
Kortlopende verzekering 
Informatiedocument over het verzekeringsproduct 

Onderneming: ERGO Reiseversicherung AG (ERV), Duitsland 
Product: Schadeverzekering voor gehuurde vakantie-
objecten 

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat 
uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd. 

Wat voor verzekering is dit? 
Deze kortlopende verzekering vergoedt schade als je op reis bent en dekt een enkele reis. 

Wat is verzekerd? 

 Met de dekking ben je verzekerd voor de
materiële schade die je hebt veroorzaakt aan
het logisverblijf en de inventaris en waarvoor
je verantwoordelijk kunt worden gesteld.

 Verzekerd bedrag: € 2.500 per huur-
overeenkomst

Wat is niet verzekerd? 

x Indirecte schade.

x Serviesgoed en bestek.

x Voedingsmiddelen en dranken

Zijn er dekkingsbeperkingen? 

! Eigen risico: U dragt een eigen risico van
€ 25 per verzekerde gebeurtenis 

! Opzettelijke handelingen van de
verzekerde zijn niet gedekt. 

Waar ben ik gedekt? 
De verzekering is geldig in Europa. 

Wat zijn mijn verplichtingen? 
Als je de verzekering in aanspraak neemt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel 
mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (let goed op je spullen). 

Wanneer en hoe betaal ik? 
De eenmalige premie is verschuldigd voor het begin van de verzekering. Deze moet worden betaald 
volgens de overeengekomen betalingswijze. 

Wanneer begint en eindigt de dekking? 
Je verzekering is geldig binnen de in de polis aangegeven termijn. 
Binnen de grens van de geldigheidsperiode van de verzekering gaat de garantie van kracht vanaf dat jij 
en/of jouw bagage in de vakantieaccommodatie binnenkomen en eindigt vanaf dat jij en/of jouw bagage 
de accommodatie verlaten aan het einde van de huurperiode. 

Hoe zeg ik mijn contract op? 
De verzekering stopt vanzelf aan het einde van je vakantie. 
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Informatie over uw verzekering
U heeft een reisverzekering. Op uw factuur staat welke verzekeringsdekking u heeft

Informatie over uw verzekeraar

Uw contractspartner is de ERGO Reiseversicherung,  
in het vervolg ERV genoemd. De naar Duits recht  
vennootschap ERGO Reiseversicherung AG,  
waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te  
Thomas-Dehler- Straße 2, 81737 München, Duitsland. 
Voorzitter van de raad van bestuur: Dr. Clemens Muth 
Directie: Richard Bader (voorzitter), Christof Flosbach, 
Torsten Haase  
Houder van de commerciële benaming „ERV“. Gemach-
tigd in Duitsland door Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BAFin- Graurheindorfer Straße 108, 
53117 Bonn, Duitsland). 
Company registration number : HRB 42 000 
VAT No. DE 129274536. 
Insurance Tax No. 802 / V90802001324

Algemene Voorwaarden
 
ERV heeft de schadebehandeling van deze verzekering 
uitbesteed aan 
CED 
Rietbaan 40-42 
2908 LP Capelle aan den IJssel 
P.O. Box 393 
2900 AJ Capelle aan den IJssel 
The Netherlands

Company registration number: 24427258 
(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.

Informatie over de uitkering

Welke verzekeringsuitkering ontvangt u?
Dekking geldt in het kader van de afgesloten tarieven 
voor de verzekerde personen en logiesverblijven. De 
omvang van de verzekeringsuitkering is gebaseerd op 
de overeengekomen verzekerd bedrag, de betreffende 
schade en evt. de bestaande onderverzekering. Meer 
informatie over soort en omvang van onze uitkering 
vindt u in de verzekeringsvoorwaarden. Voor uw over-
eenkomst gelden de VB-ERV / 2020 VS_NL

Wanneer ontvangt u de uitbetaling?
Als wij onze uitkeringsplicht hebben vastgesteld, ont-
vangt u de betaling direct.

Wat moet u over de premie weten?
De eenmalige premie is op de factuur resp. aankoopbe-
vestiging voor elk verzekerd bedrag gedocumenteerd. 
Deze omvat de betreffende assurantiebelasting. De 
assurantiebelasting voor schadeverzekeringen bedraagt 
21 %. De premie is direct na het afsluiten van de verze-
keringsovereenkomst verschuldigd. Deze dient betaald 
te worden na ontvangst van de verzekeringspolis.

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

– Annuleringsvoorwaarden –
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 contractvoorwaarden inclusief 
de algemene verzekeringsvoorwaarden, de verdere 
informatie volgens § 7 lid 1 en 2 van de wet verzeke-
ringscontracten tezamen met § 1 tot 4 van de AVG 
informatieplichtverordening en deze voorwaarden in 
schriftelijke vorm ontvangen hebt; bij overeenkomsten 
in elektronisch zakelijk verkeer, maar niet voor het 
vervullen van onze plichten volgens § 312i lid 1 zin 1 
van het Burgerlijk Wetboek tezamen met Artikel 246c 
van de implementatiewet van het Burgerlijk Wetboek. 
Ter bescherming van de annuleringstermijn is de 
tijdige verzending van het herroeping voldoende. De 
herroeping moet worden gestuurd naar:  
CED  
Rietbaan 40-42 
2908 LP Capelle aan den IJssel 
P.O. Box 393 
2900 AJ Capelle aan den IJssel 
Gevolgen van de herroeping: In het geval van een ef-
fectieve annulering eindigt de verzekering en wij keren 
u het op het moment na ontvangst tot de herroeping 
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 ver-
zekering niet begint vóór het einde van de annulerings-
termijn, dan heeft de effectieve herroeping tot gevolg 
dat de ontvangen uitkeringen en gekregen voordelen 
(bijv. rente) betaald moeten worden. Wanneer u uw 
herroepingsrecht volgens § 8 van de Wet verzeke-
ringscontracten effectief heeft uitgeoefend, dan 
bent u ook niet meer gebonden aan het contract dat 
samenhangt met de verzekeringsovereenkomst. 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.  
Speciale informatie: Uw herroepingsrecht vervalt 
wanneer de overeenkomst op uw uitdrukkelijke wens 
zowel door u als door ons volledig nagekomen is, voor-
dat u uw herroepingsrecht uitgeoefend hebt.

– Einde van de herroepingsopdracht –

Hoe kan het contract beëindigd 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 beëindiging 
van de verzekerde reis.

Welk recht is van toepassing op de overeenkomst?
Voor de verzekeringsovereenkomst en de totstandko-
ming geldt het Nederlands recht, voor zover dit wettelijk 
is toegelaten.

Waar kunt u uw claims wettelijk afdwingen?
Wanneer u iets uit de verzekeringsovereenkomst voor 
de rechter met ons wilt verhelderen, kunt u kiezen uit 
twee rechtbanken: München of de rechtbank in uw 
woonplaats, resp. verblijfplaats tijdens het instellen van 
de rechtsvordering.

Welke contracttaal is geldig?
Wat geldt voor intentieverklaringen?
Maatgevend voor de bepalingen van de overeenkomst 
en verdere informatie alsook de communicatie tijdens 
de looptijd van de overeenkomst is de Nederlands taal. 
Intentieverklaringen dienen schriftelijk te zijn (bijv. 
brief, e-mail) Mondelinge overeenkomsten worden niet 
erkend. 

Welke mogelijkheden tot bezwaar heeft u? 
U heeft de mogelijkheid om uw vragen of bezwaren te 
richten aan de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 
Bonn. Aan geschillenbeslechting door een instantie voor 
geschillenbeslechting voor consumenten nemen wij 
niet deel.

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 
P.O. Box 393 
2900 AJ Capelle aan den IJssel, 
Vacansoleil-Reisschade@ced.nl 
Lossen wij uw klacht niet naar tevredenheid op?  
Dan kunt u deze voorleggen aan het Klachteninstituut 
Financiële Dienstverlening (Kifid), postbus 93257,  
2509 AG Den Haag. Dat kan binnen drie maanden 
nadat wij een definitief besluit hebben genomen. Komt 
u er met ons of het Kifid niet uit? Dan kunt u de klacht 
voorleggen aan de rechter.
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Kortlopende annuleringsverzekering

1  Annuleringskosten-verzekering (A)

Wij vergoeden u bijv. de contractuele annuleringskos-
ten wegens onverwachte ernstige ziekte of ontslag op 
economische gronden. 
Wij vergoeden u bij vertraging van openbaar vervoer 
bijv. de meerkosten van de heenreis tot € 500,– per 
persoon

2  Reisafbreuk-verzekering (B)

Wij betalen o.a. een vergoeding voor uitgevallen 
reisdiensten afbrekingskosten bijv. door onverwachte 
ernstige ziekte of ernstige schade aan eigendom

Kortlopende reisverzekering

1  Reisziektekostenverzekering (C)

Wij vergoeden u de kosten o.a. voor in het buitenland 
noodzakelijke behandelingen of de medisch zinvolle 
en gerechtvaardigde terugreis per ziekenvervoer. Als 
buitenland geldt niet Nederland en niet het land waarin 
uw gewoonlijke verblijfplaats zich bevindt.
Belangrijk om te weten 
•  Deze verzekering is een aanvulling op de wettelijke 

Nederlandse ziektekostenverzekering. Dit betekent 
dat deze dekking alleen aanvullend vergoedt, wat 
door uw ziektekostenverzekering niet of niet volledig 
wordt vergoed.

