jke stappen te ondernemen.

ERGO Reiseversicherung AG

Bader Haase

40
.0

7.
69

05
(2

20
6)



Hierbij informeren wij u over de verwerking van uw 
persoonsgegevens en uw rechten op grond van de 
Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de 
gegevens?
ERGO Reiseversicherung AG (ERV)
Thomas-Dehler-Straße 2, 
81737 München
Telefoon: +49 89 4166 -1766
Fax: +49 89 4166-2717
E-mail: contact@ergo-reiseversicherung.de

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor 
gegevensbescherming op bovenstaand adres of op:  
datenschutz@ergo-reiseversicherung.de
Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrondslag 
worden uw gegevens verwerkt?
Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstem-
ming met de EU-verordening gegevensbescherming 
(DPO), de Duitse federale wet op de gegevensbe-
scherming (BDSG), de relevante bepalingen inzake 
gegevensbescherming van de wet op de verzeke-
ringsovereenkomst (VVG) en alle andere relevante 
wetten. Bovendien heeft onze onderneming zich ertoe 
verbonden de "Gedragsregels voor de verwerking van 
persoonsgegevens door de Duitse verzekeringssector" 
na te leven, waarin de bovengenoemde wetten voor 
de verzekeringssector nader zijn uitgewerkt.

Indien u zich bij ons wenst te verzekeren, hebben wij 
uw gegevens nodig om het contract te sluiten en het 
risico dat wij moeten dragen in te schatten. Wanneer 
het verzekeringscontract wordt gesloten, verwerken 
wij deze gegevens om de polis af te geven of u een 
factuur te sturen. Wij hebben informatie over schade-
gevallen en uitkeringen nodig om in detail na te gaan 
hoe u verzekerd bent en welke uitkeringen u van ons 
zult ontvangen. De sluiting of uitvoering van het verze-
keringscontract is niet mogelijk zonder de verwerking 
van uw gegevens.

Daarnaast hebben wij uw persoonsgegevens nodig 
om verzekeringsspecifieke statistieken op te stellen, 
bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van nieuwe tarieven 
of om te voldoen aan wettelijke vereisten. De rechts-
grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens 
voor precontractuele en contractuele doeleinden is 
art. 6, paragraaf 1, onder b), DSGVO. Voor zover bij-
zondere categorieën persoonsgegevens, bijvoorbeeld 

uw gezondheidsgegevens, vereist zijn, vragen wij uw 
toestemming overeenkomstig art. 9, paragraaf 2, 
onder a), juncto art. 7 DSGVO. Indien wij statistieken 
opstellen met deze categorieën van gegevens, doen 
wij dit op basis van Art. 9, paragraaf 2 j) DSGVO in 
samenhang met § 27 BDSG.

Wij verwerken uw gegevens ook om onze legitieme 
belangen of die van derden te beschermen (art. 6, 
paragraaf 1 f) DSGVO).  

Dit kan nodig zijn, bijvoorbeeld:
-  om de IT-beveiliging en -operaties te waarborgen, 
-  om strafbare feiten te voorkomen en te onderzoe-

ken, maken wij met name gebruik van gegevensana-
lyse om elementen op te sporen die kunnen wijzen 
op verzekeringsmisbruik.

Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens om te 
voldoen aan wettelijke verplichtingen. Daartoe beho-
ren bijvoorbeeld wettelijke vereisten, verplichtingen 
uit hoofde van de handels- en belastingwetgeving 
om gegevens te bewaren of onze plicht om advies te 
geven. In dit geval is de rechtsgrondslag voor de ver-
werking de respectieve wettelijke bepalingen in com-
binatie met art. 6, paragraaf 1, onder c), DSGVO.

Naar welke ontvangers sturen wij uw persoonsge-
gevens?

Tussenpersoon:
Indien u wordt bijgestaan door een tussenpersoon, 
verwerkt uw tussenpersoon de gegevens die noodza-
kelijk zijn voor de sluiting en uitvoering van de over-
eenkomst. De tussenpersoon geeft deze gegevens aan 
ons door. Als tegenprestatie geven wij ook gegevens 
door aan uw tussenpersoon indien hij of zij deze infor-
matie nodig heeft om u bij te staan en te adviseren op 
het gebied van verzekeringen en financiële diensten.

Externe dienstverleners:
Wij werken met geselecteerde externe dienstverleners 
om onze contractuele en wettelijke verplichtingen na 
te komen. In de lijst van dienstverleners vindt u bedri-
jven waarmee wij langdurige zakenrelaties hebben. De 
huidige versie is te vinden op onze website op  
www.ergo-reiseversicherung.de

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens voor de duur van uw con-
tract. Daarnaast bewaren wij uw persoonsgegevens 

om te voldoen aan wettelijke bewijs- en opslagver-
plichtingen. Deze zijn onder meer ontleend aan het 
Duitse Wetboek van Koophandel, de belastingwet en 
de wet op het witwassen van geld. De bewaartermi-
jnen zijn tot tien jaar.

Wat zijn uw rechten?
U hebt het recht op informatie, rectificatie en verwij-
dering van uw gegevens en het recht om de verwer-
king te beperken. Op verzoek zullen wij u de door u 
verstrekte gegevens verstrekken in een gestructureerd, 
gangbaar en machineleesbaar formaat. Indien u 
gegevens wenst in te zien of te wijzigen, gelieve ons te 
contacteren op het hierboven vermelde adres. 

Wenst u een klacht in te dienen over de verwerking 
van uw gegevens?
U hebt de mogelijkheid om contact op te nemen met 
bovengenoemde functionaris voor gegevensbescher-
ming of een of een toezichthoudende autoriteit voor 
gegevensbescherming. De toezichthoudende auto-
riteit voor gegevensbescherming is voor ons:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht  
(BayLDA)
Promenade 27
91522 Ansbach

Zijn geautomatiseerde individuele beslissingen ook 
mogelijk?
Op basis van uw schade-informatie en de gegevens 
die zijn opgeslagen voor uw polis [en eventueel van 
derden ontvangen informatie] beslissen wij auto-
matisch over onze verplichting tot uitkering. Volledig 
geautomatiseerde beslissingen zijn gebaseerd op 
vooraf door het bedrijf vastgestelde regels voor het 
afwegen van informatie.
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 Informatie over de gegevensbescherming

Contact

Wij geven u graag advies als u vragen hebt.

 
 
 
 
 
 
 

CED Belgium
Medialaan32 bus 4
B-1800 Vilvoorde
Internet: www.ced.be
E-mail: Vacansoleil-reisschade@ced.be
Informatienummer: +32 27 30 36 80

Bekwame bijstand in geval van nood 

Een noodgeval kan elk moment gebeuren!

Bekwame bijstand in geval van ziekte, ongeval of 
andere noodgevallen!
ERGO Reiseversicherung Hulplijn voorhulp tijdens 
uw reis: 

+32 784 809 77
IN ALLE GEVALLEN MOET DE VOLGENDE INFORMA-
TIE WORDEN VERSTREKT
•  Identiteit, leeftijd en woonplaats van de betrok-

kene
• Uw polisnummer
•  De snelste manier om contact met u op te 

nemen
•  Het volledige adres waar we u kunnen bereiken
IN GEVAL VAN BIJSTAND 
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A  Annulatieverzekering

In geval van ziekte, ongeval, zwangerschap of intole-
rantie voor vaccinatie vóór de reis ondersteunen wij 
u met ons advies voor annulatie. Meer informatie is 
te vinden in de bijzondere bepalingen. Wij vergoeden 
u de kosten van een annulatie als gevolg van bijvo-
orbeeld ernstige en onvoorziene ziekte of ontslag om 
economische redenen.
Wij vergoeden u bijvoorbeeld de extra kosten van de 
heenreis tot 500 euro per persoon als deze worden 
veroorzaakt door een vertraging in het gopenbaar 
vervoer.
Op verzoek zullen wij u informeren over de reiswaar-
schuwingen en veiligheidsinformatie van het Duitse 
Federale Ministerie van Buitenlandse Zaken.

B  Reisonderbrekingsverzekering

Wij bieden onder andere een vergoeding voor ggean-
nuleerde reisdiensten, bijvoorbeeld als gevolg van 
onvoorziene ernstige ziekte of aanzienlijke schade aan 
eigendommen.

C  Ziektekostenverzekering op reis

Wij vergoeden u onder meer de kosten van medisch 
noodzakelijke behandeling in het buitenland of van 
medisch redelijke en gerechtvaardigde repatriëring 
van de patiënt. België en het land waar u uw gewone 
verblijfplaats hebt, worden niet als vreemde landen 
beschouwd.

In geval van een medisch noodgeval is onze noodcen-
trale 24 uur per dag bereikbaar.
Zo garanderen wij bijvoorbeeld dat de kosten in het 
ziekenhuis tot 15.000 euro worden gedekt of organi-
seren wij de terugkeer van de meereizende kinderen.

D  Bagageverzekering

Wij vergoeden u de noodzakelijke reparatiekosten of 
de dagwaarde van uw bagage, bijvoorbeeld als deze 
beschadigd is.
Wij vergoeden u de noodzakelijke vervangingsaanko-
pen in geval van vertraging bij de levering van bagage 
tot een maximum van € 250 per persoon.
Het verzekerde bedrag is € 1250 per persoon.

E  Reisongevallenverzekering

Verzekerd bedrag in geval van overlijden: € 12.500 
in geval van blijvende invaliditeit: € 12.500

M  Bescherming voor reizen met een voertuig

Heeft u pech of een ongeval gehad met het verzeker-
de voertuig tijdens uw reis? 
Dan helpen wij u via onze 24-uurs noodcentrale. 
In geval van diefstal, zullen wij bijstand verlenen in 
overeenstemming met paragrafen 6 en 7.

O   Schadeverzekering voor vakantiewoningen 

Als de eigenaar van de gehuurde vakantiewoning 
een aansprakelijkheidsclaim tegen u indient wegens 
schade aan de gehuurde vakantiewoning, vergoeden 
wij u tot het overeengekomen verzekerde bedrag van 
€ 2500.
Het eigen risico bedraagt € 25 per schadegeval. 

Overzicht van de belangrijkste dekkingen en diensten

Betreft: 
Goederen zoals vakantiewoningen, kampeerauto's, 
huurauto's, binnenschepen, gecharterde jachten, 
alsmede slaaptreinen en veerboten zijn altijd in de 
prijs van de verzekerde reis inbegrepen. Dit geldt ook 
als andere reisdiensten (bijv. vervoer bij aankomst en 
vertrek) worden geboekt.

Gezin/koppel: 
Twee volwassenen worden als een koppel beschouwd. 
Een gezin bestaat uit maximaal twee volwassenen, 
ongeacht hun relatie. Kinderen worden als zodanig 
beschouwd tot en met de leeftijd van 25 jaar. Uw 
eigen kinderen, uw kleinkinderen en maximaal vijf 
andere kinderen die met u meereizen, worden als kin-
deren beschouwd. Er behoeft geen gemeenschappe-
lijke woonplaats te zijn. Alle verzekerden moeten met 
voor- en achternaam worden vermeld. De prijs van de 
reis is de totale prijs van de gezins-/koppelreis. 

Definities/opmerkingen

Europa: 
Europa, landen aan de Middellandse Zee, Canarische 
Eilanden, Azoren, Madeira, Spitsbergen.

Belangrijke informatie in geval van schade (de verzekeringsvoorwaarden VB-ERV 2021_VS_BE zijn van toepassing)

Wat moet er bij elk elk schadegeval gedaan wor-
den? 
Beperk de schade tot een minimum en meld deze 
onmiddellijk (indien de noodcentrale niet werd gecon-
tacteerd).
Meld alle schade onmiddellijk aan:  
CED Belgium 
Medialaan32 bus 4 
B-1800 Vilvoorde
Internet: www.ced.be 
E-mail: Vacansoleil-reisschade@ced.be
Informatienummer: +32 27 30 36 80
Zorg voor passend bewijs: dit wordt ons eigendom. Hie-
ronder vindt u de documenten die voor de meest voorko-
mende schadegevallen moeten worden ingediend. 

In principe moet het volgende worden verstrekt:
Verzekeringsattest

Boekingsbevestiging, bijv. van de organisator
Informatie over aanvullende reisverzekeringen (bijv. 
kredietkaart of automobielclub)
Originele bewijsstukken voor de gedeclareerde 
kosten

A  Annulatie/te laat vertrek van de reis:
De volgende zaken moeten ook worden verstrekt:

Factuur voor de annulatiekosten of reiskosten
Bewijs van de reden van annulatie (bijv. in geval van 
ziekte, een medisch attest dat vóór de annulatie is 
afgegeven)

  

B  Onderbreking van de reis:
De volgende zaken moeten ook worden verstrekt:

Datum van onderbreking van de reis (feitelijke datum 
van de terugreis)
Bewijs van de reden van de onderbreking of verlen-
ging van het verblijf (bijv. in geval van ziekte, een 
medisch attest dat vóór de onderbreking van de reis 
is afgegeven)
Bewijs van het bedrag van de ontvangen maar niet 
gebruikte reisdiensten (exclusief terugreiskosten)
Bewijs van extra terugreiskosten
Bewijs van extra kosten voor de verlenging van het 
verblijf
Verklaring, bijvoorbeeld van de touroperator, dat er al 
dan niet een terugbetaling heeft plaatsgevonden en 
hoeveel deze bedraagt

C  Ziektekostenverzekering op reis:

De volgende zaken moeten ook worden verstrekt:
Informatie over de diagnose

Facturen of duplicaten met bewijs van terugbetaling 
van een andere dienstverlener

Rapport van de behandeling

Adres en aansluitingsnummer van de ziektekosten-
verzekering van de zieke/verzekerde

D  + O   Schade aan bagage en eigendommen:

In het algemeen moeten ook de volgende elementen 
worden verstrekt:

Aankoopbonnen voor beschadigde of verloren 
voorwerpen
Raming van de reparatiekosten/factuur; indien
reparatie niet mogelijk is, certificaat van de waarde
Ontvangstbewijs van de officiële kosten voor de 
vervanging van identiteitsdocumenten

Voor de bagage waarmee u reist:
Politierapport in geval van een strafbaar feit
Gedetailleerde beschrijving van de evolutie van de 
schade

Voor afgegeven bagage:
Schaderapport van de vervoerder
De ontvangstbewijzen van aankopen die moeten 
worden vervangen indien de leveringstermijn
Voor de definitieve bevestiging van het bedrijfsver-
voer
Het ticket met de bagagestickers van de vervoerder

In geval van materiële schade aan de vakantiewoning

Bevestiging van de eigenaar



4

Algemene bepalingen

1 Verzekeringnemer en verzekerde
1.1  U bent de verzekeringnemer als u de verzeke-

ringsovereenkomst met ons heeft gesloten. 
Indien u zichzelf heeft verzekerd, bent u zowel 
verzekeringnemer als verzekerde. Als verzekerde 
bent u gedekt door een verzekering. Voorwaarde 
is dat u in de verzekeringsdocumentatie wordt 
genoemd of dat u tot de daarin genoemde groep 
personen behoort. Heeft u iemand anders ver-
zekerd? U bent dan de verzekeringnemer en de 
andere persoon is de verzekerde.

1.2  U kunt een verzekeringsovereenkomst met ons 
sluiten als u uw gewone verblijfplaats of uw sta-
tutaire zetel in België of een ander EU-/EER-land 
heeft.

1.3  Wilt u een risicoperiode van maximaal vier maan-
den verzekeren? Dan kunt u, ongeacht paragraaf 
1.2, het verzekeringscontract met ons sluiten als 
u de contractuele verklaring in België of in een 
ander EU-/EER-land aflegt.

1.4  U moet ons het bewijs leveren dat u voldoet aan 
de voorwaarden voor het sluiten van een con-
tract, als wij u daarom vragen. Indien geen bewijs 
wordt geleverd, wordt ondanks de betaling van de 
premie geen verzekeringscontract gesloten.

2  Voor welke reizen bent u verzekerd?
  U bent verzekerd voor uw verzekerde reis.
 3  Wanneer begint en eindigt uw verzekeringsdek-

king?
3.1  Voor de dekking van de annulatiekosten van de 

verzekering (Deel A), begint uw verzekeringsdek-
king bij het afsluiten van het verzekeringscontract 
en eindigt bij de gaanvang van de reis.