•  Heeft u geen verplichte Nederlandse ziektekosten-
verzekering? Of geeft uw ziektekostenverzekering 
geen vergoeding in het land, de plaats of de instelling, 
waar de medische kosten zijn gemaakt? Of niet om 
de reden waarom u op reis bent? Dan krijgt u geen 
vergoeding voor deze kosten.

Onze noodcentrale biedt hulp bij medische 
noodgevallen met een 24-uurs-service. 
Wij geven bijv. een kostenvergoedingsgarantie tot 
€ 15.000,– aan het ziekenhuis af of organiseren het 
terugkeer van kinderen

2   Bagageverzekering (D)

Wij vergoeden de noodzakelijke reparatiekosten resp. 
de dagwaarde van de bagage bijv. bij beschadiging. 
Wij vergoeden noodzakelijke vervangende aankopen 
bij vertraagd geleverde bagage tot € 250,– per per- 
soon. Het eigen risico bedraagt 50,- € per schade- 
gebeurtenis 
Verzekerde bedrag:  € 3.000,– per boeking

3   Reisongevallenverzekering (E)

Uit te kerende bedrag:  
Bij overlijden  € 25.000,– 
Bij algehele blijvende invaliditeit maximaal € 75.000,– 

Vakantieverblijven

 Schadeverzekering voor gehuurde  
vakantie-objecten (O)

Wij vergoeden schade, die u als huurder van het  
geboekte vakantie-object tijdens de huurperiode  
veroorzaakt. Het eigen risico bedraagt € 25,– per  
schadegebeurtenis. 
Verzekerde bedrag: € 2.500,– per huurovereenkomst

De belangrijkste prestaties in een overzicht

Van alle verzekerde personen dientde naam te  
worden vermeld. Reisprijs is de totale reisprijs van de 
familie / het paar.

Europa:  
Europa; landen die aan de Middellandse Zee grenzen; 
Canarische Eilanden; Azoren; Madeira; Spitsbergen. 

Definities / informatie

Gaat er iets mis op reis? Dan kunt u 24 uur per dag 
bellen met de ERGO Reiseversicherung Hulplijn via 
telefoonnummer: + 31 20651 5883.  
Sla dit nummer op in uw mobiele telefoon.  
Bel in ieder geval direct de ERGO Reiseversicherung 
Hulplijn bij: 
• ziekenhuisopname; 
• ongeval of ziekte; 
• eerdere terugkeer; 
Wereldwijde hulp, 24 uur per dag via de  
ERGO Reiseversicherung Hulplijn: + 31 20651 5883

De ERGO Reiseversicherung Hulplijn voor 
hulp tijdens uw reis 

Belangrijke informatie in geval van schade

Wat moet u dient bij elke schade doen? 
De schade zuveel mogelijk beperken en direct melden 
(voor zover de alarmcentrale niet is ingeschakeld).
Schade onmiddellijk melden bij: 
CED 
Rietbaan 40-42 
2908 LP Capelle aan den IJssel 
P.O. Box 393 
2900 AJ Capelle aan den IJssel 
The Netherlands 
Vacansoleil-Reisschade@ced.nl 
Geeft u uw schade liever telefonisch door? Bel ons dan. 
Claims Vacansoleil,Tel.-nr. : + 31 10 2843977.
Wij gaan dan direct met de afhandeling van uw schade 
aan de slag. Voor een snelle afhandeling, vragen wij u 
de annulering goed en volledig te omschrijven en alle 
originele rekeningen, offertes, verklaringen of andere 
bewijzen mee te sturen
Geschikte bewijzen overleggen. Deze bewijzen worden 
ons eigendom. Maak daarom altijd een kopie. Hierna 
worden de documenten genoemd die voor de meest 
voorkomende schadegebeurtenissen moeten worden 
ingediend.

In ieder geval moeten worden ingediend:
Verzekeringsbewijs

boekingsbevestiging bijv. van de reisorganisator

A  Annulering / vertraging begin van de reis:

Extra over te leggen zijn:
Annuleringskostenfactuur van de reisorganisator

Bewijs van de reden van de annulering bijv. bij ziekte 
een doktersverklaring, opgesteld vóór annuleren van 
de reis

  

B  Afbreuk reis:

Extra over te leggen zijn per schadegeval:
Datum van afbreken van de reis (werkelijke terugreis-
datum)
Bewijs over de reden van het afbreken resp. het ver-
lengde verblijf, bijv. bij ziekte een doktersverklaring, 
afgegeven vóór afbreken van de reis
Bewijs van de omvang van de niet gebruikte reisdiens-
ten (zonder terugreiskosten)
Bewijs van de meerkosten van het verlengde verblijf
Verklaring van bijv. de reisorganisator, of en in welke 
hoogte een vergoeding plaatsvindt of plaatsvond

C  Reisziektekostenverzekering:

Extra over te leggen zijn:
opgave van de diagnose

Facturen met bewijs van terugbetaling door andere 
Nederlandse dienstverleners Behandelingsverslag
Adres en lidnummer van de ziektekostenverzekering 
van de zieke / verzekerde persoon

Dien doktersfacturen vervolgens in bij uw ziektekosten-
verzekering. U ontvangt dan een overzicht waarin uw 
ziektekostenverzekering aangeeft welke kosten worden 
vergoed en welke niet. U stuurt dit overzicht dan naar ons. 
Wij vergoeden de kosten, die uw ziektekostenverzeke-
ring niet vergoed. Heeft uw ziektekostenverzekering een 
verplicht eigen risico? Dan vergoeden wij dit ook. Als u uw 
facturen eerst bij uw ziektekostenverzekering indient, kunt 
u er zeker van zijn dat uw eigen risico wordt bijgewerkt.  
Zo voorkomt u dat u deze kosten op een later tijdstip moet 
betalen. Dient u uw facturen liever direct bij ons in?  
Dat kan. Wij nemen dan contact op met uw ziektekosten-
verzekering

D  Bagageverzekering:

Extra over te leggen zijn:
Aankoopbewijzen van de beschadigde of verloren 
gegane zaken Kostenraming / factuur van de repa-
ratie; indien reparatie niet mogelijk is, bewijs van de 
dagwaarde
Bewijs van de legeskosten voor het opnieuw aanvragen 
van identiteitsdocumenten

Bij handbagage:
Proces-verbaal bij strafbaar feit
Uitvoerige beschrijving van het ontstaan van de 
schade

Bij afgegeven bagage:
Schaderapport van de transportonderneming
Bonnen van vervangende aankopen bij levertermij-
noverschrijding
Bij verlies definitieve bevestiging van de transporton-
derneming
Het ticket met de bagagesticker van de transporton-
derneming

O   Schadeverzekering voor gehuurde  
vakantie-objecten:

Extra over te leggen zijn:
Aankoopbewijzen van de beschadigde goederen
Kostenraming / factuur van de reparatie; indien repa-
ratie niet mogelijk is, bewijs van de dagwaarde.

Verklaring van de verhuurder

Vragen over schade-afwikkeling beantwoorden wij 
graag op  Vacansoleil-Reisschade@ced.nl 
Geeft u uw schade liever telefonisch door? Bel ons dan. 
Claims Vacansoleil,Tel.-nr. : + 31 10 2843977.
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Algemene bepalingen

1.  Verzekeringsnemer en verzekerde
1.1   U bent verzekeringsnemer, als u de verzekerings-

overeenkomst met ons heeft afgesloten.  
U bent dan onze contractspartij.  
Als u zichzelf heeft verzekerd, bent u verzeke-
ringsnemer en verzekerde. Als verzekerde geniet 
u de verzekeringsdekking. Voorwaarde is, dat 
u op de polis met naam genoemd 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 met ons 
afsluiten, als uw gewoonlijke verblijfplaats of 
vestigingsplaats van uw bedrijf zich in een land 
van de EU / EER bevindt.

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

1.4   U moet aantonen dat er is voldaan aan deze 
voorwaarden voor het sluiten van de overeen-
komst, als wij u daarom vragen. Kunt u dit niet? 
Dan, komt er verzekeringsovereenkomst ondanks 
premiebetaling geen verzekeringsovereenkomst 
tot stand.

2.    Voor welke reis heeft u verzekeringsdekking?
  U heeft verzekeringsdekking voor uw verzekerde 

reis.
3.   Wanneer begint en wanneer eindigt uw verze-

keringsdekking?
3.1.   Uw verzekeringsdekking begint in de annulerings- 

verzekering (deel A) bij het afsluiten van de verze-
keringsovereenkomst en eindigt bij het begin van 
de reis.

3.2  [Vervalt.]
3.3   In de overige verzekeringsdelen begint uw verze-

keringsdekking bij het overeengekomen begin van 
de verzekering, op zijn vroegst echter bij het begin 
van uw reis. Uw verzekeringsdekking eindigt op 
het overeengekomen tijdstip, op zijn laatst echter 
als u uw reis heeft beëindigd. Kunt u uw reis niet 
zoals gepland beëindigen, door redenen die niet 
aan u te wijten zijn? In dat geval wordt uw ver-
zekeringsdekking verlengd over het tijdstip heen, 
dat oorspronkelijk met ons werd overeengeko-
men.

4.  Welke reisperiodes verzekeren wij maximaal?
4.1   Wij verzekeren uw reis alleen als deze voor een 

periode van maximaal twaalf maanden is gep-
land. Bovendien mag u uw gewoonlijke verblijf-
plaats niet veranderen.

4.2   U moet de voorwaarden uit 4.1 op ons verzoek 
bewijzen. Kunt u dit niet? Dan komt er ondanks 
premie- betaling geen verzekeringsovereenkomst 
tot stand.

5.   Wat moet u als verzekeringsnemer bij de pre-
miebetaling in acht nemen?

5.1   De eenmalige premie is direct na afsluiten van 
de verzekeringsovereenkomst verschuldigd. 
Deze dient door u als verzekeringsnemer bij de 
ontvangst van het verzekeringsbewijs te worden 
betaald.

5.2   Is de premie bij het optreden van de schadege-
beurtenis niet betaald, dan keren wij niet uit. Dit 
geldt niet, als u niet schuldig bent aan het niet 
betalen.

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

6.   In welke gevallen heeft u geen verzekerings-
dekking?

6.1   U heeft geen verzekeringsdekking bij schade door:
 A) Staking of andere arbeidsconflicten.
 B) Kernenergie of andere ioniserende straling.
 C)  Blokkade van het openbaar vervoer en andere 

ingrepen van hogerhand.
 D)  Het gebruik van chemische, biologische, radio-

logische en nucleaire wapens.
 E)  Oorlog; burgeroorlog; met oorlog vergelijkbare 

gebeurtenissen; binnenlandse onlusten. U 
bevindt zich in een land, waarin onverwacht 
een van deze gebeurtenissen plaatsvindt? Dan 
heeft u voor de eerste 14 dagen na het begin 
van de betreffende gebeurtenissen verzeke-
ringsdekking. Deze uitbreiding geldt niet als u 
actief aan een van deze gebeurtenissen deel-
neemt.

6.2   U reist naar een gebied waarvoor op het tijdstip 
van inreizen een negatief reisadvies geldt dat 
door het Ministerie van Buitenlandse Zaken van 
de Bondsrepubliek Duitsland is afgegeven? Dan 
heeft u geen verzekeringsdekking.

6.3   Deze uitsluitingen gelden naast de in het betref-
fende bijzondere deel genoemde uitsluitingen.

7.   Welke verplichtingen heeft u na het ingaan van 
de schadegebeurtenis?

7.1  U moet:
  Alles vermijden wat tot onnodige onkosten zou 

kunnen leiden (plicht om schade te vermijden).
 B) Ons de schade onmiddellijk melden.
 C)  Ons de schadegebeurtenis en de gevolgen 

waarheidsgetrouw schetsen.
 D)  Ons bovendien in staat stellen om elk redelijk 

onderzoek naar oorzaak en hoogte van het 
schadebedrag en naar de omvang van onze 
uitkeringsplicht te doen.

 E)  Ons elke relevante informatie naar waarheid 
meedelen.

7.2   U dient de schadegebeurtenis door geschikte 
middelen te bewijzen. De afgegeven bewijzen 
worden ons eigendom. Wij behouden ons het 
recht voor om originele documenten te vragen. 
Deze kunt u binnen een termijn van 6 weken 
terugvragen.

7.3   Eventueel dient u de behandelende artsen te ont-
slaan van geheimhoudingsplicht. Dit kunt u doen 
door ons schriftelijk toestemming te geven om 
medische informatie bij uw behandelend arts op 
te vragen. Het ontslaan van de geheimhoudings-
plicht is voor u in zoverre verplicht, als dit voor de 
kennis van de gegevens voor de beoordeling van 
onze aansprakelijkheid of de omvang van onze 
aansprakelijkheid noodzakelijk is. Ook moet u 
meewerken aan een onderzoek van een door  
ons aangewezen arts als wij u daarom vragen.  
De kosten van dit onderzoek zijn voor ons.

8.   Welke gevolgen heeft de schending van ver-
plichtingen?

  Wij zijn niet tot uitkering verplicht als u een van 
de bovengenoemde verplichtingen opzettelijk 
schendt. Bij grove nalatigheid kunnen wij onze 
uitkering verminderen met de mate van schuld. 
Dit geldt niet, als u ons bewijst dat u de verplich-
ting niet grof nalatig heeft geschonden. Uw verze-
keringsdekking blijft bestaan als u bewijst dat de 
schending van de verplichting niet de oorzaak is 
van het optreden of vaststelling van de schadege-
beurtenis, noch voor de vaststelling of de omvang 
van de uitkering. Voor zover u een verplichting 
echter met kwade opzet (frauduleus) schendt, 
zijn wij in geen geval tot uitkering verplicht.

9.  Wanneer ontvangt u de betaling?
9.1   Als wij onze uitkeringsplicht hebben vastgesteld, 

ontvangt u de betaling onmiddellijk.
9.2   Kosten, die u in vreemde valuta heeft gemaakt, 

vergoeden wij in euro. Wij passen de wisselkoers 
toe van de dag waarop u de kosten heeft betaald.

10.   Wat geldt als er verplichtingen van derden 
bestaan?

10.1   Is voor de schadegebeurtenis een derde vergo-
edingsplichtig, dan gaan deze vorderingen op 
ons over, voor zover wij de schade vergoeden. 
Deze overdracht mag niet in het nadeel van de 
verzekeringsnemer resp. de verzekerde persoon 
uitvallen. U bent onafhankelijk van een wettelijke 
vorderingsovergang verplicht om deze vergoe-
dingsaanspraken tot de hoogte van de door ons 
betaalde uitkering aan ons over te dragen.

10.2   Heeft u recht op vergoeding uit andere privaa-
trechtelijke verzekeringsovereenkomsten of 
sociale verzekeringsvoorzieningen? Dan gaan 
deze uitkeringsverplichtingen voor. Als u de scha-
degebeurtenis bij ons meldt, dan betalen wij een 
voorschot en zullen we de schadegebeurtenis 
verder volgens de bepalingen afhandelen.

11.   Welk recht wordt toegepast? Welke rechtbank 
is bevoegd?

11.1   Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht 
van toepassing.

11.2   Indien u onderdelen uit het verzekeringscontract 
gerechtelijk met ons wilt regelen, kunt u kiezen uit 
de volgende rechtsgebieden:

 A) München.
 B)  De rechtbank in uw woonplaats resp. uw 

gewoonlijke verblijfplaats op het tijdstip van 
aanvang van de gerechtelijke procedure.

11.3    Hebben wij met u gerechtelijk iets te regelen, 
dan is de rechtbank in uw woonplaats resp. uw 
gewoonlijk verblijfplaats bevoegd.

12.   Welke verjaringstermijnen moet u in acht 
nemen?

12.1   Uw aanspraken uit de verzekeringsovereenkomst 
verjaren regelmatig binnen drie jaar. De verjaring 
begint met het einde van het jaar waarin de aan-
spraak is ontstaan en u bekend was resp. bekend 
moest zijn.

12.2   Heeft u uw vordering bij ons ingediend? Dan 
wordt het verjaren uitgesteld totdat u onze beslis-
sing in schriftelijke vorm heeft ontvangen.

13.   Wat dient bij het afgeven van wilsverklaringen 
in acht te worden genomen?

13.1   Kennisgevingen en wilsverklaringen dienen schrif-
telijk ingediend te worden, voor zover niet uitdruk-
kelijk iets anders is bepaald.

13.2   Houd er rekening mee dat verzekeringsagenten 
niet gemachtigd zijn uw kennisgevingen en wils-
verklaringen in ontvangst te nemen.

Wat bedoelen we met: 

Arbeidsrelatie betreft de door een arbeidsovereen-
komst geregelde arbeidsrelatie tussen werknemer en 
werkgever waarbij een arbeidsovereen- komst gere-
gelde arbeidsrelatie tussen werknemer en werkgever 
waarbij de werknemer zich verplicht in dienst van de 
werkgever tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te 
verrichten. 
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 reisaf-
breuk-verzekering in detail:
•  Bij een vliegreis: De check-in; bij de online-check-in 

de veiligheidscontrole van de reizende op de reisd-
ag.

• 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 
transfervoertuig). In alle overige reisverzekeringen 
begint de reis als u uw woning verlaat. 