3.2 [Niet van toepassing.]
3.3  Bij andere verzekeringen begint uw verzekerings-

dekking bij de overeengekomen aanvang van de 
verzekering, maar op zijn vroegst bij de aanvang 
van uw reis. Uw verzekeringsdekking eindigt op 
het overeengekomen tijdstip, ten laatste wanneer 
u uw reis hebt beëindigd.

3.4  Bent u door omstandigheden buiten uw wil niet 
in staat uw reis te voltooien zoals gepland? In 
dat geval zal uw verzekeringsdekking worden 
verlengd tot na de oorspronkelijk met ons overe-
engekomen periode. 

4  Wat is de maximale duur van de reis waarvoor 
wij u verzekeren?

4.1  Wij verzekeren uw reis alleen als deze gepland is 
voor een periode van maximaal twaalf maanden.

4.2  Op ons verzoek moet het bewijs van de eisen wor-
den geleverd. Indien geen bewijs wordt geleverd, 
wordt ondanks de betaling van de premie geen 
verzekeringscontract gesloten.

5  Waarmee moet u als verzekeringnemer 
rekening houden wanneer u de premie betaalt?

5.1  De eenmalige premie moet onmiddellijk na de 
sluiting van het verzekeringscontract worden 
betaald. De garantie gaat pas in nadat de eerste 
premie is betaald. Als verzekeringnemer moet u 
deze betalen wanneer u de kennisgeving van de 
vervaldag ontvangt.

5.2  Voor automatische incasso geldt het volgende: 
Er is sprake van tijdige betaling indien wij de 
premie op de vervaldag kunnen debiteren en de 
rekeninghouder geen bezwaar maakt tegen een 
gemachtigde incasso. Als wij buiten uw schuld 
niet in staat zijn de premie te incasseren, gelden 
de volgende voorwaarden: Betaling wordt altijd 
als tijdig beschouwd wanneer zij onmiddellijk na 
een schriftelijk verzoek tot betaling geschiedt.

6  Welke regels gelden voor de verzekeringsbela-
sting? 

  Verzekeringsverrichtingen zijn onderworpen aan 
een jaarlijkse belasting wanneer het risico in Bel-
gië is gelegen.  

7  In welke gevallen bent u niet verzekerd?
7.1  U bent niet verzekerd voor schade veroorzaakt 

door:
 A) Staking of andere vakbondsactie.
 B)  Nucleaire of andere ioniserende straling.
 C)  Blokkering van het gopenbaar vervoer en 

andere  
ginterventies door de autoriteiten

 D)  Gebruik van chemische, biologische, radiolo-
gische en nucleaire wapens.

 E)  Oorlog; burgeroorlog; oorlogsgebeurtenissen; 
binnenlandse onlusten. Bent u in een land 
waar een van deze gebeurtenissen plotseling 
uitbreekt? Dan bent u verzekerd voor de eerste 
14 dagen na de aanvang van de betrokken 
gebeurtenis. Deze verlenging geldt niet als u 
actief deelneemt aan een van deze gebeurte-
nissen.

7.2  Reist u naar een regio waarvoor bij binnenkomst 
een reiswaarschuwing is afgegeven door het 
Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan 
bent u niet verzekerd.

7.3  Deze uitsluitingen gelden in aanvulling op de 
uitsluitingen die in de desbetreffende paragraaf 
worden genoemd.

8  Wat zijn uw verplichtingen nadat het schadege-
val is opgetreden?

8.1 U moet:
 A)  Alles vermijden wat tot onnodige kosten kan 

leiden (plicht tot matiging).
 B)  Ons  gonverwijld van de schade in kennis stel-

len.
 C)  Ons een waarheidsgetrouwe beschrijving 

geven van het ontstaan van het schadegeval 
en de gevolgen daarvan.

 D)  Bovendien moet u ons een redelijk onderzoek 
naar de oorzaak en de omvang van de schade 
en naar de omvang van onze verplichting tot 
uitkering toestaan.

 E)  Ons alle relevante informatie naar waarheid 
verstrekken.

8.2  U moet het schadelijke feit bewijzen met passend 
bewijsmateriaal. Wij behouden ons het recht voor 
om de originele aankoopbonnen te vragen. 

8.3  Indien nodig, moet u de behandelende artsen 
ontheffen van hun geheimhoudingsplicht. De 
ontheffing van de geheimhoudingsplicht is voor u 
alleen bindend voor zover kennis van de gegevens 
noodzakelijk is om onze uitkeringsverplichtingen 
of de omvang van onze dienstverlening te beoor-
delen.

9  Wat zijn de gevolgen van plichtsverzuim?
  Indien u deze verplichtingen niet nakomt en wij 

dientengevolge schade lijden, hebben wij het 
recht een vermindering van onze uitkering te vor-
deren ten belope van de geleden schade. 
Wij kunnen onze garantie weigeren indien u deze 
verplichtingen niet bent nagekomen met fraudu-
leuze bedoelingen.

10 Wanneer ontvangt u de betaling?
10.1  U zult gonmiddellijk betaling ontvangen zodra 

wij onze verplichting tot uitkering hebben vastge-
steld.

10.2  Uitgaven die in een vreemde valuta worden geda-
an, zullen in euro worden vergoed. Wij passen 
de wisselkoers toe van de dag dat u de kosten 
betaalde.

11  Wat geldt wanneer een derde aansprakelijk is?
11.1  Wanneer wij de schadevergoeding hebben 

betaald, worden wij tot het bedrag van de scha-
devergoeding gesubrogeerd in de rechten en 
vorderingen van de verzekerde of de begunstigde 
tegen de derden die voor de schade aansprakelijk 
zijn.

  Indien de subrogatie door de schuld van de verze-
kerde of de begunstigde niet meer in ons voordeel 

Verzekeringsvoorwaarden voor reisverzekeringen
van de ERGO Reiseversicherung AG (VB-ERV 2021_VS_BE)
Hieronder vindt u de algemene bepalingen, de verklarende woordenlijst en de bijzondere bepalingen

Indiening van de premie

Annulering & Vakantieonderbreking (A + B)

Tarief Premie als % van vakantiewon-
ingprijs/reisprijs
(inclusief verzekeringsbelasting) 

zonder eigen risico

VBC120 5,00 %

Assistance plus ( C, D, E + M),                                            per nacht / per vakantiewoning   Europa*

Tarief Premie (inclusief verzekeringsbelasting)

VBT120 € 8,50

* Europa: Europa, landen aan de Middellandse Zee, Canarische Eilanden, Azoren, Madeira, Spitsbergen.

Verzekering Schade aan Logiesverblijven (O)

Tarief Premie in % van de prijs van het 
voorwerp
(inclusief verzekeringsbelasting)

met eigen risico

VBA120 1,75 %

Aanvullende dekking Covid-19  

Tarief Premie per geboekte  
accommodatie  
(max. 9 personen)

zonder eigen risico

VBV120 € 15,–
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B)  Onderwijsinstellingen die tot de volgende kwalifica-
ties leiden: kwalificerend middelbareschooldiploma; 
middenschool; algemene toegangskwalificatie voor 
universiteiten; vakgebonden toegangskwalificatie 
voor het hoger onderwijs; andere erkende kwalifica-
ties voor het verlaten van de school overeenkomstig 
de respectieve nationale wetten voor het schoolon-
derwijs.

C) Opleidingsscholen.
D)  Scholen waar een andere, door de kamers van koo-

phandel en industrie of de kamers van koophandel 
erkende kwalificatie kan worden verworven; bij voor-
beeld: Een maîtrisediploma.

De universiteiten zijn:
Alle technische scholen en universiteiten waar een 
universitair diploma kan worden behaald.
Sportuitrusting:
Sportuitrusting is alles wat u nodig heeft om een sport 
te beoefenen, inclusief accessoires.
Kosten voor de wijziging van een boeking:
Dit is een vergoeding die door uw touroperator/
contractant in rekening wordt gebracht wegens een 
wijziging van de boeking bij hen, afhankelijk van de 
bestemming of de reisdatum.
Onverwijld:
Zonder onnodige vertraging.
Vakantiebestemming:
Alle plaatsen op een reis waarvoor u een verblijf 
hebt geboekt, worden als vakantiebestemmingen 
beschouwd. Vakantiebestemmingen moeten worden 
beschouwd als politieke gemeenten gemeenten met 
een straal van 50 km.
Verzekeringsagent:
De verzekeringsagent is de persoon die, als vertegen-
woordiger van de verzekeraar, het verzekeringscon-
tract met de verzekeringnemer sluit:
De reële waarde is het bedrag dat in het algemeen 
nodig is om nieuwe goederen van dezelfde soort en 
kwaliteit te verwerven. Wij brengen een bedrag in 
mindering dat overeenkomt met de staat van de goe-
deren (ouderdom, slijtage, gebruik, enz.).

De bijzondere onderdelen

 
A  Annulatieverzekering

1 Wat is verzekerd?
1.1  Wij betalen u tot maximaal het verzekerde 

bedrag in de volgende gevallen:
 A) U annuleert uw reis.
 B) U loopt vertraging op in uw reis.
 C)  Het gopenbaar vervoer heeft vertraging tij-

dens uw reis.
  De eisen voor speciale gevallen worden in de vol-

gende paragrafen beschreven.
1.2  Vergoeding tot het verzekerde bedrag geldt alleen 

als hieronder geen ander bedrag is aangegeven.
2  Wat is gedekt als u uw reis moet annuleren?
2.1  Als u uw reis moet annuleren, vergoeden wij u 

de contractueel overeengekomen annulerings-
kosten, d.w.z. de kosten die u als reiziger aan de 
dienstverlener (bijv. touroperator; verhuurbedrijf 
van vakantiewoningen) betaalt als u uw geboekte 
reis annuleert.

2.2  Om voor de in punt 3 genoemde dienst in aan-
merking te komen, moet aan alle onderstaande 
voorwaarden zijn voldaan:

 A)  De verzekerde gebeurtenis treft u of een risico-
persoon.

 B)  Deze gebeurtenis was niet te voorzien toen de 
verzekering werd afgesloten.

 C)  U hebt de reis geannuleerd vanwege deze 
gebeurtenis.

 D)  Door de gebeurtenis, heeft u het gevoel dat 
uw uw reis niet kan maken zoals gepland.

3 Welke gebeurtenissen zijn verzekerd?
3.1  Een onverwachte ernstige ziekte is verzekerd. De 

ziekte moet dus zowel "onverwacht" als "ernstig" 
zijn. Een onverwachte ernstige ziekte kan ook een 
geestesziekte zijn.

  Wanneer is een ziekte onverwacht? 
Ziekte, ook geestesziekte, is onverwacht als zij 
zich voor het eerst voordoet na het afsluiten 
van een verzekering. De verzekering dekt ook 
de onverwachte verergering van een bestaande 
ziekte. De verergering van een reeds bestaande 
ziekte is onverwacht als er in de zes maanden 
voorafgaand aan het afsluiten van de verzekering 

Arbeidsverhouding:
Onder arbeidsverhouding wordt verstaan de arbeids-
verhouding tussen de werknemer en de werkgever, 
onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen en gere-
geld in een arbeidscontract. De verzekeringsdekking 
geldt voor sociale verzekeringsplichtige arbeidsbetrek-
kingen en voor een arbeidstijd van ten minste 15 uur 
per week. Ze moet voor ten minste één jaar gepland 
zijn.
Vreemde landen:
België en het land waar u uw gewone verblijfplaats 
hebt, worden niet als vreemde landen beschouwd.
Verantwoordelijke personen:
Verantwoordelijke personen zijn personen die zorgen 
voor minderjarigen of afhankelijke personen die u 
vergezellen of die u niet vergezellen; bijvoorbeeld: Au 
pair.
Interventies van de autoriteiten:
Interventies van de autoriteiten zijn maatregelen die 
door de staat worden genomen; enkele voorbeelden 
zijn: Inbeslagneming van exotische souvenirs door de 
douane of weigering van de grensovergang wegens 
het ontbreken van verplichte invoerdocumenten; blok-
kering van het gopenbaar vervoer.
Natuurlijke gebeurtenissen:
Natuurlijke gebeurtenissen zijn: explosie; storm; hagel; 
bliksem; overstroming; lawine; vulkaanuitbarsting; 
aardbeving; aardverschuiving.
Gezin:
Een gezin bestaat uit maximaal twee volwassenen, 
ongeacht hun relatie. Kinderen worden als zodanig 
beschouwd tot en met de leeftijd van 25 jaar. Uw 
eigen kinderen, uw kleinkinderen en maximaal vijf 
andere kinderen die met u meereizen, worden als 
kinderen beschouwd. Er behoeft geen gemeenschap-
pelijke woonplaats te zijn.
Controleonderzoeken: 
De controles zijn regelmatige medische onderzoeken.  
Ze worden uitgevoerd om de gezondheidstoestand 
van de patiënt te bepalen, bijvoorbeeld: Het meten 
van de bloedsuikerspiegel bij mensen met diabetes. Ze 
worden niet uitgevoerd om een specifieke reden. Ze 
worden niet gebruikt voor de behandeling.
Medisch noodzakelijke behandeling:
1  Behandelingen en diagnoses zijn alleen verzekerd 

als ze aan alle onderstaande voorwaarden voldoen:
 A)  Zij worden gebruikt voor een diagnostische, cura-

tieve en/of palliatieve behandeling.
 B)  Ze worden erkend en aanvaard door de school-

geneeskunde.
 C)  De voorgeschreven medische diagnose en/of 

behandeling moet in overeenstemming zijn met 
de algemeen aanvaarde medische praktijk.

2  Medische diensten of leveringen moeten medisch 
noodzakelijk en passend zijn. Dit is het geval wan-
neer aan alle onderstaande punten wordt voldaan:

 A)  Ze zijn nodig om een diagnose te stellen of uw 
aandoening, ziekte of verwonding te behandelen.

 B)  De symptomen, diagnose en behandeling komen 
overeen met de onderliggende aandoening.

 C)  Zij vertegenwoordigen een passend type en 
niveau van medische zorg.

 D)  Zij worden verstrekt over een redelijke behande-
lingstermijn.

  In het bijzonder worden de behandelingen die u 
tegen het advies van een arts in hebt uitgevoerd, 
niet als medisch noodzakelijk beschouwd.

Openbaar vervoer:
Openbaar vervoer is elk voertuig in de lucht, te land 
of te water dat een vergunning heeft voor openbaar 
vervoer. Vervoermiddelen die worden gebruikt voor 
toeristische bezoeken/toeristische vluchten worden 
niet als openbaar vervoer beschouwd; hetzelfde geldt 
voor huurauto's, taxi's en cruiseschepen.
Pandemie:
Er is sprake van een pandemie wanneer een besmet-
telijke ziekte uitbreekt over grote delen van een conti-
nent of over meerdere continenten. De Wereldgezond-
heidsorganisatie moet dit bepalen.
Aanvang van de reis:
Zie onder "aanvang van de reis".
Reisdiensten:
Geboekte hotelkamers worden als reisdiensten 
beschouwd, evenals vakantiewoningen, motorhomes, 
aken, gecharterde jachten, lucht-, zee-, bus- of trein-
reizen.
School/universiteit:
Worden als scholen beschouwd:
A) A lle onderwijsinstellingen die leerplichtig onderwijs 

kunnen aanbieden.

kan werken, kunnen wij de betaalde schadevergo-
eding terugvorderen ten belope van het geleden 
verlies.

    De subrogatie mag geen schade toebrengen 
aan de verzekerde of de begunstigde die slechts 
gedeeltelijk zou zijn vergoed. In dit geval kan hij 
zijn rechten uitoefenen, voor hetgeen hem nog 
toekomt, bij voorkeur boven ons.

    Behalve in geval van kwaadwilligheid hebben wij 
geen verhaal op de nakomelingen, voorouders, 
echtgeno(o)t(e) en rechtstreekse bloedverwanten 
van de verzekerde, noch op de inwonende per-
sonen van de verzekerde, de gasten en de leden 
van het huispersoneel van de verzekerde. 