Verzekeringsvoorwaarden voor reisverzekeringen van 
de ERGO Reiseversicherung AG (VB-ERV 2020 / VS_NL)
De bepalingen uit de Algemene Voorwaarden, het glossarium en de bepalingen van de bijzondere onderdelen gelden samen voor uw reisverzekeringen
bij ERGO Reiseversicherung AG, hierna in het kort ERV of wij genoemd.  
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3.2  Verzekerde gebeurtenissen zijn bovendien:
 A) Overlijden.
 B) Ernstig letsel door een ongeval.
 C)  Een afspraak voor het doneren of het ontvan-

gen van organen en weefsel in het kader van 
transplantatiewetgeving.

 D) Zwangerschap en zwangerschapscomplicaties.
 E) Adoptie van een minderjarig kind.
 F) Allergische reactie op vaccinaties.
 G) Breuk van prothesen.
 H) Loslating van geïmplanteerde gewrichten.
 F)  Ernstige schade aan eigendom door: brand; 

waterleidingbreuk; natuurrampen; strafbaar 
feit van een derde. Voorwaarde is: Uw aan-
wezigheid of die van een meereizende risico-
persoon is ter plaatse op basis van de schade 
objectief vereist.

 J) Ontslag op economische gronden.
 K) Begin van een dienstverband.
 L)  Wisseling van dienstverband. Van wisseling 

van dienstverband is sprake als een werkne-
mer zijn oude dienstverband met zijn werkge-
ver ontbindt en bij een andere werkgever een 
nieuw dienstverband begint. Het overgaan 
naar een andere functie binnen een bedrijf telt 
niet als wisseling van dienstverband.

 M)  Een dagvaarding. Dit geldt niet, als de deelna-
me aan de zitting tot uw normale beroepsacti-
viteiten behoort.

 N)  Als voor het begin van de reis het paspoort of 
id-kaart wordt gestolen en een vervangend 
document niet tijdig kan worden verkregen. 
Voorwaarde is: Het ontvreemde document is 
vereist voor de reis.

 O)  Herhaling van een niet gehaald examen op 
een school / universiteit. Voorwaarde is: De 
herkansing valt onverwacht in de verzekerde 
reistijd; of vindt plaats binnen 14 dagen na het 
geplande einde van de reis.

 P)  Bij schoolreizen met de klas: uw definitief ver-
laten van de klas, voordat de verzekerde reis 
begint.

4.  Wie zijn uw risicopersonen?
 Uw risicopersonen zijn:
4.1   Uw familieleden en de familieleden van uw  

partner.
4.2  Hulppersonen.
4.3   U heeft uw reis voor maximaal vier personen en 

tot twee andere meereizende minderjarige kinde-
ren of als familie geboekt? Dan zijn uw mederei-
zigers en hun familieleden en hulppersonen 
risicopersonen. In alle andere gevallen worden 
alleen uw familieleden, de familieleden van uw 
partner en hulppersonen als uw risicopersonen 
beschouwd.

5.   Wat is bij vertraagd begin van de reis  
verzekerd?

5.1   Moet u uw reis verlaat beginnen, omdat u of een 
risicopersoon door een verzekerde gebeurtenis 
bent getroffen? Dan vergoeden wij:

 A)  De door u bewezen meerkosten van de heen-
reis. Verzekerd zijn de meerkosten naar soort 
en kwaliteit van de oorspronkelijk geboekte en 
verzekerde heenreis.

 B)  Uw niet gebruikte reisdiensten met aftrek van 
de kosten van de kosten van de heenreis.

5.2   Wij vergoeden in totaal maximaal tot de omvang 
van de annuleringskosten, die bij onmiddellijk 
annuleren van de reis zijn verschuldigd

6.   Wat vergoeden wij bij autopech of ongeval met 
een voertuig?

  Wordt het voertuig dat u op uw reis wilt gebru-
iken, binnen 24 uur voor het begin van uw reis 
door pech of ongeval onbruikbaar? En u moet uw 
reis daarom later beginnen? Dan vergoeden wij 
de door u aangetoonde kosten voor niet gebruikte 
reisdiensten of extra reiskosten tot maximaal 
€ 500,– per persoon. Bovendien vergoeden wij de 
kosten voor een huurauto in vergelijkbare auto-
klasse tot in totaal € 1.000,– per reis.

7.   Wat is in de vertragingsbescherming tijdens de 
heenreis verzekerd?

  Heeft openbaar vervoer meer dan twee uur ver-
traging? En u mist daardoor uw eerste verzekerde 
vervoermiddel? Dan vergoeden wij u de meerko-
sten van de heenreis tot €500,- per persoon. Wij 
vergoeden dit naar soort en kwaliteit van het oor-
spronkelijk geboekte vervoermiddel. Bovendien 
vergoeden wij de door u aangetoonde kosten 
voor noodzakelijke en redelijke kosten (maaltijden 
en verblijf). Maximaal ontvangt u daarvoor €100,– 
per persoon.

  Alle hogere beroepsopleidingen en universiteiten 
waaraan een academische graad kan worden 
behaald. 

Sporttoestellen zijn alle voorwerpen die u nodig heeft 
voor het uitoefenen van een bepaalde sport, inclusief 
accessoires. 
Onder vakantiebestemming worden alle plaatsen van 
een reis verstaan, waar u een verblijf heeft geboekt. 
Vakantiebestemmingen dienen te worden opgevat 
als staatkundige gemeenten inclusief een omtrek van 
50 km. 
Verzekeringsagent is diegene, die als agent van de 
verzekeraar met de verzekeringsnemer de verzeke-
ringsovereenkomst afsluit. De verzekeringsmakelaar, 
die als vertegenwoordiger van de verzekeringsnemer 
optreedt, geldt niet als verzekeringsagent. 

Bijzondere onderdelen

 
A  Annuleringskosten-verzekering

1.  Wat is verzekerd?
1.1   Wij vergoeden uw schade tot in totaal maximaal 

de hoogte van de verzekerde som in de volgende 
gevallen:

 A) U annuleert uw reis.
 B) U begint vertraagd aan uw reis.
 C)  Openbaar vervoer heeft vertraging tijdens uw 

heenreis.
  De eisen voor de afzonderlijke gevallen vindt u in 

de volgende punten.
1.2   De vergoeding tot de hoogte van de verzekerde 

som geldt alleen als hierna geen afwijkende som 
is genoemd.

2.  Wat is verzekerd als u uw reis moet annuleren?
2.1   Als u uw reis moet annuleren, vergoeden wij u de 

contractueel overeengekomen annuleringsko-
sten. Dat zijn de kosten die u als reiziger verschul-
digd bent aan de dienstverlener (Bijvoorbeeld: 
reisorganisator; verhuurder van een vakantie-ap-
partement), als u uw geboekte reis annuleert.

2.2   Om de onder 3.1 aangehaalde uitkering te ont-
vangen, moet aan alle volgende voorwaarden 
voldaan worden:

 A)  De verzekerde gebeurtenis betreft u of een risi-
co-persoon.

 B)  Bij het afsluiten van de verzekering kon er geen 
rekening worden gehouden met deze gebeur-
tenis.

 C)  U heeft de reis geannuleerd omdat deze gebe-
urtenis is opgetreden.

 D)  Door de gebeurtenis kan niet van u worden 
gevergd dat u de reis volgens plan uitvoert 
resp. beëindigd.

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

ziekte moet dus tegelijkertijd “onverwacht” en 
“ernstig” zijn. Een onverwachte ernstige ziekte 
kan ook een psychische ziekte zijn.

 Wanneer is een ziekte onverwacht?
  Onverwacht is de ziekte inclusief de psychische 

ziekte, als deze zich pas voordoet na afsluiten van 
de verzekering. Verzekerd is ook de onverwachte 
verslechtering van een reeds bestaande ziekte. De 
verslechtering van een reeds bestaande ziekte is 
onverwacht, als in de laatste zes maanden voor 
afsluiten van de verzekering geen behandeling 
plaatsvond. Niet als behandeling tellen control-
eonderzoeken, regelmatig innemen van medici-
jnen in ingestelde dosering en dialyse.

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

als het vóór het annuleren door een dokters-
verklaring aangegeven effect op de gezondheid 
zodanig is, dat de reis niet volgens plan kan wor-
den uitgevoerd. Voor psychische ziekten geldt: 
Een psychische ziekte wordt alleen als ernstig 
beschouwd, als een van de volgende gevallen zich 
voordoet:

 A)  De wettelijke- of particuliere zorgverzeke-
ringsaanbieder heeft goedkeuring gegeven 
voor ambulante psychotherapie.

 B)  Dit wordt gestaafd door een verklaring van een 
psychiater.

 C)  Er vindt behandeling in een kliniek (opname) 
plaats.