    Wij kunnen echter wel verhaal nemen op deze 
personen voor zover hun aansprakelijkheid daad-
werkelijk door een verzekeringscontract wordt 
gedekt. Hebt u recht op vorderingen uit andere 
particuliere verzekeringscontracten of van de 
sociale zekerheid? In dat geval zullen deze uitke-
ringsverplichtingen prevaleren. Als u ons op de 
hoogte brengt van het schadegeval, betalen wij 
voor en regelen wij het schadegeval volgens de 
voorwaarden.

12  Welk recht is van toepassing? Welke rechtbank 
is bevoegd?

12.1  Dit contract wordt beheerst door Belgisch recht, 
voor zover de wet dat toestaat.

12.2  Indien u een punt van het verzekeringscontract 
met ons voor de rechtbank wenst te regelen, kunt 
u kiezen tussen de volgende rechtbanken:

 A) München.
 B)  De rechtbank van uw woonplaats of gewone 

verblijfplaats op het tijdstip waarop de vorde-
ring wordt ingesteld.

12.3  Indien wij een zaak met u in rechte moeten 
regelen, is de rechtbank van uw woonplaats of 
gewone verblijfplaats bevoegd.

13  Welke tijdslimieten moet u respecteren?
13.1  Uw rechten uit hoofde van het verzekeringscon-

tract vervallen na een periode van drie jaar. De 
termijn begint te lopen op de dag van de gebeur-
tenis die aanleiding geeft tot de vordering.

13.2  Heeft u ons op de hoogte gebracht van uw recht? 
De verjaringstermijn wordt dan geschorst totdat 
wij u schriftelijk van onze beslissing in kennis heb-
ben gesteld.

14  Waarop moet worden gelet wanneer intentie-
verklaringen worden afgelegd?

14.1  Kennisgevingen en intentieverklaringen dienen 
schriftelijk te geschieden, tenzij uitdrukkelijk 
anders is bepaald.

14.2  Er zij op gewezen dat verzekeringsagenten uw 
kennisgevingen niet mogen plaatsen en intentie-
verklaringen niet mogen aanvaarden.

Woordenlijst

De leden van het ggezin:
De leden van het ggezin zijn:
A)  Uw echtgeno(o)t(e) of partner; uw partner in een 

relatie vergelijkbaar aan het huwelijk.
B)  Uw kinderen; ouders; geadopteerde kinderen; plee-

gouders; bij u geplaatste kinderen; ouders bij wie u 
geplaatst bent; kinderen van uw echtgeno(o)t(e); 
echtgeno(o)t(e) van een ouder; grootouders; bro-
ers en zussen; kleinkinderen; tantes; ooms; neven 
en nichten; schoonfamilie; stiefkinderen; zwagers; 
schoonzusters

Aanvang van de reis:
Onder de annulatie- en onderbrekingsverzekering 
begint de reis wanneer u gebruik maakt van uw eerste 
geboekte reisdienst.
Voor een annulatie- en onderbrekingsverzekering is 
wat gewoonlijk het begin van de reis vormt:
•  Voor vliegreizen: check-in; veiligheidscontrole van de 

reiziger bij het online inchecken op de dag van de 
reis.

• Voor een bootreis: De check-in.
•  Voor een busreis: Het opstappen op de bus. Voor 

een treinreis: Het opstappen op de trein.
•  Voor een reis met een huurauto: Het in ontvangst 

nemen van een huurauto of -camper.
•  Als u met uw eigen auto reist: De aanvang van de 

eerste geboekte reisdienst; bijvoorbeeld: in ont-
vangst nemen van de geboekte vakantiewoning. 
Maakt een transferdienst deel uit van de totale reis? 
De reis begint dan met het begin van de transfer 
(instappen in het transfervoertuig). Voor alle andere 
reisverzekeringen begint de reis wanneer u van huis 
vertrekt.
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13  Wat zijn uw verplichtingen nadat een schade-
geval zich heeft voorgedaan?

13.1  U dient zich te houden aan de verplichtingen die 
voortvloeien uit de algemene voorwaarden.

13.2  U bent verplicht de annulatiekosten zo laag 
mogelijk te houden. Als zich een verzekerde 
gebeurtenis heeft voorgedaan, moet u uw reis 
onmiddellijk annuleren, ten laatste voordat de 
annulatiekosten stijgen. Het bedrag van de annu-
latiekosten op het moment van de verzekerde 
gebeurtenis en de verhoging daarvan staan 
vermeld in de algemene voorwaarden van uw 
dienstverlener (bijv. touroperator; vakantiehuisei-
genaar) of in individuele contractuele overeen-
komsten.

13.3  Om uw verzekerde gebeurtenis te verwerken, 
moet u (of uw begunstigden) de volgende docu-
menten aan ons voorleggen:

 A)  Wij hebben altijd nodig: verzekeringsbewijs; 
boekhoudkundige stukken; ingevuld schade-
formulier; bewijs van schade (bijv. berekening 
van annuleringskosten); bewijs van reisbu-
reaukosten.

 B)  In geval van onverwachte ernstige ziekte; let-
sel door ernstig ongeval; zwangerschap; into-
lerantie voor vaccinatie; breuk van prothesen; 
losraken van geïmplanteerde gewrichten: Een 
medisch certificaat met diagnose- en behan-
delingsgegevens. Medische attesten die zijn 
afgegeven door uw echtgeno(o)t(e) of partner, 
uw ouders of uw kinderen worden niet erkend. 
U moet de medische verklaring hebben voor-
dat u uw reis annuleert.

 C)  In geval van diefstal of een verkeersongeval: 
Een kopie van het politierapport of het pro-
ces-verbaal.

 D)  Bevestiging van de eigenaar dat de woning 
niet opnieuw kan worden verhuurd in geval 
van een annulatie:

  • van een vakantiewoning.
  • van een huurauto.
  • van een camper.
  • van een caravan.
  • van een boot.
 E)  U moet het bewijs van alle andere verzekerde 

gebeurtenissen leveren door de juiste docu-
mentatie voor te leggen.

13.4  In sommige gevallen kunnen wij u vragen een 
bewijs van arbeidsongeschiktheid, een behan-
delingsgeschiedenis (medisch dossier) of een 
medisch attest voor te leggen. Wij kunnen u ook 
vragen uw reisongeschiktheid te laten controleren 
door een gespecialiseerde arts.

14  Wat zijn de gevolgen van plichtsverzuim?
  Indien u deze verplichtingen niet nakomt en wij 

dientengevolge schade lijden, hebben wij het 
recht een vermindering van onze uitkering te vor-
deren ten belope van de geleden schade. 
Wij kunnen onze garantie weigeren indien u deze 
verplichtingen niet bent nagekomen met fraudu-
leuze bedoelingen.

15  Tot welk niveau moet u het verzekerde bedrag 
aanvullen?

  Het verzekerde bedrag per verzekerde reis moet 
overeenkomen met de gehele overeengekomen 
reissom, inclusief de verzekerde reisbureaukosten 
(verzekeringswaarde).

16  Wat zijn de gevolgen als u een te laag verzekerd 
bedrag kiest?

  Is het verzekerde bedrag op het moment van de 
verzekerde gebeurtenis lager dan de verzekerde 
waarde? Dan is er sprake van onderverzekering. U 
krijgt van ons alleen een evenredige vergoeding. 
Wij zijn aansprakelijk volgens de verhouding 
tussen het verzekerde bedrag en de verzekerde 
waarde.

B  Reisonderbrekingsverzekering

1 Wat is verzekerd? 
 Wij vergoeden u: 
 A)  Als u onverwacht uw reis moet beëindigen. 
 B)  Als u uw reis moet onderbreken.
 C)  Als het gtopenbaar vervoer tijdens uw reis of 

op uw terugreis vertraging oploopt.
 D) Als u uw verblijf moet verlengen.
 E) Als u uw verblijf moet onderbreken.
 F)  In geval van brand of andere natuurlijke gdge-

beurtenissen tijdens uw reis.
  De eisen voor speciale gevallen worden in de vol-

gende paragrafen beschreven.

het type en de kwaliteit van de oorspronkelijk 
geboekte en verzekerde heenreis.

 B)  Uw gongebruikte reisdiensten zonder de 
kosten van de heenreis.

5.2  Wij vergoeden u tot het bedrag van de gemaakte 
annulatiekosten als de reis gonverwijld wordt 
geannuleerd.

6  Wat vergoeden wij in geval van autopech of 
ongeval?

  Is het motorvoertuig waarmee u op reis wilt, 
maximaal één dag voor de aanvang van uw reis 
door pech of een ongeval niet meer geschikt om 
mee te rijden? Is dat de reden waarom u te laat 
aan uw reis moet beginnen? Dan vergoeden wij 
u de bewezen kosten voor niet-gebruikte reis-
diensten of extra reiskosten tot een maximum 
van € 500 per persoon. Bovendien vergoeden wij 
de kosten van het huren van een voertuig in een 
vergelijkbare voertuigklasse tot een totaal van € 
1.000 per reis.

7  Wat wordt gedekt door de vertragingsverzeke-
ring op de heenreis?

  Heeft het gopenbaar vervoer meer dan twee uur 
vertraging? Betekent dit dat u uw eerste verzeker-
de transport mist? Dan vergoeden wij u de extra 
kosten van de heenreis tot € 500 per persoon. 
Wij vergoeden u op basis van het type en de 
kwaliteit van het oorspronkelijk geboekte vervoer. 
Bovendien vergoeden wij bewezen kosten voor 
noodzakelijke en redelijke uitgaven (maaltijden en 
logies). U ontvangt maximaal €100 per persoon.

8  Welke informatie stellen wij u ter beschikking?
8.1  Op uw verzoek delen wij u mee waar de dichtstbi-

jzijnde diplomatieke vertegenwoordiging is (adres 
en telefoonnummer).

8.2  Op verzoek zullen wij u op de hoogte brengen van 
de reiswaarschuwingen en veiligheidsinstructies 
van het Belgische Federale Ministerie van Buiten-
landse Zaken.

9 Zijn de kosten van de reisbureaus verzekerd?
9.1  Contractuele reisbureaukosten van maximaal 

€ 100 per persoon zijn verzekerd. Vereiste voor-
waarde: De reisorganisator heeft bij het boeken 
van de reis al een servicekost afgesproken en deze 
kost is in de verzekerde som inbegrepen.

9.2  Wij vergoeden de reisbureaukosten alleen als u 
ook recht heeft op vergoeding van de annulatie-
kosten.

10  Zijn de gkosten voor het wijzigen van een boe-
king gedekt? 
Wilt u liever uw boeking wijzigen dan uw reis 
annuleren? Dan zullen wij de kosten van de 
gomboeking terugbetalen. Wij vergoeden tot 
het bedrag van de gemaakte annulatiekosten als 
de reis gonverwijld wordt geannuleerd. Vereiste 
voorwaarde: U hebt recht op terugbetaling van de 
annulatiekosten.

11  Is de toeslag voor een eenpersoonskamer 
gedekt?

11.1  Heeft u een tweepersoonskamer geboekt met 
iemand anders? Dan wordt die persoon steeds 
als risicopersoon beschouwd. Moet die persoon 
de reis annuleren om een verzekerde reden? Dan 
zullen wij de toeslag voor een eenpersoonskamer 
terugbetalen. Vereiste voorwaarde: U besluit om 
alleen te vertrekken.

11.2  Wij vergoeden tot het bedrag van de gemaakte 
annulatiekosten als de reis gonverwijld wordt 
geannuleerd.

12 Wat is niet verzekerd?
 Wij betalen niet terug in de volgende gevallen:
12.1 In geval van een psychologische reactie
 A)  bij een oorlogsgebeurtenis; binnenlandse 

onlusten; een terreurdaad; een vliegtuigonge-
luk.

 B)  in geval van angst voor oorlogsgebeurtenis-
sen; binnenlandse onlusten; terreurdaden.

12.2 In geval van verslaving.
12.3  In geval van ziekte of overlijden als gevolg van 

een pandemie.
12.4  Voor annulatiekosten; bijvoorbeeld: Verwerkings-

kosten voor reisannulatie of servicekosten die uw 
touroperator in rekening brengt voor het annu-
leren van uw reis.

12.5  Andere verwerkingskosten; bijvoorbeeld: Niet 
gespecificeerde en op het moment van de boe-
king verzekerde afhandelingskosten van de lucht-
vaartmaatschappij.

12.6 Voor visumkosten.
12.7  Voor schietprijzen tijdens jachtreizen.

geen behandeling is geweest. Controles, regelma-
tige medicatie met vaste doses en dialyse worden 
niet als behandelingen beschouwd.

  Wanneer is een ziekte ernstig? 
Een ziekte die geen geestesziekte is, is ernstig als 
de medisch gecertificeerde verslechtering van de 
gezondheid zo ernstig is dat de reis niet volgens 
plan kan worden gemaakt. De volgende punten 
zijn van toepassing op geestesziekten: Een gee-
stesziekte wordt alleen als ernstig beschouwd als 
aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 A)  Poliklinische psychotherapie is goedgekeurd 
door de wettelijke of particuliere ziektekosten-
verzekering.

 B)  Het wordt bewezen door een attest van een 
specialist in psychiatrie.

 C) Institutionele behandeling vindt plaats.
3.2 Verzekerde gebeurtenissen omvatten ook:
 A) Overlijden.
 B) Een ernstig letsel als gevolg van een ongeval.
 C)  Een afspraak om organen en weefsels te 

doneren of te ontvangen.
 D)  Zwangerschap en zwangerschapsgerelateerde 

complicaties.
 E) Adoptie van een minderjarig kind.
 F) Intolerantie voor vaccinatie.
 G) Breuk van prothesen.
 H) Loskomen van de geïmplanteerde gewrichten.
 I)  Ernstige schade aan de verzekerde ten gevolge 

van: brand; gesprongen leidingen; gnatuurlijke 
gebeurtenissen; misdadige handeling van een 
derde.. Vereiste voorwaarde:  
Uw aanwezigheid of die van een begeleidend 
risicopersoon ter plaatse is objectief vereist 
wegens de schade.

 J) Economisch ontslag.
 K) De aanvaarding van een gwerkrelatie.
 L)  Verandering van baan. Er is sprake van een 

verandering van baan wanneer een werkne-
mer zijn of haar vorige grarbeidsverhouding 
met zijn of haar werkgever beëindigt en een 
nieuwe grarbeidsverhouding met een andere 
werkgever aangaat. Een overplaatsing binnen 
een bedrijf geldt niet als een verandering van 
baan.

 M)  Werktijdverkorting als gevolg van de econo-
mische situatie. Vereiste voorwaarde: Een risi-
copersoon of uzelf, bent gedeeltelijk werkloos 
gedurende een periode van ten minste drie 
opeenvolgende maanden. Bovendien moet 
het recht op het brutomaandloon ten gevolge 
van arbeidstijdverkorting met ten minste 35% 
worden verlaagd.

 N)  Een dagvaarding. Dit geldt niet als u de rechts-
zitting bijwoont in het kader van uw normale 
beroepsactiviteiten.

 O)  Indien het paspoort of de identiteitskaart 
vóór de reis wordt gestolen en niet tijdig een 
vervangend document kan worden verkregen. 
Vereiste voorwaarde: Het gestolen document 
is essentieel voor de reis.

 P)  De aanvang van vrijwilligerswerk; vrijwillige 
burgerdienst; vrijwillige ecologische dienst.

 Q)  Het opnieuw afleggen van een eerder mislukt 
examen aan een gschool/universiteit. Vereiste 
voorwaarde: 
Het opnieuw afleggen valt onverwacht tijdens 
de verzekerde reisperiode; of ze vindt plaats 
binnen 14 dagen na het geplande einde van 
de reis.

 R)  Voor schoolreizen: Uw laatste schooluitstap 
voor de gaanvang van de verzekerde reis.

4  Wie zijn uw risicopersonen? Uw risicopersonen 
zijn:

4.1  Uw ggezin en het ggezin van uw echtgeno(o)t(e) 
of wettelijk samenwonende.

4.2 gVerantwoordelijke personen.
4.3  Heeft u uw reis geboekt voor maximaal vier per-

sonen en maximaal twee extra minderjarige kin-
deren of als ggezin? Dan zijn uw medereizigers en 
hun ggezinnen en de gverantwoordelijken risico-
personen. In alle andere gevallen worden alleen 
uw ggezin, het ggezin van uw echtgeno(o)t(e) of 
wettelijk samenwonende partner en de verant-
woordelijke personen als uw gezin beschouwd. 
verantwoordelijke personen worden beschouwd 
als uw risicopersonen.

5  Wat is gedekt in geval van een laat vertrek? 
5.1  Moet u te laat aan uw reis beginnen omdat u of 

een risicopersoon getroffen is door een verzeker-
de gebeurtenis? Dan betalen wij u terug:

 A)  Uw bewezen extra kosten voor de heenreis. De 
verzekering dekt extra kosten, afhankelijk van 
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10  Wat is gedekt als u uw reis moet onderbreken?
  Moet u uw reis onderbreken omdat u of een 

kwetsbaar persoon getroffen wordt door een 
gebeurtenis die onder paragraaf 4 verzekerd 
is? Dan vergoeden wij u de daaropvolgende 
reiskosten voor de aansluiting naar de volgende 
geplande tussenstop. U ontvangt van ons de 
daaropvolgende reiskosten tot de waarde van 
de greisdiensten waarvan nog geen gebruik is 
gemaakt. Wij vergoeden u echter tot het in uw 
tarief verzekerde bedrag.

11  Wat is verzekerd in geval van brand of andere 
natuurlijke gebeurtenissen op de vakantiebe-
stemming?

  Is het voor u onmogelijk om uw vakantiebestem-
ming te verlaten en uw terugreis aan te vatten 
zoals gepland door brand of natuurlijke gebeurte-
nissen op uwg vakantiebestemming? Dan vergo-
eden wij u de extra kosten voor:

 A)  Het noodzakelijke en verplichte verlengde  
verblijf.

 B)  De onvoorziene terugreis.
  Wij vergoeden op basis van het type en de kwali-

teit van de oorspronkelijk geboekte en verzekerde 
greisdiensten.

12 Wat is niet verzekerd?
 Wij betalen niet terug in de volgende gevallen:
12.1 In geval van een psychologische reactie
 A)  bij een oorlogsgebeurtenis; binnenlandse 

onlusten; een terreurdaad; een vliegtuigonge-
luk.

 B)  in geval van angst voor oorlogsgebeurtenis-
sen; binnenlandse onlusten of terreurdaden.

12.2 In geval van verslaving.
12.3  In geval van ziekte of overlijden als gevolg van 

een pandemie.
12.4 Voor visumkosten.
12.5  Voor schietprijzen tijdens jachtreizen.
13  Wat zijn uw verplichtingen nadat het schadege-

val is opgetreden?
13.1  U dient zich te houden aan de verplichtingen die 

voortvloeien uit de algemene voorwaarden.
13.2  Om ons in staat te stellen uw verzekerde gebe-

urtenis te verwerken, moet u of, in geval van uw 
overlijden, uw wettelijke opvolger ons de vol-
gende documenten voorleggen:

 A)  Wij hebben altijd nodig: verzekeringsbewijs; 
boekhoudkundige stukken; ingevuld schade-
formulier; bewijs van schade (bijv. facturen).

 B)  In geval van onverwachte ernstige ziekte; let-
sel door ernstig ongeval; zwangerschap; into-
lerantie voor vaccinatie; breuk van prothesen; 
losraken van geïmplanteerde gewrichten: Een 
medisch certificaat met diagnose- en behan-
delingsgegevens. Medische attesten die zijn 
afgegeven door uw echtgeno(o)t(e) of partner, 
uw ouders of uw kinderen worden niet erkend. 
U moet de medische verklaring hebben voor-
dat u uw reis annuleert.

 C)  In geval van diefstal of een verkeersongeval: 
Een kopie van het politierapport.

 D)  U moet het bewijs van alle andere verzekerde 
gebeurtenissen leveren door de juiste docu-
mentatie voor te leggen.

14  Wat zijn de gevolgen van plichtsverzuim?
  Als u opzettelijk een van de bovenstaande ver-

plichtingen schendt, zijn wij niet verplicht de 
verzekering uit te voeren. In geval van grove 
nalatigheid kunnen wij onze uitkeringen vermin-
deren naar gelang van de ernst van de fout. Dit 
geldt niet als u ons bewijst dat u de verplichting 
niet hebt geschonden door grove nalatigheid. Uw 
verzekeringsdekking blijft van kracht als u kunt 
bewijzen dat het plichtsverzuim niet de oorzaak is 
geweest van het ontstaan of de vaststelling van 
de schade, noch van de vaststelling of de omvang 
van de uitkering. Indien u echter opzettelijk een 
verplichting schendt, zullen wij in geen geval ver-
plicht zijn de uitkering te verlenen. 

15 Moet u een eigen risico betalen?
  Als u een tarief met een eigen risico hebt geko-

zen, zult u een deel van de schade zelf moeten 
dragen. Uw eigen risico bedraagt 20% van de te 
vergoeden schade; maar minimaal € 25 per per-
soon. Dit geldt ook wanneer specifieke bedragen 
als maximale vergoeding zijn aangegeven.

16  Tot welk niveau moet u het verzekerde bedrag 
aanvullen?

  Het verzekerde bedrag per verzekerde reis moet 
overeenkomen met de gehele overeengekomen 
reissom, inclusief de verzekerde reisbureaukosten 
(verzekeringswaarde).

met zijn of haar werkgever beëindigt en een 
nieuwe grarbeidsverhouding met een andere 
werkgever aangaat. Een overplaatsing binnen 
een bedrijf geldt niet als een verandering van 
baan.

 M)  Werktijdverkorting als gevolg van de econo-
mische situatie. Vereiste voorwaarde: Een risi-
copersoon of uzelf, bent gedeeltelijk werkloos 
gedurende een periode van ten minste drie 
opeenvolgende maanden. Bovendien moet 
het recht op het brutomaandloon ten gevolge 
van arbeidstijdverkorting met ten minste 35% 
worden verlaagd.

 N)  Een dagvaarding. Dit geldt niet als u de rechts-
zitting bijwoont in het kader van uw normale 
beroepsactiviteiten.

 O)  In geval van diefstal van het paspoort of de 
identiteitskaart. Vereiste voorwaarde: Het 
gestolen document is van essentieel belang 
voor de geplande uitvoering van het traject.

 P)  De aanvang van vrijwilligerswerk; vrijwillige 
burgerdienst; vrijwillige ecologische dienst.

 Q)  Het opnieuw afleggen van een eerder mislukt 
examen aan een gschool/universiteit. Vereiste 
voorwaarde: Het opnieuw afleggen valt onver-
wacht tijdens de verzekerde reisperiode; of ze 
vindt plaats binnen 14 dagen na het geplande 
einde van de reis.

5  Wie zijn uw risicopersonen? Uw risicopersonen 
zijn:

5.1 Uw ggezin en het ggezin van uw echtgeno(o)t(e).
5.2 gVerantwoordelijke personen.
5.3  Heeft u uw reis geboekt voor maximaal vier 

personen en maximaal twee extra minderjarige 
kinderen of als ggezin? Dan zijn uw medereizigers 
en hun ggezinnen en de gverantwoordelijken 
risicopersonen. In alle andere gevallen worden 
alleen uw ggezin, het ggezin van uw echtgeno(o)
t(e) en de verantwoordelijke personen als uw 
gezin beschouwd. verantwoordelijke personen 
worden beschouwd als uw risicopersonen.

6  Wat vergoeden wij in geval van autopech of 
ongeval?

  Het voertuig dat u gebruikt wordt ongeschikt om 
te rijden tijdens uw reis als gevolg van een onge-
val of pech? Is dit de reden waarom u uw reis niet 
kan voortzetten zoals gepland? Dan vergoeden 
wij de bewezen kosten voor niet-gebruikte greis-
diensten of extra reiskosten tot een maximum 
van € 500 per persoon. Bovendien vergoeden wij 
de kosten van het huren van een voertuig in een 
vergelijkbare voertuigklasse tot een totaal van € 
1.000 per reis.

7  Wat is inbegrepen in de vertragingsdekking 
voor de heen- en terugreis?

  Heeft het gopenbaar vervoer meer dan twee uur 
vertraging? Is dit de reden waarom u uw aanslui-
tende vervoer mist? Dan vergoeden wij u de extra 
kosten van de heen- en terugreis tot € 500 per 
persoon. Wij vergoeden u op basis van het type 
en de kwaliteit van het oorspronkelijk geboekte 
en verzekerde vervoer. Bovendien vergoeden wij 
bewezen kosten voor noodzakelijke en redelijke 
uitgaven (maaltijden en logies). U ontvangt maxi-
maal €100 per persoon.

8  Zijn extra verblijfskosten gedekt?
8.1  Wordt een kwetsbaar persoon tijdens de reis 

behandeld als een ziekenhuispatiënt als gevolg 
van een onverwachte ernstige ziekte of een ern-
stig ongeval? Is dit de reden waarom u uw reis 
moet onderbreken of verlengen? Dan vergoeden 
wij u bewezen extra verblijfskosten tot € 1500 per 
persoon.

8.2  Moet u of een kwetsbaar persoon ambulant wor-
den behandeld wegens een onverwachte ernstige 
ziekte of een ongeval? Dan vergoeden wij u de 
bewezen extra verblijfskosten tot € 750 per perso-
on.

8.3  Wij vergoeden op basis van het type en de kwali-
teit van de oorspronkelijk geboekte en verzekerde 
accommodatie. De kosten van ziekenhuisopname 
zijn echter niet verzekerd.

 9  Wanneer vergoeden wij gongebruikte reis-
diensten als tijdens de reis een ziekenhuisbe-
handeling noodzakelijk wordt?

  U of een kwetsbaar persoon wordt ambulant 
behandeld wegens een onverwachte ernstige 
ziekte of een ongeval? Is dit de reden waarom u 
uw reis moet onderbreken of verlengen? In dat 
geval betalen wij u de reissom pro rata terug voor 
de greisdiensten die u niet hebt aanvaard.

2  Wat is gedekt als u uw reis moet onderbreken 
of op een onverwacht tijdstip moet beëindigen?

2.1  Moet u uw reis vroeg beëindigen? In dat geval 
betalen wij u de niet-gebruikte greisdiensten ter 
plaatse pro rata terug. Wij vergoeden u tot het in 
uw tarief verzekerde bedrag.

2.2  Als u uw reis niet op tijd kunt voltooien, vergoeden 
wij u de extra kosten van de terugreis. De verze-
kering dekt extra kosten, afhankelijk van het type 
en de kwaliteit van de oorspronkelijk geboekte en 
verzekerde terugreis.

2.3  Om in aanmerking te komen voor de in de punten 
2.1 en 2.2 opgesomde diensten, moet aan alle 
volgende voorwaarden zijn voldaan:

 A)  De verzekerde gebeurtenis treft u of een risico-
persoon.

 B)  Deze gebeurtenis was niet te voorzien bij het 
begin van de de gaanvang van de reis.

 C)  U heeft uw reis geannuleerd of onverwachts 
onderbroken als gevolg van deze gebeurtenis.

 D)  Door de gebeurtenis hebt u het gevoel dat u 
uw reis niet kunt voltooien zoals gepland of 
dat u de reis op een onverwachte manier moet 
beëindigen.

3  Hoe helpen wij u als u uw reis moet onderbre-
ken of uw terugkeer moet uitstellen?

3.1  Wij zullen uw terugkeer organiseren en eventuele 
extra kosten voorschieten. Vereiste voorwaarde: U 
of de risicopersonen kunnen de reis niet voltooien 
zoals gepland om een reden die onder paragraaf 
4 valt.

3.2  Het bedrag dat wij voorschieten moet binnen een 
maand na betaling aan ERV worden terugbetaald.  
In geval van een vordering overeenkomstig para-
graaf 4 vergoedt u alleen het bedrag dat deze 
vordering te boven gaat.

4 Welke gebeurtenissen zijn verzekerd?
4.1  Een onverwachte ernstige ziekte is verzekerd. De 

ziekte moet dus zowel "onverwacht" als "ernstig" 
zijn. Een onverwachte ernstige ziekte kan ook een 
geestesziekte zijn.

 Wanneer is een ziekte onverwacht?
  Ziekte, ook geestesziekte, is onverwacht als zij 

zich voor het eerst voordoet na de gaanvang van 
de reis. De verzekering dekt ook de onverwachte 
verergering van een ziekte die reeds bestond bij 
de gaanvang van de reis. Verergering van een 
bestaande ziekte is onverwacht als er in de zes 
maanden voor vertrek geen behandeling is gege-
ven. Controles, regelmatige medicatie met vaste 
doses en dialyse worden niet als behandelingen 
beschouwd.

 Wanneer is een ziekte ernstig?
  Een ziekte die geen geestesziekte is, is ernstig 

indien de vóór de onderbreking van de reis 
medisch vastgestelde verslechtering van de 
gezondheidstoestand zo ernstig is dat de reis kan 
worden afgebroken. De volgende punten zijn van 
toepassing op geestesziekten: Een geestesziekte 
wordt alleen als ernstig beschouwd als een van 
de volgende situaties aanwezig is:

 A)  Poliklinische psychotherapie is goedgekeurd 
door de wettelijke of particuliere ziektekosten-
verzekering.

 B)  Het wordt bewezen door een attest van een 
specialist in psychiatrie.

 C) Institutionele behandeling vindt plaats.
4.2 Verzekerde gebeurtenissen omvatten ook:
 A) Overlijden.
 B) Een ernstig letsel als gevolg van een ongeval.
 C)  Een afspraak om organen en weefsels te 

doneren of te ontvangen krachtens de trans-
plantatiewet.

 D)  Zwangerschap en zwangerschapscomplica-
ties.

 E) Adoptie van een minderjarig kind.
 F) Intolerantie voor vaccinatie.
 G) Breuk van prothesen.
 H) Loskomen van de geïmplanteerde gewrichten.
 I)  Ernstige schade geleden door de verzekerde 

ten gevolge van: brand; gesprongen leidingen; 
gnatuurlijke gebeurtenissen; misdadige han-
deling van een derde. Vereiste voorwaarde: 
Uw aanwezigheid of die van een begeleidend 
risicopersoon ter plaatse is objectief vereist 
wegens de schade.

 J) Economisch ontslag.
 K) De aanvaarding van een gwerkrelatie.
 L)  Verandering van baan. Er is sprake van een 

verandering van baan wanneer een werkne-
mer zijn of haar vorige grarbeidsverhouding 
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12  Hoe helpen wij u tijdens het ziekenhuisverblijf?
12.1  Wij leggen contact met de behandelende artsen 

van het ziekenhuis via een door ons aangestelde 
arts. Indien nodig, raadplegen we uw ghuisarts. 
Wij zorgen voor de overdracht van informatie tus-
sen de betrokken artsen. Als u wilt, zullen wij uw 
familie inlichten.

12.2  Blijft u wellicht langer dan vijf dagen in het zieken-
huis? In dat geval kunnen wij een reis organiseren 
voor een van uw familieleden naar het ziekenhuis 
en terug naar uw woonplaats. Wij nemen de reis-
kosten van en naar de locatie voor onze rekening.

12.3  Wij geven het ziekenhuis waar u wordt behan-
deld een garantie tot dekking van de kosten tot 
€ 15.000. Wij zorgen voor de facturatie met het 
ziekenhuis. Als wij niet verplicht zijn tot terugbeta-
ling, moet u de door ons gemaakte kosten terug-
betalen binnen één maand nadat de factuur is 
uitgereikt. Indien wij genoodzaakt zijn tot terug-
betaling, zullen wij de terugbetalingsgarantie zo 
nodig verhogen.

13 Begeleiding
  Bent u door ziekte, ongeval of overlijden niet in 

staat om tijdens uw reis voor minderjarige kinde-
ren of hulpbehoevenden te zorgen? In dat geval

 A)  vergoeden wij u de kosten van een spoedbe-
handeling.