Als buitenland geldt niet Nederland en niet het land 
waarin u uw gewoonlijke verblijfplaats heeft. 
De dagwaarde is het bedrag, dat in het algemeen 
vereist is om nieuwe goederen van dezelfde soort en 
kwaliteit aan te schaffen. Hiervan trekken we voor de 
toestand waarin de zaak verkeert (leeftijd; slijtage; 
gebruik etc.) een overeenkomstig bedrag af. 
Extreme sporten zijn in het bijzonder rafting; freeclim-
bing, canyoning; abseilactiviteiten en speleologie; 
bergbeklimmen; deltavliegen; paragliding; 
Als familie worden beschouwd maximaal twee 
volwassenen, ongeacht de verwantschapsrelatie, 
en kinderen tot en met 25 jaar. Kinderen zijn eigen 
kinderen, kleinkinderen en tot vijf overige meereizende 
kinderen. Een gemeenschappelijk woonadres is niet 
vereist. 
Hulppersonen zijn personen die uw meereizende of 
niet meereizende minderjarige of hulpbehoevende 
familieleden verzorgen;
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. 
Medisch noodzakelijk / medisch noodzakelijke 
behandeling. 
1.  Behandelingen en diagnostische procedures zijn 

alleen verzekerd als ze aan alle volgende voorwaar-
den voldoen: 

 A)  Ze dienen een diagnostisch, curatief en / of pallia-
tief doel.

 B)  Ze zijn wetenschappelijk erkend en redelijk. 
 C)  De medische diagnose en / of de voorgeschreven 

behandeling moeten in overeenstemming zijn 
met algemeen geaccepteerde medische procedu-
res. 

2.  Medische handelingen of voorzieningen moeten 
medisch vereist en redelijk zijn. Dit is het geval als 
aan alle volgende punten wordt voldaan: 

 A)  Ze zijn vereist om uw toestand, uw ziekte of 
verwonding te diagnosticeren of te behandelen.

 B)  De klachten, de diagnose en de behandeling 
stemmen overeen met de ten grondslag liggende 
ziekte. 

 C)  Ze vormen een passende wijze en mate van 
medische verzorging.

 D)  Ze worden gedurende een passende behande-
lingsduur uitgevoerd.

  Niet medisch noodzakelijk zijn in het bijzonder 
behandelingen die u tegen doktersadvies in laat 
uitvoeren. 

Naturrampen 
Explosie; storm; hagel; bliksem; hoog water; overstro-
ming; lawines; vulkaanuitbarsting; aardbeving; 
Omboekingskosten
Dit zijn kosten die uw organisator / partij van de over-
eenkomst vordert, omdat u bij hem uw reis wat betreft 
de reisbestemming resp. reisperiode omboekt. 
Openbaar vervoer zijn alle voor openbaar personen-
vervoer toegelaten transportmiddelen via lucht, land 
of water. Niet als openbaar vervoer gelden transport-
middelen die gebruikt worden voor rondvaarten / rond-
vluchten; huurauto‘s; taxi‘s; 
Er is sprake van een pandemie als op grote delen van 
een continent of meerdere continenten een besmette-
lijke ziekte uitbreekt. De Wereldgezondheidsorganisa-
tie moet dit vaststellen. 
Reisadviezen van het  ministerie van Buitenlandse 
Zaken van de Bondsrepubliek Duitsland: 
Internet: www.auswaertiges-amt.de
Reisgenoten
U heeft uw reis voor maximaal vier personen en tot 
twee andere meereizende minderjarige kinderen of 
als familie geboekt? Dan zijn deze meereizenden uw 
reisgenoten. 
Reisdiensten zijn bijvoorbeeld geboekte hotelkamers; 
vakantiewoning; camper; woonboot; gehuurd jacht; 
vlucht; boot-, bus- of treinreis. 
Scholen / universiteiten:
A)  Alle opleidingsinstellingen, die geschikt zijn om te 

voldoen aan de wettelijke leerplicht. 
B)  Opleidingsinstellingen, die leiden tot de volgende 

opleidingsniveaus: Gekwalificeerd examen lager 
voortgezet onderwijs; middelbaar voortgezet 
onderwijs; algemeen hoger onderwijs; hoger 
beroepsonderwijs; andere volgens de wetgeving in 
het betreffende land erkende examens. 



5

 A)  De verzekerde gebeurtenis betreft u of een risi-
co-persoon.

 B)  Bij begin van de reis kon er geen rekening wor-
den gehouden met deze gebeurtenis.

 C)  U heeft de reis afgebroken resp. niet volgens 
plan beëindigd, omdat deze gebeurtenis is 
opgetreden.

 D)  Door de gebeurtenis kan niet van u worden 
gevergd dat u de reis volgens plan uitvoert 
resp. beëindigt.

3.   Hoe helpen wij u als u uw reis moet afbreken of 
verlaat moet terugreizen?

3.1   Wij organiseren uw terugreis en schieten de mee-
rkosten voor. Voorwaarde is: U of risicopersonen 
kunnen de reis om een verzekerde reden volgens 
punt 4 niet volgens plan beëindigen.

3.2   Het door ons voorgeschoten bedrag dient binnen 
een maand na uitbetaling aan ERV te worden 
terugbetaald. Als er een aanspraak bestaat vol-
gens punt 4, betaalt u alleen het bedrag terug, 
dat boven deze aanspraak uitkomt.

4.  Welke gebeurtenissen zijn verzekerd?
4.1   Verzekerd is onverwacht ernstige ziekte. De ziekte 

moet dus tegelijkertijd “onverwacht” en “ernstig” 
zijn. Een onverwachte ernstige ziekte kan ook een 
psychische ziekte zijn.

  Wanneer is een ziekte onverwacht? 
Onverwacht is de ziekte inclusief de psychische 
ziekte, als deze zich pas voordoet nadat de reis 
is begonnen. Verzekerd is ook de onverwachte 
verslechtering van een ziekte, die bij het begin van 
de reis reeds bestond. De verslechtering van een 
reeds bestaande ziekte is onverwacht als in de 
laatste zes maanden voor het begin van de reis 
geen behandeling plaatsvond. Niet als behan-
deling tellen controleonderzoeken, regelmatig 
innemen van medicijnen in ingestelde dosering 
en dialyse.

 Wanneer is een ziekte ernstig?
  Ernstig is een ziekte, die geen psychische ziekte 

is, als het door een doktersverklaring aangegeven 
effect op de gezondheid vóór het afbreken van de 
reis zo sterk is, dat de reis niet volgens plan kan 
worden beëindigd. Voor psychische ziekten geldt: 
Een psychische ziekte wordt alleen als ernstig 
beschouwd, als een van de volgende gevallen zich 
voordoet:

 A)  De wettelijke- of particuliere zorgverzeke-
ringsaanbieder heeft goedkeuring gegeven 
voor ambulante psychotherapie.

 B)  Dit wordt gestaafd door een verklaring van een 
psychiater.

 C)  Er vindt behandeling in een kliniek (opname) 
plaats.

4.2  Verzekerde gebeurtenissen zijn bovendien:
 A) Overlijden.
 B) Ernstig letsel door een ongeval.
 C)   Een afspraak voor het doneren of het ontvan-

gen van organen en weefsel in het kader van 
transplantatiewetgeving Zwangerschap en 
zwangerschapscomplicaties.

 E) Adoptie van een minderjarig kind.
 F)  Allergische reactie op vaccinaties.
 G)  Breuk van prothesen.
 H)  Loslating van geïmplanteerde gewrichten.
 F)  Ernstige schade aan eigendom door: brand; 

waterleidingbreuk; natuurrampen; strafbaar 
feit door een derde. Voorwaarde is: Uw aan-
wezigheid of die van een meereizende risico-
persoon is ter plaatse op basis van de schade 
objectief vereist.

 J)  Ontslag op economische gronden.
 K)  Begin van een dienstverband.
 L)   Wisseling van dienstverband. Van wisseling 

van dienstverband is sprake als een werkne-
mer zijn oude dienstverband met zijn werkge-
ver ontbindt en bij een andere werkgever een 
nieuw dienstverband begint. Het overgaan 
naar een andere functie binnen een bedrijf telt 
niet als wisseling van dienstverband.

 M)  Een dagvaarding. Dit geldt niet, als de deelna-
me aan de zitting tot uw normale beroepsacti-
viteiten behoort.

 N)  Als tijdens de reis het paspoort of id-bewijs 
wordt gestolen. Voorwaarde is: Het ontvreem-
de document is vereist voor het volgens plan 
uitvoeren van de reis.

 P)  Herkansing van een niet gehaald examen aan 
een school / universiteit. Voorwaarde is: De 
herkansing valt onverwacht in de verzekerde 
reistijd; of hij vindt plaats binnen 14 dagen na 
het geplande einde van de reis.

reactie op vaccinaties; breuk van prothesen; 
loslating van geïmplanteerde gewrichten: Een 
doktersverklaring met diagnose en behan-
delgegevens. Niet geaccepteerd worden 
doktersverklaringen die door uw echtgenoot of 
levenspartner, uw ouders of uw kinderen zijn 
opgesteld. De doktersverklaring moet u verkri-
jgen vóór het annuleren van de reis.

 C)  Bij diefstal en verkeersongeval: Een kopie van 
de aangifte bij de politie.

 D)  Een bevestiging van de verhuurder over het 
niet verder kunnen verhuren van het object bij 
annuleren:

  • Van een vakantiewoning.
  • Van een huurauto.
  • Van een camper.
  • Van een caravan.
  • Bij boothuur.
 E)  Alle overige verzekerde gebeurtenissen moet 

u door overleggen van relevante documenten 
bewijzen.