 B)  organiseren wij de terugreis voor de kinderen 
of hulpbehoevenden. Wij betalen de extra 
kosten voor de terugreis. Als alternatief 
kunnen wij ervoor zorgen dat een van uw 
familieleden naar de plaats van uw verblijf en 
terug naar uw woonplaats reist. Wij nemen 
de reiskosten van en naar de locatie voor onze 
rekening.

14  Welke diensten verlenen wij als u in uw land 
reist?

  Als u reist in het land waar u uw gewone verblijf-
plaats hebt, bieden wij u de volgende diensten 
aan:

 A)  Psychologische bijstand overeenkomstig para-
graaf 4.

 B)  Vergoeding van de kosten van de begelei-
dende persoon overeenkomstig paragraaf 6.

 C)  Repatriëring van personen en bagage overeen-
komstig de punten 8.1, 8.2 en 9.3.

 D)  Overdracht in geval van overlijden overeen-
komstig paragraaf 9.1.

 E)  Bijstand voor ziekenhuisverblijf overeenkom-
stig de punten 12.1 en 12.2.

 F)  Bijstand indien de begeleidende kinderen of 
personen die zorg behoeven niet langer kun-
nen worden verzorgd overeenkomstig para-
graaf 13.

 G)  Opsporings-, reddings- en bergingskosten 
overeenkomstig paragraaf 14.

15  Wat vergoeden wij voor transferovernachtingen 
in België?

  Woont u gewoonlijk niet in België? En u blijft maar 
maximaal 48 uur in België voor u uw reis voortzet? 
Dan betalen wij u terug:

 A)  Kosten van medische behandeling overeen-
komstig paragraaf 2.

 B)  Kosten in geval van zwangerschap overeen-
komstig paragraaf 3.1.

 C)  Kosten van repatriëring van personen en baga-
ge overeenkomstig paragrafen 8.1, 8.2 en 9.3.

 D)  Vervoerskosten in geval van overlijden over-
eenkomstig paragraaf 9.1.

16 Wat is niet verzekerd?
 De volgende zaken zijn niet verzekerd: 
 A)  Medische behandelingen die de reden vorm-

den voor de reis.
 B)  Medische behandeling waarvan u vóór de aan-

vang van de reis wist dat deze tijdens de reis 
zou moeten worden uitgevoerd; bijvoorbeeld: 
dialyse. Er bestaat wel een verzekeringsdek-
king als u moet reizen omdat uw echtgeno(o)
t(e), partner of eerstegraads familielid is over-
leden.

 C)  Aanschaf en reparatie van visuele en hoorap-
paraten.

 D)  Ziektes en verwondingen die gekoppeld zijn 
aan uw wilsbesluit, met inbegrip van de gevol-
gen ervan.

 E)  Behandeling van alcoholisme, drugs en andere 
verslavingen, met inbegrip van ontwennings-
behandelingen.

 F) Afhankelijkheid en voogdij.
 G)  Psychoanalytische en psychotherapeutische 

behandeling, hypnose.

3.2  Bent u zwanger geraakt tijdens de reis? Dan ver-
goeden wij de in het buitenland gemaakte kosten 
voor:

 A) Een maximum van vijf controles.
 B)  Twee echografieën. Wij vergoeden de extra 

kosten als deze medisch noodzakelijk zijn van-
wege bijzondere omstandigheden.

 C)  Medische behandeling van zwangerschaps-
complicaties.

 D)  Ambulante bevalling of bevalling in het zieken-
huis. Wij vergoeden de extra kosten van een 
keizersnede als deze medisch noodzakelijk is.

 E)  Abortus om medische redenen.
 F) Verloskundigen en vroedvrouwen.
 G)  Postnatale zorg voor de moeder en de pasge-

borene.
4 Wilt u psychologische steun?
  Zit u in een noodsituatie en heeft u psycholo-

gische hulp nodig? Dan bieden we eerste hulp per 
telefoon.

5  Wanneer wordt de dagvergoeding voor zieken-
huisopname betaald?

  Wilt u niet dat wij de kosten van de ziekenhuisbe-
handeling vergoeden? U krijgt dan een hospita-
lisatie-uitkering van € 50 per dag. Wij betalen dit 
gedurende maximaal 30 dagen vanaf het begin 
van de ziekenhuisbehandeling. U moet ons bij het 
begin van de behandeling op de hoogte brengen 
van uw keuze.

6  Moet een kind behandeld worden als een zie-
kenhuispatiënt?

  Moet een minderjarig kind dat met u meereist 
als een ziekenhuispatiënt worden behandeld? 
Dan vergoeden wij de kosten van verblijf van een 
begeleider in het ziekenhuis.

7  Bent u aan het einde van de reis nog steeds niet 
in staat om u te verplaatsen?

  Dan betalen wij de kosten van de behandeling in 
het buitenland tot de dag dat u kunt reizen.

8  Wat doen we voor de repatriëring en het vervo-
er van patiënten?

8.1  Wij zullen uw medisch redelijke en gerechtva-
ardigde repatriëring organiseren met medisch 
geschikte vervoermiddelen. Wij dragen de kosten. 
Wij brengen u naar uw woonplaats of naar het 
dichtstbijzijnde ziekenhuis.

8.2  Wij brengen uw bagage naar uw verblijfplaats, op 
voorwaarde dat u over retourvervoer beschikt.

8.3  Wij vergoeden uw medisch noodzakelijke ver-
voerskosten naar een geschikt ziekenhuis in het 
buitenland en de kosten van terugkeer naar uw 
accommodatie:

 A) Verblijf in het ziekenhuis..
 B) Ambulante eerste hulp.
9 Wat keren wij uit in geval van overlijden?
9.1  Op verzoek van uw gfamilie, zullen wij uw trans-

fer organiseren. De transfer vindt plaats op de 
laatste verblijfplaats voor vertrek. Wij dragen de 
kosten.

9.2  Als alternatief kunnen wij een begrafenis in het 
buitenland regelen. Wij zorgen voor de begrafenis 
tot aan de kosten van repatriëring.

9.3  Wij repatriëren uw bagage naar uw laatste ver-
blijfplaats voor vertrek.

10  Is tijdelijke terugkeer naar uw woning tijdens 
uw reis verzekerd?

  Is uw reis gepland voor ten minste zes maanden? 
Onderbreekt u tijdelijk uw reis om thuis vrij te 
nemen voor maximaal 30 dagen? Dan bent u 
gedurende deze periode verzekerd onder de met 
ons overeengekomen verzekeringsdekking. Ver-
eiste voorwaarde:

 A)  Uw gebruikelijke verblijfplaats op het moment 
van uw verlof in uw huishouden is in België of 
een ander EU-/EER-land.

 B)  In dit land wordt uw ziektekostenverzekering 
tijdens dit verlof opgeschort.

11  Wenst u advies over medische verzorging of 
medicatie?

11.1  Hebt u vragen over medische zorg in het buiten-
land vóór of tijdens uw reis? Wij informeren u 
over de mogelijkheden van medische zorg. Waar 
mogelijk, wijzen wij een arts aan die Frans, Neder-
lands of Engels spreekt.

11.2  Wij adviseren u over uw reis naar het buitenland 
over:

 A)  De medicijnen die tijdens de reis nodig zijn.
 B)  Vervangende medicijnen als de medicijnen die 

u tijdens uw reis nodig hebt, niet meer verkrijg-
baar zijn.

17  Wat zijn de gevolgen als u een te laag verzekerd 
bedrag kiest?

  Is het verzekerde bedrag op het moment van de 
verzekerde gebeurtenis lager dan de verzekerde 
waarde? Dan is er sprake van onderverzekering. U 
krijgt van ons alleen een evenredige vergoeding. 
Wij zijn aansprakelijk volgens de verhouding 
tussen het verzekerde bedrag en de verzekerde 
waarde.

C  Ziektekostenverzekering op reis

1 Wat is verzekerd:
1.1  Bent u ziek geworden of heeft u een ongeluk 

gehad tijdens uw reis? Dan vergoeden wij de 
kosten voor:

 A) Medische behandeling in het buitenland.
 B)  Medische repatriëring en repatriëring van 

bagage.
 C) Begrafenis in het buitenland of repatriëring.
1.2  In geval van zwangerschap, overeenkomstig 

paragraaf 3.
1.3  Heeft u een medisch noodgeval tijdens uw reis? 

Dan helpen wij u via onze 24-uurs noodcentrale.
1.4  De vereisten voor individuele verzekeringsgeval-

len worden in de volgende paragrafen uiteenge-
zet.

2  Wat vergoeden wij voor medische behandeling 
in het buitenland?

2.1  Kosten van medische behandeling en geneesmid-
delen: 
Medisch noodzakelijke behandelingen die door 
een arts worden uitgevoerd of voorgeschreven, 
zijn verzekerd. Therapeutische behandelingen en 
geneesmiddelen moeten door de conventionele 
geneeskunde worden erkend.

2.2  Alternatieve medische behandelingen en genees-
middelen zijn verzekerd, indien

 A)  deze in de praktijk even veelbelovend zijn 
gebleken.

 B)  geen conventionele medische methode of 
geneesmiddel beschikbaar is.

  Ze moeten worden uitgevoerd of voorgeschreven 
door alternatieve beoefenaars, chiropractors of 
osteopaten.

2.3 Wij vergoeden de kosten voor:
 A) Ziekenhuisbehandeling in het ziekenhuis.
 B) Ambulante behandeling.
 C) Operaties.
 D) Röntgendiagnose.
 E)  Bestraling, licht en andere lichamelijke behan-

delingen.
 F)  Remedies: medische massages; medische 

packs; inhalaties; fysiotherapie.
 G) Medicijnen en verbanden.
 H)  Pijnstillende tandheelkundige behandelingen, 

inclusief eenvoudige vullingen.
 I)  Reparaties van gebitten en prothesen 
 J)  Tijdelijk kunstgebit of tijdelijke prothese na een 

ongeval.
 K)  Pacemakers en prothesen: Als deze voor de 

eerste keer tijdens de reis nodig zijn en nood-
zakelijk zijn om de mogelijkheid van uw vervo-
er te garanderen.

 L)  Medische hulpmiddelen die voor het eerst 
tijdens de reis nodig zijn; bijvoorbeeld: loophul-
pmiddelen; rolstoelhuur.

2.4  Gaat de behandeling of andere maatregel verder 
dan medisch noodzakelijk is? Dan kunnen we 
onze uitkeringen tot een redelijk bedrag verlagen. 
De in rekening gebrachte honoraria mogen niet 
hoger zijn dan het bedrag dat in het betrokken 
land algemeen als gebruikelijk en passend wordt 
beschouwd. Zo niet, dan kunnen wij de vergoe-
ding terugbrengen tot de in het land gebruikelijke 
tarieven.

2.5  Telefoonkosten: Wij vergoeden bewezen tele-
foonkosten voor noodzakelijke oproepen naar 
onze noodcentrale.

3  Wat vergoeden wij in geval van zwangerschap 
in het buitenland?

3.1  Wij vergoeden in het buitenland gemaakte kosten 
voor:

  A)  Medische behandeling van zwangerschaps-
complicaties.

 B) Abortus om medische redenen.
 C)  Bevalling tot de 36e week van de zwanger-

schap.
 D)  Miskraam tot de 36e week van de zwanger-

schap.
 E)  Medische behandeling van uw pasgeboren 

baby in geval van vroeggeboorte tot en met de 
36e week van de zwangerschap.
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7.3  Schade die het gevolg is van strafbare feiten, 
moet u onmiddellijk melden bij het bevoegde 
plaatselijke politiebureau. Indien dit niet mogelijk 
is, moet de aangifte worden gedaan op het eerst-
volgende beschikbare politiebureau. U moet een 
lijst van alle voorwerpen die u kwijt bent bij het 
rapport voegen. Laat de lijst door de politie valide-
ren. U moet ons hiervan het bewijs leveren.

7.4  U dient eventuele schade aan bagage die in 
bewaring is gegeven gonverwijld te melden bij 
een van de volgende instanties:

 A) Het transportbedrijf.
 B) Het accommodatiebedrijf.
 C) Het bagagedepot.
  Schade die niet van buitenaf zichtbaar is, moet u 

schriftelijk melden zodra u deze vaststelt. U moet 
dit doen binnen de toepasselijke claimtermijn, 
uiterlijk binnen zeven dagen nadat de betrokken 
bagage is overhandigd. U moet ons de desbetref-
fende certificaten bezorgen.

7.5  U bent verplicht de vertraging van uw bagage 
door het transportbedrijf te laten bevestigen. U 
moet ons hiervan het bewijs leveren. U moet ons 
facturen van de vervangingsaankopen bezorgen.

8.  Wat zijn de gevolgen van plichtsverzuim?
  Als u opzettelijk een van de bovenstaande ver-

plichtingen schendt, zijn wij niet verplicht de 
verzekering uit te voeren. In geval van grove 
nalatigheid kunnen wij onze uitkeringen vermin-
deren naar gelang van de ernst van de fout. Dit 
geldt niet als u ons bewijst dat u de verplichting 
niet hebt geschonden door grove nalatigheid. Uw 
verzekeringsdekking blijft van kracht als u kunt 
bewijzen dat het plichtsverzuim niet de oorzaak is 
geweest van het ontstaan of de vaststelling van 
de schade, noch van de vaststelling of de omvang 
van de uitkering. Indien u echter opzettelijk een 
verplichting schendt, zullen wij in geen geval ver-
plicht zijn de uitkering te verlenen.

9. Moet u een eigen risico betalen?
  Bent u een tarief met eigen risico overeengeko-

men? Dan zult u een deel van de schade moeten 
betalen. Dit eigen risico bedraagt € 100 per 
verzekerde gebeurtenis. Dit geldt ook wanneer 
specifieke bedragen als maximale vergoeding zijn 
aangegeven.

E   Reisongevallenverzekering

1 Wat is verzekerd? 
1.1   Indien u tijdens een reis een ongeval overkomt 

dat uw overlijden of blijvende invaliditeit tot 
gevolg heeft, zullen wij u of uw wettelijke erf-
genamen bijstaan met de bijstand en geldelijke 
uitkeringen die in de bijzondere voorwaarden zijn 
overeengekomen.

1.2   Er is sprake van een ongeval wanneer u onopzet-
telijk schade lijdt aan uw gezondheid als gevolg 
van een plotselinge gebeurtenis waarvan de 
oorzaak buiten uw lichaam ligt en die uw lichaam 
plotseling treft.

1.3   Er is ook sprake van een ongeval als door een ver-
hoogde lichamelijke inspanning:

 A)  Een van uw gewrichten is uit de kom.
 B)  Uw spieren, pezen, ligamenten of vezels zijn 

verrekt of gescheurd.
1.4  Er gebeurt ook een ongeluk:
 A)  Als u plotseling gezondheidsschade oploopt 

als gevolg van een daad van zelfverdediging of 
een poging om mensen, dieren of eigendom-
men te redden.

 B)  Als u gezondheidsschade oploopt als gevolg 
van een duikongeval.

 C)  Als u een infectie oploopt door een tekenbeet.
 D)  Als u besmet bent met hondsdolheid.
 E) Als u besmet bent met tetanus.
2  Wanneer en in welke mate betalen wij als
  het ongeval uw blijvende invaliditeit tot gevolg 

heeft?
2.1   Wanneer is het een kwestie van invaliditeit? 

Er is sprake van invaliditeit wanneer uw lichame-
lijke en geestelijke prestaties als gevolg van een 
ongeval blijvend zijn aangetast. Een invaliditeit 
wordt als blijvend beschouwd als zij waarschijnlijk 
meer dan drie jaar zal duren en een verandering 
van toestand niet mogelijk is (uw toestand is 
blijvend).

2.2   Uw invaliditeit moet binnen 15 maanden na het 
ongeval:

 A) Plaatsvinden.
 B)  Schriftelijk worden toegelaten door een arts en 

aan ons worden gemeld.

4  Wat is gedekt als uw bagage vertraging oplo-
opt?

4.1  Heeft uw ingecheckte bagage vertraging opge-
lopen en zal deze ten minste 12 uur later op de 
plaats van bestemming aankomen? Dan vergoe-
den wij u de kosten van uw vervangende aanko-
pen tot € 250 per persoon.

4.2  Heeft u een cruise geboekt? Is uw bagage zo laat 
dat ze niet meer mee aan boord kan? Dan vergoe-
den wij u tot €250 per persoon voor vervangende 
aankopen. U krijgt deze dienst bovenop de dienst 
onder paragraaf 4.1

4.3  De verzekering dekt de vervangingsaankopen die 
nodig zijn voor de voortzetting van de reis.

5  Hoe kunnen wij u helpen als u uw reisdocu-
menten verliest?

5.1  Als u tijdens uw reis financiële moeilijkheden 
ondervindt, zullen wij u in contact brengen met 
uw bank. Vereiste voorwaarde: Uw reisgeld is 
gestolen of anderszins verloren gegaan.

 A)  Indien nodig, zullen wij u helpen bij de over-
schrijving van het bedrag dat uw gebruikelijke 
bank ter beschikking stelt.

 B)  Als wij uw bank niet binnen 24 uur kunnen 
bereiken, geven wij u een lening van maximaal 
€ 500. U moet ons het bedrag van de lening 
binnen een maand na betaling terugbetalen.

5.2  Als u uw krediet-, debet- of gsm-kaarten bent 
kwijtgeraakt, kunnen wij u helpen de kaarten te 
blokkeren.

 Wij zijn niet verantwoordelijk:
 A) Voor de correcte uitvoering van de blokkering.
 B)  Voor de financiële verliezen die ondanks de 

blokkering worden geleden.
5.3  Als u uw reisdocumenten verliest, kunnen wij u 

helpen ze te vervangen.
6  Wat is slechts gedeeltelijk verzekerd of in het 

geheel niet verzekerd?
6.1 De volgende zaken zijn niet verzekerd:
 A)  Schade veroorzaakt door vergeetachtig zijn, 

een voorwerp laten rondslingeren, verlies.
 B)  Brillen; contactlenzen; gehoorapparaten en 

prothesen.
 C)  Geld; waardepapieren; alle soorten bankbil-

jetten en documenten, met uitzondering van 
officiële identiteitskaarten en visa.

 D) Gevolgschade aan eigendommen.
 E)  Schade veroorzaakt door het opzettelijk ont-

staan van het schadegeval. Als de schade is 
veroorzaakt door grove nalatigheid, kunnen 
wij onze uitkeringen verminderen naar gelang 
van de ernst van uw fout.

6.2 De verzekering van de volgende zaken is verlaagd:
 A)  Camera's en foto's; mobiele telefoons; smart-

phones; drones; computerhardware; software 
en toebehoren. Deze is verzekerd als vervo-
erde bagage tot een totaal van 50% van het 
verzekerde bedrag. Als ze als bagage worden 
ingecheckt, is er geen verzekeringsdekking.

 B)  Juwelen en kostbare voorwerpen. Deze zijn 
alleen verzekerd als zij zich in een vaste en 
afgesloten houder bevinden (bijv. een kluis). Of 
als ze veilig bewaakt worden door personeel. 
Wij betalen 50% van het verzekerde bedrag.

 C)  gSportuitrusting en accessoires. Zij zijn niet 
verzekerd zolang zij worden gebruikt waarvoor 
zij bestemd zijn. In alle andere gevallen zijn zij 
verzekerd tot 50% van het verzekerde bedrag.

 D)  Geschenken en reissouvenirs zijn verzekerd 
tot een totaal van 10% van het verzekerde 
bedrag.

6.3  Schade aan bagage tijdens het kamperen wordt 
alleen door de verzekering gedekt als u op een 
officiële camping bent.

6.4  Bagage die in een geparkeerd voertuig wordt 
bewaard, is tijdens de reis gedekt. Vereiste voor-
waarde:

 A)  De bagage is gestolen uit het afgesloten 
voertuig. Het voertuig heeft afgesloten baga-
geruimtes.

 B)  Bovendien is de schade ontstaan tussen 6 uur 
's morgens en 10 uur 's avonds. De verzeke-
ringsdekking geldt voor onderbrekingen tijdens 
het rijden, indien deze niet langer duren dan 2 
uur elk.

7.  Wat zijn uw verplichtingen nadat het schadege-
val is opgetreden?

7.1  U dient zich te houden aan de verplichtingen die 
voortvloeien uit de algemene voorwaarden.

7.2  U bent verplicht ons een verzekeringsbewijs en 
de boekingsdocumenten van de reis te overhan-
digen.

 H)  Behandelingen door echtgenoten, samen-
wonenden of partners, ouders of kinderen. De 
werkelijke bewezen kosten worden vergoed 
volgens het gekozen tarief.

17  Wat zijn uw verplichtingen nadat het schadege-
val is opgetreden?

17.1  U dient zich te houden aan de verplichtingen die 
voortvloeien uit de algemene voorwaarden.

17.2  In geval van overlijden moet u of uw wettelijke 
opvolger onmiddellijk contact opnemen met onze 
noodcentrale:

 A)  Voordat u met de ziekenhuisbehandeling 
begint.

 B)  Voordat we mensen repatriëren.
 C)  Voor begrafenissen in het buitenland of voor 

repatriëring.
 D)  Indien begeleidende kinderen of personen 

die zorg behoeven niet langer kunnen worden 
opgenomen.

17.3  Als wij u daarom vragen, dient u ons de originele 
facturen of duplicaten met een bewijs van terug-
betaling van een andere dienstverlener te bezor-
gen.

18  Wat zijn de gevolgen van plichtsverzuim?
  Als u opzettelijk een van de bovenstaande ver-

plichtingen schendt, zijn wij niet verplicht de 
verzekering uit te voeren. In geval van grove 
nalatigheid kunnen wij onze uitkeringen vermin-
deren naar gelang van de ernst van de fout. Dit 
geldt niet als u ons bewijst dat u de verplichting 
niet hebt geschonden door grove nalatigheid. Uw 
verzekeringsdekking blijft van kracht als u kunt 
bewijzen dat het plichtsverzuim niet de oorzaak is 
geweest van het ontstaan of de vaststelling van 
de schade, noch van de vaststelling of de omvang 
van de uitkering. Indien u echter opzettelijk een 
verplichting schendt, zullen wij in geen geval ver-
plicht zijn de uitkering te verlenen.

19 Moet u een eigen risico betalen?
  Als u een tarief met een eigen risico hebt gekozen, 

zult u een deel van de schade zelf moeten dra-
gen. Dit aandeel bedraagt € 100 per verzekerde 
gebeurtenis/per verzekerde persoon/per schade-
geval voor de kosten van geneeskundige behan-
deling. Dit geldt ook wanneer specifieke bedragen 
als maximale vergoeding zijn aangegeven.

20  Wat gebeurt er als ik een claim heb bij andere 
verzekeringsmaatschappijen?

  Zou u uw premieterugbetaling van een andere 
ziektekostenverzekering verliezen omdat deze 
verzekeringsmaatschappij ten voordele van ons 
aan de terugbetaling deelneemt? Dus zien we af 
van kostendeling of compenseren we deze scha-
de.

D  Bagageverzekering

1 Wat is verzekerd?
  Uw bagage is verzekerd. De bagage omvat:
 A) Uw persoonlijke reisbenodigdheden.
 B) gSportuitrusting.
 C) Geschenken.
 D) Souvenirs.
2  Wanneer is de verzekering beschikbaar?
2.1  Wij betalen als uw bagage tijdens de reis zoe-

kraakt of beschadigd raakt door:
 A) Een criminele daad van een derde partij.
 B) Ongeluk met een voertuig.
 C) Brand of gnatuurlijke gebeurtenissen.
2.2  We zullen u vergoeden als uw ingecheckte baga-

ge verloren of beschadigd is. Vereiste voorwaarde: 
De bagage wordt beschermd door:

 A) Een transportbedrijf.
  B) Een accommodatiebedrijf.
 C) Een bagagedepot.
3 Hoeveel bedraagt onze vergoeding?
  In geval van een verzekerde gebeurtenis vergoe-

den wij u tot het verzekerde bedrag:
 A)  Voor verloren of vernielde voorwerpen: De juis-

te waarde.
 B)  Voor beschadigde goederen: De kosten van 

noodzakelijke reparaties en, indien van toe-
passing, het resterende waardeverlies. U krijgt 
de juiste maximumwaarde.

 C)  Voor films, beelden, geluiden en gegevensdra-
gers: De materiële waarde.

D)  Voor officiële identiteitsbewijzen en visa: De offi-
ciële vervangingskosten.
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3   Welke hulp bieden wij op de plaats van de scha-
de?

  Bent u niet in staat het verzekerde voertuig 
onmiddellijk na de schade te blijven besturen?

3.1   Wij zullen, naar eigen goeddunken, ervoor zorgen 
dat het voertuig op de plaats van het ongeval 
wordt hersteld met pechverhelping. 

3.2   Als het niet mogelijk is het voertuig op de plaats 
van de schade te herstellen, kunnen wij ervoor 
zorgen dat het verzekerde voertuig naar de 
dichtstbijzijnde werkplaats wordt gesleept. In dat 
geval nemen wij de kosten voor dit wegslepen 
voor onze rekening tot een maximum van € 300.

4   Hoe kunnen wij u helpen als uw voertuig niet 
binnen 3 dagen weer rijklaar is?

  Als het verzekerde voertuig niet binnen 3 dagen 
naar de plaats van de schade of naar de omge-
ving van de schade kan worden gereden, zorgen 
wij voor en betalen wij het vervoer naar een 
geschikte werkplaats of naar uw woonplaats.

5   Welke hulp kunt u van ons krijgen als u ter 
plaatse een reserveonderdeel nodig heeft om 
het voertuig weer in rijdende staat te krijgen?

  Wij zorgen voor de snelst mogelijke levering van 
het reserveonderdeel en nemen de verzendko-
sten voor onze rekening.

6   Hoe kunnen wij u helpen als het verzekerde 
voertuig na een ongeval moet worden geslo-
opt?

  Wij organiseren en betalen de verwijdering van 
het verzekerde voertuig.

7   Moet u na een ongeval of diefstal het verze-
kerde voertuig aangeven bij de douane in het 
buitenland?

  In dat geval zullen wij u helpen met de inklaring. 
Wij vergoeden u ook de kosten van de procedure, 
maar niet de douanerechten en belastingen.

8   Welke extra reiskosten vergoeden wij?
  Als de reis niet kan worden voortgezet zoals gep-

land als gevolg van pech, een ongeval of diefstal 
van het verzekerde voertuig, vergoeden wij u de 
extra kosten van autohuur, accommodatie en reis 
tot een maximum van in totaal € 2500 per verze-
kerde gebeurtenis.

9   Wat zijn uw verplichtingen nadat het schadege-
val is opgetreden?

9.1   U dient de in de algemene voorwaarden genoem-
de verplichtingen na te komen.

9.2   U bent verplicht onmiddellijk na het optreden van 
het verzekerde voorval contact op te nemen met 
de noodcentrale.

10   Wat zijn de gevolgen van plichtsverzuim?
  Indien u deze verplichtingen niet nakomt en wij 

daardoor schade lijden, hebben wij het recht 
een vermindering van onze prestatie te vorderen 
ten belope van de door ons geleden schade. Wij 
kunnen onze garantie weigeren indien u deze 
verplichtingen niet bent nagekomen met fraudu-
leuze bedoelingen.

O   Verzekering Schade aan Logiesverblijven

1. Wat is verzekerd?
1.1  De verzekering geldt voor de gehuurde vakantie-

woning, zoals aangegeven in de boekingsbevesti-
ging of in de huurovereenkomst, indien deze zich 
in de EU/EER bevindt. Verzekerbare vakantiewo-
ningen zijn vakantiewoningen, vakantiehuisjes, 
kampeerauto's, caravans, stacaravans, kam-
peertenten, aken en gecharterde jachten.

1.2  De verzekering dekt schade aan de in paragraaf 
2 genoemde zaken, hierna te noemen de verze-
kerde zaken, die u als huurder van de geboekte 
vakantiewoning, of de in de boekingsbevestiging 
of in de huurovereenkomst genoemde personen, 
veroorzaakt tijdens de huurperiode.

1.3  De huurperiode begint met de inbezitneming 
van het geboekte vakantiehuis en eindigt met de 
teruggave van het vakantiehuis.

1.4  Wij vergoeden u tot het maximumbedrag van de 
overeengekomen verzekerde sommen.

2. Welke goederen zijn verzekerd?
 A)  Het geboekte vakantiehuis, inclusief alle vaste 

elementen.
 B)  De inhoud van het door u geboekte vakantie-

pakket.
3. Hoeveel bedraagt onze vergoeding?
3.1  In geval van schade nemen wij alle verzekerde 

schade per huur- of boekingscontract voor onze 
rekening, tot een maximum van de overeengeko-
men verzekering.

6   Kan de mate van invaliditeit opnieuw worden 
beoordeeld?

6.1   Zowel u als wij kunnen de mate van uw invaliditeit 
elk jaar opnieuw evalueren. Deze mogelijkheid tot 
herbeoordeling geldt voor een maximum van drie 
jaar na het ongeval.

6.2   U moet binnen een maand na onze bevestiging 
van de aanvaarding van uw claim een herbeoor-
deling van uw claim aanvragen overeenkomstig 
paragraaf 3.2.

6.3   Wij moeten een verzoek tot herbeoordeling 
indienen samen met onze bevestiging van aan-
vaarding van uw claim in overeenstemming met 
paragraaf 3.2.

6.4   Leidt de definitieve beoordeling tot een hogere 
uitkering voor arbeidsongeschiktheid dan wij eer-
der hebben verstrekt? Dus betalen we rente over 
het extra bedrag tegen 5% per jaar.

7 Wat is niet verzekerd?
7.1 De volgende zaken zijn niet verzekerd:
 A)  Ongevallen veroorzaakt door geestesstoor-

nissen, bewustzijnsstoornissen, beroertes of 
stuiptrekkingen.

 B)  Ongevallen veroorzaakt door dronkenschap 
met een bloedalcoholgehalte van ten minste 
1,1 g/liter of door het gebruik van verdovende 
middelen.

 C)  Ongevallen die gebeurden terwijl u als vliegtu-
igpiloot werkte.

 D)  Ongevallen die gebeuren terwijl u bestuurder, 
passagier of inzittende bent van een motorvo-
ertuig tijdens rij-evenementen waarbij hoge 
maximumsnelheden kunnen worden bereikt. 
Ook de bijbehorende rijexamens op de weg 
zijn uitgesloten.

 E)  Ongevallen die gebeuren tijdens het beoe-
fenen van extreme sporten, de voorbereiding 
op of de deelname aan boks- of worstelwed-
strijden, vechtsportwedstrijden van welke aard 
dan ook, paardenrennen of wielrennen.

 F)  Ongevallen die gebeuren omdat u opzettelijk 
een misdrijf pleegt of probeert te plegen. 
Ongevallen als gevolg van poging tot zelfmo-
ord en de gevolgen daarvan.

7.2   Er is geen verzekering voor schade aan uw 
gezondheid die u lijdt als gevolg van

 A) curatieve maatregelen.
 B) gIngrepen op het lichaam.
 C) Radiografie.
  De verzekering blijft van kracht als de schade aan 

uw gezondheid is veroorzaakt door een ongeval.
7.3   Er is geen verzekeringsdekking voor schade aan 

uw gezondheid als gevolg van infecties, tenzij 
de ziekteverwekkers per ongeluk in uw lichaam 
terechtkomen. Infecties waarbij ziekteverwek-
kers uw lichaam zijn binnengedrongen via kleine 
huid-/slijmvlieswonden of insectenbeten blijven 
uitgesloten. De verzekering dekt echter wel infec-
ties veroorzaakt door tekenbeten, hondsdolheid 
en tetanus.

8   Welke verplichtingen heeft u in geval van een 
schadegeval?

8.1   U dient de in de algemene voorwaarden genoem-
de verplichtingen na te komen.

8.2   U moet ons onmiddellijk op de hoogte brengen 
van het ongeval en u door een dokter laten 
onderzoeken. Wij dragen de kosten.

8.3   U moet uw dokter machtigen om onze medisch 
adviseur alle informatie te verstrekken die nodig is 
voor de uitvoering van het contract. 