13.5  In enkele gevallen kunnen wij u verzoeken om 
ons een bewijs van de arbeidsongeschiktheid, de 
behandelingsgeschiedenis of een doktersverkla-
ring te overleggen. Wij kunnen u ook verzoeken 
om uw ongeschiktheid om te reizen door een 
advies van een arts te laten vastelen.

14.   Welke gevolgen heeft de schending van ver-
plichtingen?

  Wij zijn niet tot uitkering verplicht als u een van 
de boven genoemde verplichtingen opzettelijk 
schendt. Bij grove nalatigheid kunnen wij onze 
uitkering minderen met de mate van schuld. Dit 
geldt niet, als u ons bewijst dat u de verplichting 
niet grof nalatig heeft geschonden. Uw verzeke-
ringsdekking blijft bestaan als u bewijst dat de 
schending van de verplichting niet de oorzaak is 
van het optreden of vaststelling van de schadege-
beurtenis, noch voor de vaststelling of de omvang 
van de uitkering. Voor zover u een verplichting 
echter met kwade opzet (frauduleus) schendt, 
zijn wij in geen geval tot uitkering verplicht.

15.   Heeft u een eigen risico?
  Als u een dekking met eigen risico heeft gekozen, 

draagt u een deel van de schade zelf. Uw eigen 
risico bedraagt 20% van de voor vergoeding in 
aanmerking komende schade, maar minimaal 
€ 25,– per persoon. Dit geldt ook als concrete 
bedragen als maximale vergoeding zijn vastge-
legd.

16.  Hoe hoog moet u de verzekerde som afsluiten?
  De verzekerde som per verzekerde reis moet over-

eenkomen met uw volledige overeengekomen 
reisprijs inclusief verzekerde reisbemiddelingsko-
sten (verzekeringswaarde).

17.   Welke gevolgen heeft het als u een te lage ver-
zekerde som kiest?

  Is bij intreding van de schadegebeurtenis de ver-
zekerde som lager dan de verzekeringswaarde? 
Dan is sprake van onderverzekering. U krijgt van 
ons slechts een gedeeltelijke vergoeding. Wij zijn 
aansprakelijk volgens de verhouding van de ver-
zekerde som tot de verzekeringswaarde.

B  Reisafbreuk-verzekering

1.  Wat is verzekerd?
 Wij vergoeden uw schade:
 A)  Als u de reis onvoorzien  moet beëindigen.
 B) Als u uw reis moet onderbreken.
 C)  Als openbaar vervoer tijdens uw door- of teru-

greis vertraging heeft.
 D) Als u uw verblijf moet verlengen.
 E) Als u uw rondreis moet onderbreken.
 F)  Bij brand of natuurrampen tijdens uw reis.
  De eisen voor de afzonderlijke gevallen vindt u in 

de volgende punten.
2.   Wat is verzekerd als u uw reis moet afbreken of 

niet volgens plan moet beëindigen?
2.1   U moet uw reis voortijdig afbreken? Dan vergoe-

den wij u de reisprijs voor uw niet gebruikte reis-
diensten ter plaatse. Wij vergoeden maximaal tot 
de hoogte van de verzekerde som, die geldt voor 
uw tarief.

2.2   Als u uw reis niet volgens plan kunt beëindigen, 
vergoeden wij u de extra kosten van de terugreis. 
Verzekerd zijn de meerkosten naar soort en kwali-
teit van de oorspronkelijk geboekte en verzekerde 
terugreis.

2.3   Om de onder 2.1 en 2.2 genoemde uitkeringen te 
kunnen ontvangen, moet aan de volgende voor-
waarden voldaan worden:

8.   Welke informatie hebben wij voor u?
8.1   Op uw verzoek geven wij u de dichtstbij gelegen 

diplomatieke vertegenwoordiging door (adres en 
telefonische bereikbaarheid).

8.2   Naar wens informeren wij u over negatief reisad-
vies en veiligheidsinformatie van het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken 

9.  Zijn kosten voor reisbemiddeling verzekerd?
9.1   Verzekerd zijn contractueel verschuldigde kosten 

voor reisbemiddeling tot €100,– per persoon. 
Voorwaarde is: De bemiddelaar heeft de kosten 
voor de bemiddeling al bij de boeking van de reis 
afgesproken en er is bij de hoogte van de verze-
kerde som rekening mee gehouden.

9.2   Wij vergoeden u de reisbemiddelingkosten alleen 
als u tegelijk een aanspraak heeft op vergoeding 
van de annuleringskosten.

10.  Zijn omboekingskosten verzekerd?
  U wilt liever omboeken dan uw reis annuleren? 

Dan vergoeden wij u de omboekingskosten. Wij 
keren maximaal tot de omvang van de annule-
ringskosten uit, die bij onmiddellijk annuleren van 
de reis verschuldigd zijn. Voorwaarde is: U heeft 
aanspraak op vergoeding van de annuleringsko-
sten.

11.   Is toeslag voor een eenpersoonskamer  
verzekerd?

11.1   U heeft samen met een andere persoon een 
tweepersoonskamer geboekt? Dan wordt deze 
altijd als risicopersoon beschouwd. Moet deze 
persoon de reis om verzekerde reden annuleren? 
Dan vergoeden wij u de toeslag voor een eenper-
soonskamer. Voorwaarde is: U besluit om de reis 
alleen te beginnen.

11.2   Wij keren maximaal tot de hoogte van de annule-
ringskosten uit, die bij onmiddellijk annuleren van 
de reis verschuldigd zijn.

12.  Wat is niet verzekerd?
  Wij keren niet uit:
12.1  Bij een psychische reactie
 A)  op een oorlogshandeling; binnenlandse 

onlusten; een terroristische aanslag; een vlieg-
tuigongeval.

 B)  bij dreiging van oorlogshandelingen; binnen-
landse onlusten; terroristische aanslagen.

12.2  Bij verslavingsziekten.
12.3  Bij ziekten of overlijden door pandemieën.
12.4   Voor annuleringskosten; bijvoorbeeld: Administra-

tiekosten voor annuleren van een reis of service-
kosten, die uw reisorganisator in rekening brengt, 
omdat u uw reis annuleert.

12.5   Voor overige administratiekosten; bijvoorbeeld: 
administratiekosten van de luchtvaartmaats-
chappij, die niet reeds bij boeking zijn meegere-
kend en meeverzekerd.

12.6  Voor de kosten voor verlenen van een visum.
12.7  Voor afschotpremies bij jachtreizen.
13.   Welke verplichtingen heeft u na het ingaan van 

de schadegebeurtenis?
13.1.  U moet de verplichtingen in de algemene voor-

waarden in acht nemen.
13.2  U bent verplicht om de annuleringskosten zo laag 

mogelijk te houden. Als een verzekerde gebe-
urtenis is opgetreden, moet u daarom uw reis 
onmiddellijk annuleren; uiterlijk echter voordat de 
annuleringskosten hoger worden. De hoogte van 
de annuleringskosten bij optreden van de verze-
kerde gebeurtenis en wanneer ze hoger worden, 
kunt u vinden in de algemene voorwaarden van 
uw dienstverlener (bijvoorbeeld: reisorganisator; 
verhuurder van een vakantiewoning) of in indivi-
duele contractuele bepalingen.

13.3   Heeft u medisch annuleringsadvies ingewonnen 
en

 A)  wordt aanbevolen om de reis te annuleren? 
Dan bent u verplicht om uw reis direct te annu-
leren.

 B)  U kunt in tegenstelling tot de inschatting van 
de reisarts toch uw reis niet beginnen? In dit 
geval annuleert u uw reis op het tijdstip waarop 
vaststaat dat u niet kunt reizen. Daarmee heeft 
u uw reis tijdig geannuleerd.

13.4   Om uw schadegebeurtenis te kunnen bewerken, 
moet u of bij overlijden uw rechtsopvolger de vol-
gende documenten aan ons overleggen:

 A)  Wij hebben altijd nodig: Verzekeringsbewijs; 
Boekingspapieren; het ingevulde schadefor-
mulier; bewijzen van de schade (bijvoorbeeld: 
annuleringskostenrekening); het bewijs over de 
reisbemiddelingskosten.

 B)  Bij onverwacht ernstige ziekte; ernstig letsel 
door een ongeval; zwangerschap; allergische 
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 •  Heeft u geen verplichte Nederlandse ziekteko-
stenverzekering? Of geeft uw ziektekostenver-
zekering geen vergoeding in het land, de plaats 
of de instelling, waar de medische kosten zijn 
gemaakt? Of niet om de reden waarom u op reis 
bent? Dan krijgt u geen vergoeding over deze 
dekking.

2.   Wat vergoeden wij bij medische behandelingen 
in het buitenland?

2.1   Medische kosten en geneesmiddelen: Verzekerd 
zijn medisch noodzakelijke behandelingen, die 
door artsen zelf of in hun opdracht worden geda-
an. De medische behandelingen en geneesmid-
delen moeten erkend zijn in de medische weten-
schap.