9   Wat zijn de gevolgen van plichtsverzuim?
  Indien u deze verplichtingen niet nakomt en wij 

daardoor schade lijden, hebben wij het recht 
een vermindering van onze prestatie te vorderen 
ten belope van de door ons geleden schade. Wij 
kunnen onze garantie weigeren indien u deze 
verplichtingen niet bent nagekomen met fraudu-
leuze bedoelingen.

M   Bescherming voor reizen met een voertuig

1 Welk voertuig is verzekerd?
  Het motorrijtuig dat u gebruikt, wordt beschouwd 

als een verzekerd motorrijtuig:
1.1 Als u gemachtigd bent om het te gebruiken.
1.2   Als u een auto van de zaak of een huurauto voor 

privé-gebruik mag gebruiken.
2 Wat is verzekerd?
2.1  Heeft u pech of een ongeval gehad met het ver-

zekerde voertuig tijdens uw reis? Dan helpen wij u 
via onze 24-uurs noodcentrale. In geval van dief-
stal, zullen wij bijstand verlenen in overeenstem-
ming met paragrafen 6 en 7.

2.3   Hoe meten we de mate van invaliditeit?
 A)  Als u uw zintuiglijke organen of lichaamsdelen 

verliest of als deze volledig buiten werking 
worden gesteld, gelden de volgende graden 
van invaliditeit:

  Arm ...................................................................70%
   Arm boven het ellebooggewricht ................. 5%
   Arm onder het ellebooggewricht ...............60%
  Hand .................................................................55%
  Pols ...................................................................20%
  Wijsvinger. ......................................................10%
  Andere vinger ................................................... 5%
  Been boven halverwege de dij ....................70%
  Been tot halverwege de dij ..........................60%
  Benen onder de knie .....................................50%
   Been tot de helft van het onderbeen.........45%
  Voet ..................................................................40%
  Grote teen ......................................................... 5%
  Andere teen ...................................................... 2%
  Oog ...................................................................50%
  Gehoor in één oor ..........................................30%
  De reukzin ........................................................10%
  De smaakzin ..................................................... 5%
  Stem .................................................................50%
  Nier ...................................................................20%
  Milt ....................................................................10%
 B)   Verliest u het gebruik van zintuiglijke organen 

of lichaamsdelen, of worden ze gedeeltelijk 
onbruikbaar? Dan is het overeenkomstige deel 
van het percentage van paragraaf 2.3 A) van 
toepassing.

 C)  Is een lichaamsdeel of zintuig niet vermeld in 
2.3 A)? De mate van invaliditeit wordt vervol-
gens beoordeeld aan de hand van de mate 
waarin uw normale lichamelijke of geestelijke 
prestaties in het algemeen zijn aangetast. We 
kijken alleen naar de medische aspecten.

 D)  Waren de aangetaste lichaamsdelen of zintu-
igen permanent aangetast voor uw ongeval? 
In dat geval verminderen wij de mate van 
invaliditeit met de graad van de vorige inva-
liditeit. Wij meten deze aan de hand van de 
hierboven uiteengezette criteria.

 E)  Indien meerdere zintuiglijke organen of 
lichaamsdelen door het ongeval blijvend zijn 
aangetast, worden de graden van invaliditeit 
opgeteld tot een maximum van 100%. 

3   Wanneer kunt u een uitkering voor arbeidson-
geschiktheid aanvragen?

3.1   Als uw medische behandeling nog niet voltooid is, 
kunt u op zijn vroegst een jaar na het ongeval een 
voorlopige uitkering voor arbeidsongeschiktheid 
aanvragen.

3.2   U stuurt ons alle documenten die wij nodig heb-
ben om de mate van invaliditeit vast te stellen. 
Wij zullen dan binnen drie maanden meedelen of 
en in hoeverre wij uw claim aanvaarden.

3.3   Als u binnen een jaar na het ongeval overlijdt als 
gevolg van het ongeval, hebt u geen recht op een 
uitkering voor arbeidsongeschiktheid. Er is een 
recht op een overlijdensuitkering.

3.4   Als u binnen een jaar na het ongeval door een 
andere oorzaak overlijdt, hebben uw erfgenamen 
recht op de uitkering voor arbeidsongeschiktheid. 
De mate van invaliditeit is gebaseerd op de meest 
recente medische bevindingen. Hetzelfde geldt 
als het overlijden, om welke reden dan ook, na 
meer dan een jaar plaatsvindt.

3.5   Als wij de claim aanvaarden, betalen wij de hoof-
dsom binnen twee weken uit. In geval van totale 
invaliditeit betalen wij het volledige verzekerde 
bedrag. In geval van gedeeltelijke invaliditeit 
betalen wij het overeenkomstige deel van het 
verzekerde bedrag.

4   Wat doen we als het ongeval binnen een jaar 
tot uw overlijden leidt?

  In dat geval keren wij het overeengekomen ver-
zekerde bedrag uit aan uw erfgenamen of aan de 
door u aangewezen begunstigden.

5   Wanneer kunnen uw erfgenamen of begunstig-
den aanspraak maken op uitbetaling van de 
overlijdensuitkering?

5.1   Wij verkrijgen alle documenten die wij nodig heb-
ben als bewijs van de verzekerde gebeurtenis. Wij 
zullen dan binnen een maand meedelen of en in 
hoeverre wij de claim aanvaarden.

5.2   Als we de claim accepteren, betalen we onmid-
dellijk.
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3.2  Voor elke verzekerde gebeurtenis passen wij een 
eigen risico van € 25 toe.

4. Wat is niet verzekerd?
4.1 De volgende zaken zijn niet verzekerd:
 A) Vaatwerk en bestek.
 B) Voeding en drank.
 C)  Schade die niet is veroorzaakt door u als huur-

der of door de personen die in de huurovereen-
komst of in de boekingsbevestiging worden 
genoemd (bijvoorbeeld schade veroorzaakt 
door natuurelementen of andere derden).

 D)  Schade veroorzaakt door het opzettelijk ont-
staan van de schade. Als de schade is veroor-
zaakt door grove nalatigheid, kunnen wij onze 
uitkeringen verminderen naar gelang van de 
ernst van de fout. U moet bewijzen dat u niet 
verantwoordelijk bent voor grove nalatigheid.

 E)  Schade veroorzaakt door misbruik van alcohol, 
drugs of medicijnen.

 F)  Schade veroorzaakt door onvoldoende kwali-
teit of door slijtage of verslechtering ten gevol-
ge van het normale gebruik van het verzekerde 
goed.

 G)  Schade als gevolg van temperatuur- of weer-
sinvloeden.

 H)  Bovendien zijn de uitsluitingsgronden van toe-
passing overeenkomstig paragraaf 7 van het 
algemeen deel.

5.  Wat zijn uw verplichtingen nadat het schadege-
val is opgetreden?

 U moet:
5.1  Zich houden aan de verplichtingen die voortvlo-

eien uit de algemene voorwaarden.
5.2 U moet:
 A)  Ons onmiddellijk op de hoogte brengen als de 

eigenaar van het gehuurde vakantieverblijf 
een vordering tegen u indient.

 B)  Ons gedetailleerde en waarheidsgetrouwe 
schaderapporten bezorgen en ons helpen om 
de schade vast te stellen en te herstellen.

 C)  Ons de boekingsbevestiging of het huurcon-
tract toesturen.

 D)  De nodige bewijzen van de schade overleggen 
(bijv. aankoopbonnen; reparatiefacturen; 
bevestiging van de eigenaar).

6.  Wat zijn de gevolgen van plichtsverzuim?
  Als u opzettelijk een van de bovenstaande ver-

plichtingen schendt, zijn wij niet verplicht de 
verzekering uit te voeren. In geval van grove 
nalatigheid kunnen wij onze uitkeringen vermin-
deren naar gelang van de ernst van de fout. Dit 
geldt niet als u ons bewijst dat u de verplichting 
niet hebt geschonden door grove nalatigheid. Uw 
verzekeringsdekking blijft van kracht als u kunt 
bewijzen dat het plichtsverzuim niet de oorzaak is 
geweest van het ontstaan of de vaststelling van 
de schade, noch van de vaststelling of de omvang 
van de uitkering. Indien u echter opzettelijk een 
verplichting schendt, zullen wij in geen geval ver-
plicht zijn de uitkering te verlenen.



1

Documenten over verzekeringsdekking 
aanvullende dekking Covid-19
Geldig vanaf februari 2021

Verzekeringsdekking bestaat in het kader van de afgesloten tarieven. 
Deze zijn aangegeven op uw premiefactuur / verzekeringspolis.

Klantinformatie

Informatie over de verzekeraar

Wie zijn wij?

Uw contractspartner is ERGO Reiseversicherung AG 
(ERV), Thomas-Dehler-Straße 2, 81737 München.

Voorzitter van de raad van bestuur: Dr. Clemens Muth 
Bestuur: Richard Bader (voorzitter), 
Christof Flosbach, Torsten Haase  
Statutaire zetel van de vennootschap: München 
Handelsregister: Amtsgericht München, HRB 42 000 
BTW-nr. DE 129274536,  
VersSt-Nr (assur.bel.nr.) 802/V90802001324

Houder van de commercile benaming ERV Gemachtigd 
in Duitsland door de Bundesanstaltfr Finanzdienstleis- 
tungsaufsicht (BaFin Graurheindorfer Str. 108  
53117 Bonn, Duitsland)onder het nummer 5356 
En gemachtigd om actief te zijn in België op basis 
vande vrijheid van het verrichten van diensten door de 
Nationale Bank van België (NBB  de Berlaimontlaan14  
1000 Brussel) onder het nummer 2030

Wat is onze hoofdactiviteit?
De hoofdactiviteit van ons bedrijf is het aanbieden van 
allerlei soorten reisverzekeringen.

 
Informatie over de uitkering

Welke verzekeringsuitkering ontvangt u?
Verzekeringsdekking bestaat in het kader van de 
afgesloten tarieven voor de verzekerde personen 
en reizen. De grootte van de verzekeringsuitkering 
hangt af van de overeengekomen verzekerde som, de 
betreffende schade, een overeengekomen eigen risico 
en evt. bestaande onderverzekering. Meer informatie 
over soort en omvang van onze uitkering vindt u in de 
verzekeringsvoorwaarden van uw hoofdverzekering. 
Voor uw overeenkomst over deze aanvullende dekking 
Covid-19 gelden de VB-ERV 2021/ Covid-19.

Wanneer ontvangt u de betaling?
Als wij onze uitkeringsplicht hebben vastgesteld, ontva-
ngt u de betaling direct.

Wat moet u weten over de premie?
De eenmalige premie is vastgelegd op de premiefactu-
ur voor elke verzekeringsovereenkomst. De geldige 
assurantiebelasting is daarin inbegrepen. De assuran-
tiebelasting voor schadeverzekeringen bedraagt 9,25 %. 
Dit wordt aangegeven op de premiefactuur. De premie 
is direct na afsluiten van de verzekeringsovereenkomst 
verschuldigd. Deze dient betaald te worden na ontva-
ngst van de verzekeringspolis.

Houd rekening met het volgende: 
Als u bij intreden van de schadegebeurtenis een beta-
lingsachterstand heeft met betrekking tot de eenma-
lige premie, keren wij niet uit!

 
Informatie over de overeenkomst
Opmerking:
De verzekeringsvoorwaarden van de hoofdverzeke-
ringsovereenkomst zijn van toepassing, voor zover niets 
afwijkends in de verzekeringsvoorwaarden van deze 
aanvullende dekking Covid-19 is geregeld.

Hoe komt de overeenkomst tot stand?  
Wanneer begint uw verzekeringsdekking? 
De overeenkomst komt tot stand met het afsluiten 
van de verzekering. Als aanvulling op de annulerings-
kosten-verzekering van uw hoofdverzekeringsover-
eenkomst begint de verzekeringsdekking met het 
afsluiten van deze aanvullende dekking Covid-19. Als 
aanvulling op de overige voorwaarden van uw hoofd-
verzekeringsovereenkomst begint uw verzekeringsdek-
king met het overeengekomen verzekeringsbegin van 
deze aanvullende dekking Covid-19, op zijn vroegst 
echter met het begin van uw reis.

Kunt u het afsluiten van uw overeenkomst herro-
epen? 
Bij verzekeringsovereenkomsten met een looptijd van 
ten minste een maand heeft u recht op herroeping. 
Let hierbij op de volgende annuleringsvoorwaarden.

– Herroepingsvoorwaarden –

Herroepingsrecht: U kunt uw contract binnen 14 
dagen zonder opgave van redenen in schriftelijke 
vorm (bijv. brief, e-mail) herroepen. De termijn begint 
nadat u de verzekeringspolis, de contractvoorwaar-
den inclusief de algemene verzekeringsvoorwaarden, 
de verdere informatie volgens artikel 281 van de 
Verzekeringswet  tezamen met artikel1 to 4 van de 
Algemene Verordening Gegegensbescheming en 
deze voorwaarden in schriftelijke vorm ontvangen 
hebt; bij overeenkomsten in elektronisch zakelijk ver-
keer, maar niet voor het vervullen van onze plichten 
volgens artikel XII.8 van het Wetboek Economisch 
Recht(WER) tezamen met artikel XII. 7§, 1° van het 
WER.  Ter bescherming van de annuleringstermijn is 
de tijdige verzending van het herroeping voldoende. 
De herroeping moet worden gestuurd naar:
CED Belgium 
Medialaan32 bus 4 
B-1800 Vilvoorde 
Internet: www.ced.be 
E-mail:Vacansoleil-reisschade@ced.be 
Numéro d‘information: +32 27 30 36 80

Gevolgen van de herroeping: In het geval van een 
effectieve annulering eindigt de verzekering en wij 
keren u het op het moment na ontvangst tot de her-
roeping resterende deel van de premie uit, wanneer 
u akkoord gegaan bent dat de verzekering vóór het 
einde van de annuleringstermijn begint. Het deel van 
de premie dat op het moment van ontvangst van de 
herroeping resteert, mogen wij in dit geval inhouden; 
dit is het bedrag pro rata per dagen. De bepaling van-
het terug te betalen bedrag gebeurt onverwijld, ten 
laatste 30 dagen na ontvangst van de herroeping. 
Als de verzekering niet begint vóór het einde van de 
annuleringstermijn, dan heeft de effectieve herro-
eping tot gevolg dat de ontvangen uitkeringen en 
gekregen voordelen (bijv. rente) betaald moeten wor-
den. Wanneer u uw herroepingsrecht volgens artikel 
57 van de Verzekeringswet effectief heeft uitgeoe-

fend, dan bent u ook niet meer gebonden aan het 
contract dat samenhangt met de verzekeringsover-
eenkomst. Van een niet daarmee samenhangende 
overeenkomst is sprake wanneer deze een referentie 
naar de te herroepen overeenkomst omvat en het 
een uitkering van de verzekeraar of derden betreft 
op basis van een overeenkomst tussen derden en de 
verzekeraar. Een contractuele boete kan niet worden 
overeengekomen of geëist.

Hoe kan het contract be indigd worden? 
Wanneer eindigt uw verzekeringsdekking?
U hoeft uw overeenkomst niet op te zeggen. Hij loopt 
automatisch af. De verzekeringsdekking eindigt voor 
de annuleringsverzekering bij aanvang van de reis, 
voor dekking van het vertragingsrisico tijdens de 
heenreis met het einde van de heenreis en voor de 
overige reisverzekeringen met het verstrijken van de 
verzekerde termijn, op zijn laatst met de be indiging 
van de verzekerde reis.

Welk recht is van toepassing op de overeenkomst? 
Voor de verzekeringsovereenkomst en het ontstaan 
ervan geldt het Belgisch recht, voor zover dit wettelijk 
is toegelaten.

Waar kunt u uw rechtsvordering instellen?
Als u iets uit de verzekeringsovereenkomst voor de 
rechter met ons wilt verhelderen, kunt u kiezen uit deze 
rechtbanken: München of de rechtbank voor uw woon-
plaats, resp. verblijfplaats tijdens het instellen van de 
rechtsvordering.

Welke contracttaal is geldig?  
Wat geldt voor wilsverklaringen?
Maatgevend voor de bepalingen in de overeenkomst  
en andere informatie evenals de communicatie tijdens 
de looptijd van de overeenkomst is de Nederlandse, 
Franse of Duitse taal. Wilsverklaringen moeten in schrif-
telijke vorm zijn (bijv. brief, e-mail). Mondelinge afspra-
ken zijn niet geldig.

Wat doet u als u een klacht heeft?
Heeft u een klacht of bent u het oneens met een 
beslissing van een van onze medewerkers? 
Neem dan alstublieft contact met ons op, zodat we het 
kunnen bespreken. Komt u er met onze medewerker 
niet uit, stuur dan een e-mail met uw klacht aan 

CED Belgium 
Medialaan32 bus 4 
B-1800 Vilvoorde 
Internet: www.ced.be 
E-mail:Vacansoleil-reisschade@ced.be 
Numéro d‘information: +32 27 30 36 80

Aan geschillenbeslechting door een instantie voor 
geschillenbeslechting voor consumenten nemen wij 
niet deel.

Als wij de verzekerde geen bevredigende oplossing kun-
nen bieden en de klacht betrekking heeft op de verze-
keringsovereenkomst, de verzekeringnemer kan ook in 
beroep gaan bij de Ombudsman van de Verzekeringen 
Square de Meeûs, 1000 Brussel -  
Tel. 02 547 58 71 - Fax 02 547 59 75 
info@ombudsman.as - www.ombudsman.as.

ERGO Reiseversicherung AG

Bader Haase
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1. Verzekeringsnemer en verzekerde persoon
1.1  U bent verzekeringsnemer als u de verzekeringso-

vereenkomst bij ons heeft afgesloten. U bent dan 
onze contractspartner. Als u zichzelf heeft verze-
kerd, bent u verzekeringsnemer en tegelijkertijd 
ook verzekerde persoon. Als verzekerde persoon 
geniet u verzekeringsdekking. Voorwaarde is dat u 
in de verzekeringsdocumentatie met naam geno-
emd wordt of tot de daarin beschreven groep 
personen behoort. Heeft u een andere persoon 
verzekerd? Dan bent u verzekeringsnemer en de 
andere persoon is de verzekerde persoon.

1.2  U kunt een verzekeringsovereenkomst bij ons 
sluiten, als u uw gewoonlijke verblijfplaats of bed-
rijfsadres heeft in  België of een ander land van de 
EU / van de EER.

1.3  Wilt u een risico-periode tot vier maanden ver-
zekeren? Dan kunt u onafhankelijk van punt 1.2 
de verzekeringsovereenkomst met ons afsluiten, 
als u de contractuele verklaring in  België of een 
ander land van de EU / van de EER afgeeft.

1.4  De genoemde voorwaarden voor het sluiten van 
de overeenkomst moet u ons bewijzen, als wij 
daarom vragen. Worden deze niet overlegd, dan 
komt een verzekeringsovereenkomst ondanks 
premiebetaling niet tot stand.

2. Voor welke reis heeft u verzekeringsdekking?
2.1  De aanvullende dekking Covid-19 geldt voor één 

reis.
2.2  U heeft verzekeringsdekking voor uw verzekerde 

reis, waarvoor u de aanvullende dekking Covid-19 
heeft afgesloten.

 Voorwaarde voor de verzekeringsdekking is:
 A)  De reis is met een eenmalige- of jaarverzeke-

ring van ERV (hoofdverzekeringsovereenkomst) 
verzekerd en

 B)  de afgesloten hoofdverzekering bevat een 
annuleringsverzekering (annuleringsko-
sten-verzekering en / of reisafbreuk-verzeke-
ring).

3.  Wanneer begint en wanneer eindigt de verze-
keringsdekking voor de aanvullende dekking 
Covid-19?

3.1  Als aanvulling op de annuleringskosten-verze-
kering van uw hoofdverzekeringsovereenkomst 
begint uw verzekeringsdekking met het afsluiten 
van de verzekeringsovereenkomst van deze 
aanvullende dekking Covid-19 en eindigt met het 
begin van de reis.

3.2  Als aanvulling op de overige voorwaarden van 
uw hoofdverzekeringsovereenkomst begint uw 
verzekeringsdekking met het overeengekomen 
verzekeringsbegin van deze aanvullende dekking 
Covid-19, op zijn vroegst echter met het  begin 
van uw reis. Uw verzekeringsdekking eindigt op 
het overeengekomen tijdstip, op zijn laatst echter 
als u uw reis heeft beëindigd.

3.3  Kunt u uw reis niet zoals gepland beëindigen, 
door redenen die niet aan u te wijten zijn? In dat 
geval wordt uw verzekeringsdekking verlengd 
over het tijdstip heen dat oorspronkelijk met ons 
werd overeengekomen.

3.4  De verzekeringsdekking van de aanvullende dek-
king Covid-19 eindigt steeds automatisch als de 
met ons afgesloten hoofdverzekeringsovereen-
komst afloopt.

4. Wat is er verzekerd?
4.1  Deze verzekering voorziet een aanvullende verze-

keringsdekking voor bepaalde situaties gerelateerd 
aan Covid 19, die onder de uitsluitingsgronden 
vallen van uw bij ons bestaande hoofdverzekering. 
De aanvullende dekking Covid-19 geeft verze-
keringsdekking in alle voorwaarden van de bij 
ons bestaande hoofdverzekering, wanneer op 
het tijdstip van binnenkomst voor het gebied 
een negatieve reisadvies wegens Covid-19 werd 
afgegeven.

4.2  Annuleringsverzekering (annuleringskosten- en/
of reisafbreuk-verzekering)

 A)  In afwijking van de uitsluitingsgronden van uw 
bestaande annulatieverzekering en/of reisaf-
breukverzekering, wordt bepaalde schade in 
kader van de Covid-19 pandemie wel gedekt.  
De aanvullende dekking Covid-19 dekt ziekte 

door Covid-19 evenals overlijden als gevolg van 
ziekte door Covid-19, als u of één van uw risico-
personen hierdoor worden getroffen.

 B)  De aanvullende dekking Covid-19 breidt de bij 
ons bestaande annuleringsverzekering (annu-
leringskosten- en / of reisafbreuk-verzekering) 
uit met de onderstaande verzekerde gebeurte-
nissen. Voorwaarde is:

   Deze gebeurtenissen treden in, omdat bij u 
of een risicopersoon de gegronde verdenking 
bestaat van een infectie met Covid-19 of de 
gegronde verdenking het virus te verspreiden.

  Verzekerde gebeurtenissen:
  •  Persoonlijke en individueel door een over-

heidsinstantie opgelegde quarantainemaat-
regel.

  •  Persoonlijke en individuele weigering om u te 
vervoeren door een bevoegde derde (bijvo-
orbeeld: voor de heenvlucht wordt bij u een 
verhoogde lichaamstemperatuur gemeten. 
Door de verhoogde temperatuur weigert het 
luchthavenpersoneel u het vervoer).

  •  Persoonlijke en individuele weigering van de 
binnenkomst in een land door een bevoegde 
derde (bijvoorbeeld: voor de binnenkomst 
wordt bij u een verhoogde lichaamstempera-
tuur gemeten. Door de verhoogde tempera-
tuur staat de douanebeambte u niet toe om 
het land binnen te komen.

 C)  U kunt uw reis niet zoals gepland beëindigen, 
omdat u of een meereizende risicopersoon 
door een persoonlijke en individueel opgelegde 
quarantainemaatregel bent getroffen? 
Dan vergoeden wij extra verblijfskosten tot  
€ 1.000,– per persoon. Voorwaarde is: De 
quarantainemaatregel werd opgelegd, omdat 
bij u of een meereizende risicopersoon de 
gegronde verdenking bestaat van een infectie 
met Covid-19 of de gegronde verdenking het 
virus te verspreiden. Niet verzekerd zijn ver-
blijfskosten in een ziekenhuis.

4.3  De vergoedingsvoorwaarden zijn van toepassing, 
die in de verzekeringsvoorwaarden van uw bij ons 
bestaande hoofdverzekering zijn geregeld.

5.  Waar moet u als verzekeringsnemer op letten 
bij betaling van de premie?

5.1  De eenmalige premie dient  direct na het afsluiten 
van de verzekeringsovereenkomst betaald te 
worden. Deze dient door u als verzekeringsnemer 
betaald te worden na ontvangst van de verzeke-
ringspolis.

5.2  Als de premie bij intreden van de schadegebeur-
tenis niet betaald is, keren wij niet uit. Dit is niet 
van toepassing als u niet verantwoordelijk bent 
voor het niet betalen.

5.3  Bij automatische incasso is van toepassing: De 
betaling is op tijd als wij de premie op de verval-
dag kunnen afboeken en als de rekeninghouder 
geen bezwaar heeft tegen de terechte afboeking. 
Als wij de premie zonder uw schuld niet kunnen 
afboeken, geldt: De betaling is nog op tijd als deze 
direct na een schriftelijk afgegeven verzoek om 
betaling plaatsvindt.

6.  Welke verplichtingen heeft u na het intreden 
van de schadegebeurtenis?

  De verplichtingen zijn van toepassing die in de 
verzekeringsvoorwaarden van uw bij ons bestaan-
de hoofdverzekering zijn geregeld.

7. Wat is niet verzekerd?
7.1  De uitsluitingsgronden die vermeld worden in 

uw bestaande hoofdverzekering, blijven van 
toepassing, met uitzondering van de gronden die 
uitdrukkelijk in artikel 4 van deze voorwaarden 
zijn voorzien

7.2  Niet verzekerd zijn bovendien de volgende gebe-
urtenissen:

 A)  quarantainemaatregelen, die in het algemeen 
worden uitgevaardigd voor

  •  een geografisch gebied (bijvoorbeeld: geme-
ente, stad, provincie, land);

  •  een vervoermiddel (bijvoorbeeld: alle deelne-
mers aan een cruise of een busreis moeten in 
quarantaine gaan);

  •  Terugkeer na een reis (bijvoorbeeld: u komt 
terug uit een land, dat de in  België verant-
woordelijke instantie officieel als risicogebied 
heeft aangemerkt. En u moet daarom in 
quarantaine gaan);

  •  alle binnengekomen personen uit een 
bepaald gebied (bijvoorbeeld: alle binnenge-
komen personen uit een bepaald land moe-
ten na binnenkomst in quarantaine gaan).

 B) Persoonlijke en individuele weigering van
  •  vervoer of
  • binnenkomst
   om redenen die aan uzelf zijn te wijten (bijvo-

orbeeld: u heeft een voor de binnenkomst in 
een land voorgeschreven Covid-19-test niet 
tijdig ondergaan).

 C)  Weigeren van de binnenkomst bij de grenscon-
trole op basis van algemene inreisbeperkingen 
(bijvoorbeeld: het land heeft een inreisverbod 
voor alle personen opgelegd, die afkomstig zijn 
uit een land dat een hoog aantal besmettingen 
met Covid-19 heeft).

8. Heeft u een eigen risico?
8.1  Als u een bij ons bestaande hoofdverzekering met 

eigen risico heeft afgesloten, draagt u een deel 
van de schade zelf.

  In dat geval moet u voor de aanvullende dekking 
Covid-19 eveneens het tarief met eigen risico afs-
luiten.

8.2  De hoogte van het eigen risico is in de verzeke-
ringsvoorwaarden van uw bij ons bestaande 
hoofdverzekering geregeld.

Wat bedoelen we met: 

Begin van de reis/reisbegin
In het kader van de annulerings- en reisafbreuk-verze-
kering is de reis begonnen als u gebruik maakt van uw
eerste geboekte reisdienst.
Als begin van de reis geldt in de annulerings-  
en reisafbreuk-verzekering in detail:
•  Bij een vliegreis: De check-in; bij de online-check-in de 

veiligheidscontrole van de reiziger op de reisdag.
• Bij een bootreis: De check-in
• Bij een busreis: Het instappen in de bus.
• Bij een treinreis: Het instappen in de trein.
•  Bij een autoreis: Het aanvaarden van een huurauto of 

een camper.
•  Bij heenreis met de eigen personenauto: Het intreden 

van de eerste geboekte reisdienst; aanvaarden van de 
geboekte vakantiewoning. Is een transferdienst vast 
onderdeel van de totale reis? Dan begint de reis met 
de start van de transfer (instappen in het transfervo-
ertuig). In alle overige reisverzekeringen begint de reis 
als u uw woning verlaat.

Ingrepen van hogerhand, overheiddsmaatregelen
Ingrepen van hogerhand zijn maatregelen van het 
openbaar gezag; voorbeelden hiervan zijn. In beslag 
nemen van exotische souvenirs door de douane of 
inreisverbod op grond van ontbrekende verplichte  
reispapieren; blokkade van het openbaar vervoer. 
Explosie; storm; hagel; bliksem; hoog water; over- 
stroming; lawines; vulkaanuitbarsting; aardbeving;
Reisdiensten zijn bijvoorbeeld geboekte hotelkamers; 
vakantiewoning; camper; woonboot; gehuurd jacht; 
vlucht; boot-, bus- of treinreis.
Pandemie:
Er is sprake van een pandemie als op grote delen van
een continent of meerdere continenten een besmette-
lijke ziekte uitbreekt. De Wereldgezondheidsorganisatie 
moet dit vaststellen.

Verzekeringsvoorwaarden voor de aanvullende dekking Covid-19
van ERGO Reiseversicherung AG (VB-ERV 2021/Covid-19)
De onderstaande regels en het glossarium gelden samen voor uw aanvullende dekking Covid-19 bij ERGO Reiseversicherung AG, hierna kort ERV of wij genoemd.  
Deze verzekeringsvoorwaarden gelden in combinatie met de verzekeringsvoorwaarden van uw bij ons bestaande hoofdverzekering.



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-reiseversicherug.de

Voor welke doelen en op welke wettelijke basis 
worden 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 persoonsge-
gevens), de voor gegevensbescherming relevante 
bepalingen 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 dragen. 
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 tarie-
ven of om te voldoen aan regelgeving van toezicht-
houders. Juridische grondslag voor dit verwerken van 

persoonsgegevens voor doelen voorafgaand aan en tij-
dens de overeenkomst is art. 6 lid 1 b) AVG. Voor zover 
daarvoor bijzondere categorieën persoonsgegevens zijn 
vereist, bijv. uw gezondheidsgegevens, vragen wij daar-
voor uw toestemming conform art. 9 lid 2 a) i.v.m. art. 
7 AVG. Als wij statistieken opmaken met deze gege-
venscategorie, geschiedt dit op basis van art. 9 lid 2 j) 
AVG / artikel 99 ev. van de wet van 30 juli 2018 betref-
fende de bescherming van natuurlijke personen met 
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens 

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 belastingrecht 
of onze informatieplicht. Als juridische basis voor de 
verwerking dienen in dit geval de betreffende wettelijke 
regelingen i.v.m. art. 6 lid 1 c) AVG.

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 gegevens 
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 finan-
cieel gebied.

Externe dienstverleners:
Wij werken samen met geselecteerde externe dienst-
verleners, om onze contractuele en wettelijke verplich-
tingen na te kunnen komen. In de lijst van dienstverle-
ners 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 bewijsen 
bewaarverplichtingen. Deze komen onder andere voort 
uit het Handelsgesetzbuch (Duits Wetboek van Koo-
phandel), het belastingstelsel en de Geldwäschegesetz 
(Wet op het witwassen van geld). De bewaartermijnen 
kunnen tot tien jaar bedragen.

Welke rechten heeft u?
U heeft recht op informatie, mededeling en verwijderen 
van uw gegevens en op beperking van de verwerking. 
Wij stellen de door u beschikbaar gestelde gegevens 
op verzoek in een gestructureerde, gangbare en machi-
neleesbare 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 schadegebeurtenis, 
de bij uw overeenkomst opgeslagen gegevens [evenals 
hierover evt. van derden ontvangen informatie] bes-
lissen wij volautomatisch over onze uitkeringsplicht. 
De volautomatische beslissingen berusten op door het 
bedrijf vooraf vastgelegde regels over weging van de 
informatie.
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