2.2   Alternatieve medische behandelingen en genees-
middelen zijn verzekerd als

 A)  deze in de praktijk net zo succesvol zijn geble-
ken.

 B)  geen wetenschappelijke methoden of genees-
middelen beschikbaar zijn. Ze moeten door 
natuurgenezers, chiropractors of osteopaten of 
in hun opdracht worden uitgevoerd.

2.3  Wij vergoeden de kosten voor:
 A) Ziekenhuisopname.
 B) Ambulante medische behandelingen.
 C) Operaties.
 D) Röntgendiagnostiek.
 E)  Stralen-, licht- en overige fysieke behandelin-

gen.
 F)  Geneeskundige hulpmiddelen: massages; 

medische pakkingen; inhalatie; oefengymna-
stiek.

 G) Geneesmiddelen en verbandmiddelen.
 H)  Pijnstillende tandheelkundige behandelingen 

inclusief vullingen in eenvoudigste uitvoering.
 I)  Reparatie van aanwezige gebitsimplantaten 

en aanwezige gebitsprothesen.
 J)  Provisorische implantaten resp. provisorische 

gebitsprothesen na een ongeval.
 K)  Pacemakers en prothesen: Als die pas tijdens 

de reis vereist worden en noodzakelijk zijn om 
te waarborgen dat u kunt worden vervoerd.

 L)  Hulpmiddelen, die tijdens de reis pas noodza-
kelijk worden; voorbeeld: loopmiddelen; huur 
van een rolstoel.

2.4   Overstijgt een medische behandeling of een 
andere maatregel de medisch vereiste omvang? 
Dan kunnen wij onze uitkering verminderen tot 
een passend bedrag. De berekende honoraria 
en kosten mogen de in het betreffende land als 
algemeen gebruikelijke en redelijk beschouwde 
omvang niet overstijgen. Anders kunnen wij de 
vergoeding verminderen tot de in het land gebrui-
kelijke tarieven.

2.5   Telefoonkosten: Wij vergoeden de door u aan-
getoonde telefoonkosten voor noodzakelijke 
gesprekken bij onze alarmcentrale.

3.   Wat vergoeden wij bij zwangerschap in het  
buitenland?

3.1   Wij vergoeden de in het buitenland ontstane 
kosten voor:

 A)  Medische behandeling van zwangerschaps-
complicaties.

 B)  Medisch noodzakelijke zwangerschapsafbre-
kingen.

 C)  Bevalling tot en met de 36e zwangerschaps-
week.

 D)  Miskraam tot en met de 36e zwangerschaps-
week.

 E)  Geneeskundige behandelingen voor uw pas-
geboren kind bij vroeggeboorten tot de 36e 
zwangerschapsweek.

3.2   Is de zwangerschap tijdens de reis ontstaan? 
Dan vergoeden wij de in het buitenland ontstane 
kosten voor:

 A) Maximaal vijf preventieve onderzoeken.
 B)  Twee echo‘s. Wij vergoeden de kosten voor 

meer onderzoeken, als deze wegens bijzondere 
omstandigheden medisch noodzakelijk zijn.

 C)  Medische behandeling van zwangerschaps-
complicaties.

 D)  Ambulante- of ziekenhuisbevalling. Wij vergo-
eden de meerkosten voor een keizersnede, als 
deze medisch noodzakelijk is.

 E)  Medisch noodzakelijke zwangerschapsafbrekin-
gen.

 F)  Verloskundigen en kraamhulpen.
 G)  Postnatale verzorging van de moeder en 

depasgeborene.

12.2  Bij verslavingsziekten.
12.3  Bij ziekten of overlijden door pandemieën.
12.4  Voor de kosten voor verlenen van een visum.
12.5  Voor afschotpremies bij jachtreizen.
13.   Welke verplichtingen heeft u na het optreden 

van schadegebeurtenis?
13.1   U moet de verplichtingen in de algemene voor-

waarden in acht nemen.
13.2   Om uw schadegebeurtenis te kunnen bewerken, 

moet u of bij overlijden uw rechtsopvolger de 
volgende de volgende documenten aan ons over-
leggen:

 A)  Wij hebben altijd nodig: Verzekeringsbewijs; 
Boekingspapieren; het ingevulde schadefor-
mulier; bewijzen van de schade (bijvoorbeeld: 
facturen).

 B)  Bij onverwacht ernstige ziekte; ernstig letsel 
door een ongeval; zwangerschap; allergische 
reactie op vaccinaties; breuk van prothesen; 
loslating van geïmplanteerde gewrichten: Een 
doktersverklaring met diagnose en behan-
delgegevens. Niet geaccepteerd worden 
doktersverklaringen die door uw echtgenoot of 
levenspartner, uw ouders of uw kinderen zijn 
opgesteld. De doktersverklaring moet u vóór 
het afbreken van de reis ter beschikking heb-
ben.

 C)  Bij diefstal en verkeersongeval: Een kopie van 
de aangifte bij de politie.

 D)  Alle andere verzekerde gebeurtenissen moet 
met relevante documenten bewijzen.

14.   Welke gevolgen heeft de schending van ver-
plichtingen?

  Wij zijn niet tot uitkering verplicht als u een van 
de boven genoemde verplichtingen opzettelijk 
schendt. Bij grove nalatigheid kunnen wij onze 
uitkering minderen met de mate van schuld. Dit 
geldt niet als u kunt bewijzen dat u de verplichting 
niet grof nalatig heeft geschonden. Uw verzeke-
ringsdekking blijft bestaan als u bewijst dat de 
schending van de verplichting niet de oorzaak is 
van het optreden of vaststelling van de schadege-
beurtenis, noch voor de vaststelling of de omvang 
van de uitkering. Voor zover u een verplichting 
echter met kwade opzet (frauduleus) schendt, 
zijn wij in geen geval tot uitkering verplicht.

15.  Heeft u een eigen risico?
  Als u een dekking met eigen risico heeft gekozen, 

draagt u een deel van de schade zelf. Uw eigen 
risico bedraagt 20% van de voor vergoeding in 
aanmerking komende schade, maar minimaal 
€ 25,– per persoon. Dit geldt ook als concrete 
bedragen als maximale vergoeding zijn vastge-
legd.

16.  Hoe hoog moet u de verzekerde som zijn?
  De verzekerde som per verzekerde reis moet over-

eenkomen met uw volledig overeengekomen rei-
sprijs inclusief verzekerde reisbemiddelingskosten 
(verzekeringswaarde).

17.   Welke gevolgen heeft het als u een te lage ver-
zekerde som kiest?

  Is bij het optreden van de schadegebeurtenis de 
verzekerde som lager dan de verzekeringswaar-
de? Dan is sprake van onderverzekering. U krijgt 
van ons slechts een gedeeltelijke vergoeding. Wij 
zijn aansprakelijk volgens de verhouding van de 
verzekerde som tot de verzekeringswaarde.

C  Reisziektekostenverzekering

1.  Wat is verzekerd:
1.1   U bent tijdens uw reis ziek geworden of heeft een 

ongeval gekregen? Dan vergoeden wij de de extra 
kosten bij een Nederlandse verzekering voor:

 A) Medische behandelingen in het buitenland.
 B) Zieken- en bagagevervoer.
 C)  Begrafenis of crematie in het buitenland of 

overbrenging.
1.2  Bij zwangerschap keren wij uit volgens punt 3.
1.3   Heeft u tijdens uw reis een medisch noodgeval? 

Dan helpen wij u met onze alarmcentrale in 
24-uurs-service.

1.4   De voorwaarden voor de afzonderlijke schadege-
beurtenissen vindt u in de volgende punten. 
Belangrijk om te weten

 •  Deze verzekering is een aanvulling op de wette-
lijke Nederlandse ziektekostenverzekering. Dit 
betekent dat deze dekking alleen aanvullend 
vergoedt, wat door uw ziektekostenverzekering 
niet of niet volledig wordt vergoed.

5.  Wie zijn uw risicopersonen?
 Uw risicopersonen zijn:
5.1   Uw familieleden en de familieleden van uw  

partner.
5.2  Hulppersonen.
5.3  U heeft uw reis voor maximaal vier personen 

en tot twee andere meereizende minderjarige 
kinderen of als familie geboekt? Dan zijn uw mee-
reizenden en hun familieleden en hulppersonen 
risicopersonen. In alle andere gevallen worden 
alleen uw familieleden, de familieleden van uw 
partner en hulppersonen als uw risicopersonen 
beschouwd.

6.  Wat vergoeden wij bij autopech of ongeval met 
een voertuig?

  Het door u gebruikte voertuig kan tijdens uw reis 
wegens ongeval of pech niet meer worden gebru-
ikt? En u kunt uw reis daarom niet volgens plan 
voortzetten? Dan vergoeden wij de door u aange-
toonde kosten voor niet gebruikte reisdiensten of 
extra reiskosten tot maximaal €500,– per perso-
on. Bovendien vergoeden wij de kosten voor een 
huurauto in vergelijkbare autoklasse tot in totaal 
€1.000,– per reis.

7.   Wat is in de vertragingsbescherming tijdens de 
door- en terugreis verzekerd?

  Heeft openbaar vervoer meer dan twee uur 
vertraging? En u mist daardoor uw aansluitende 
vervoermiddel? Dan vergoeden wij u de meerko-
sten van de door- resp. terugreis tot € 500,– per 
persoon. Wij vergoeden dit naar soort en kwaliteit 
van het oorspronkelijk geboekte en verzekerde 
vervoermiddel. Bovendien vergoeden wij de door 
u aangetoonde kosten voor noodzakelijke en 
redelijke kosten (maaltijden en verblijf). Maximaal 
ontvangt u daarvoor € 100,– per persoon.

8.  Zijn extra verblijfkosten verzekerd?
8.1   Wordt een meereizende risicopersoon onver-

wacht ernstig ziek of met ernstig letsel door een 
ongeval opgenomen in een ziekenhuis? En u moet 
daarom uw reis onderbreken resp. verlengen? Dan 
vergoeden wij u de bewezen extra verblijfskosten 
tot € 1.500,– per persoon.

8.2    Moet u of een meereizende risicopersoon door 
onverwacht ernstig ziekte of ernstig letsel door 
een ongeval ambulant worden behandeld? Dan 
vergoeden wij u de door u aangetoonde extra 
verblijfskosten tot € 750,– per persoon.

8.3   Wij vergoeden naar soort en kwaliteit van het 
oorspronkelijk geboekte en verzekerde verblijf. 
De kosten voor het verblijf in het ziekenhuis zijn 
echter niet verzekerd.

9.   Wanneer vergoeden wij niet gebruikte reis-
diensten, als een ziekenhuisopname tijdens de 
reis nodig wordt??

  Moet u of een meereizende risicopersoon door 
onverwacht ernstige ziekte of ernstig letsel door 
een ongeval worden opgenomen in een zieken-
huis? Dan vergoeden wij het evenredige deel van 
de reisprijs voor niet gebruikte reisdiensten.

10.   Wat is verzekerd als u uw rondreis moet onder-
breken?

  U moet uw reis onderbreken omdat u of risicoper-
sonen getroffen zijn door een verzekerde gebe-
urtenis volgens punt 4? Dan vergoeden wij de 
nareiskosten om aan te sluiten aan de volgende 
geplande tussenbestemming. U ontvangt van ons 
de nareiskosten tot een waarde van de nog niet 
gebruikte reisdiensten. Maximaal vergoeden wij 
echter tot de hoogte van de verzekerde som, die 
geldt voor uw tarief.

11.   Wat is verzekerd bij brand of natuurrampen op 
de vakantiebestemming?

  Wegens brand of natuurrampen op de vakan-
tiebestemming is het voor u onmogelijk om uw 
vakantiebestemming te verlaten, om volgens 
plan uw terugreis te beginnen? Dan vergoeden wij 
de meerkosten voor:

 A) Het dwingend noodzakelijke verlengde verblijf.
 B)  De niet volgens plan gemaakte terugreis. We 

vergoeden naar soort en kwaliteit van de oor-
spronkelijk geboekte en verzekerde reisdiens-
ten.

12.  Wat is niet verzekerd?
 Wij keren niet uit:
12.1  Bij een psychische reactie
 A)  op een oorlogshandeling; binnenlandse 

onlusten; een terroristische aanslag; een vlieg-
tuigongeval.

 B)  op de dreiging van oorlogshandelingen, binnen- 
landse onlusten of terroristische aanslagen.
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19.   Wat gebeurt er bij aanspraken tegenover ande-
re verzekeringsondernemingen?

  Verliest u uw premievergoeding uit een andere 
ziektekostenverzekeringsovereenkomst, omdat 
deze verzekeringsonderneming ten gunste van 
ons aan de vergoeding deelneemt? Dan zullen 
wij of afzien van de kostendeling of deze schade 
vereffenen.

D  Bagageverzekering

1.  Wat is verzekerd?
  Verzekerd is uw bagage. Tot bagage behoren:
 A) Uw persoonlijke reisbehoeften.
 B) Sportartikelen.
 C) Geschenken.
 D) Souvenirs.
2.  Wanneer is er verzekeringsdekking?
2.1   Wij vergoeden uw schade als uw meegenomen 

bagage tijdens de reis verloren gaat of bescha-
digd wordt door:

 A) Strafbaar feit door een derde.
 B) Ongeval van het transportmiddel.
 C) Brand of natuurrampen.
2.2   Wij vergoeden uw schade als uw opgegeven 

bagage zoekraakt of wordt beschadigd. Voor-
waarde is: De bagage bevindt zich in bewaring:

 A) Van een transportonderneming.
 B) Van een toeristische accomodatie.
 C) Bij een bagageopslag.
3.  Tot welke hoogte vergoeden wij de schade?
  Bij een schadegebeurtenis vergoeden wij u maxi-

maal tot de hoogte van de verzekerde som:
 A)  Voor verloren of vernietigde zaken: De dag-

waarde.
 B)  Voor beschadigde zaken: De noodzakelijke 

reparatiekosten en eventueel een blijvende 
waardevermindering. Maximaal ontvangt u de 
dagwaarde.

 C)  Voor films, beeld-, geluid- en gegevensdragers: 
De materiaalwaarde.

 D)  Bij identiteitsbewijzen en visa: De leges voor 
het opnieuw aanschaffen.

4.   Wat is verzekerd als uw bagage vertraagd  
aankomt?

4.1   Uw afgegeven bagage werd vertraagd vervoerd 
en bereikt de plaats van bestemming minstens 12 
uur na u? Dan vergoeden wij u uw onkosten voor 
vervangende aankopen tot € 250,– per persoon.

4.2   U heeft een cruise geboekt? En uw bagage komt 
zo vertraagd aan, dat u hem niet meer aan boord 
kunt meenemen? Dan vergoeden wij u uw onko-
sten voor vervangende aankopen tot € 250,– per 
persoon. Deze uitkering ontvangt u naast de uit-
kering volgens punt 4.1.

4.3   Verzekerd zijn vervangende aankopen die nood-
zakelijk zijn om de reis voort te zetten.

5.   Hoe helpen wij bij verlies van reisbetaalmidde-
len?

5.1   Wij nemen contact op met uw eigen bank, als 
u tijdens uw reis in financiële problemen komt. 
Voorwaarde is: Uw reisbetaalmiddelen zijn gesto-
len, geroofd of zijn op andere wijze verloren gega-
an.

 A)  Voor zover het nodig is, helpen wij bij de over-
dracht van het door uw eigen bank ter beschik-
king gestelde bedrag.

 B)  ls wij niet in staat zijn om binnen 24 uur con-
tact te krijgen met uw eigen bank, geven wij u 
een lening van maximaal € 500,–. U moet het 
bedrag binnen een maand na uitbetaling aan 
ons terugbetalen.

5.2   Als u uw creditcard, EC-kaart of simkaart voor uw 
mobiele telefoon bent verloren, helpen wij u bij 
het blokkeren van de kaarten. Wij zijn niet aan-
sprakelijk:

 A) Voor het goed uitvoeren van de blokkering.
 B)  Voor ondanks het blokkeren ontstane vermo-

gensschade.
5.3   Als u uw reisdocumenten verliest, helpen wij u bij 

het aanvragen van vervanging.
6.  Wat is niet of slechts beperkt verzekerd?
6.1  Niet verzekerd zijn:
 A)  Schade door vergeten; laten liggen, hangen, 

staan; verliezen.
 B)  Brillen, contactlenzen, hoorapparaten en pro-

thesen.
 C)  Geld; waardepapieren; rijbewijzen en allerlei 

documenten, uitgezonderd identiteitsbewijzen 
en visa.

13.   Zijn zoek-, reddings- en bergingskosten  
verzekerd?

  Wij vergoeden zoek-, reddings- en bergingskosten 
tot €10.000,–. Deze moeten ontstaan wegens 
ziekte, als gevolg van een ongeval of wegens 
overlijden.

14.   Welke diensten leveren we bij reizen in het  
binnenland?

  Als u binnen het land reist, waarin uw gewoonlijke 
verblijfplaats is, leveren wij de volgende diensten:

 A) Psychologische hulp volgens punt 4.
 B)  Kostenvergoeding voor begeleidende persoon 

volgens punt 6.
 C)  Ziekenvervoer en bagagevervoer volgens punt 

8.1, 8.2 en 9.3.
 D)  Overbrenging bij overlijden volgens punt 9.1.
 E)  Hulp bij ziekenhuisopnames volgens punt 11.1 

en 11.2.
 F)  Hulp als meereizende kinderen of hulpbeho-

evende personen niet meer verzorgd kunnen 
worden volgens punt 12.

 G)  Zoek-, reddings- en bergingskosten volgens 
punt 13.

15.  Wat is niet verzekerd?
 Niet verzekerd zijn:
 A)  Medische behandelingen die een reden voor 

de reis waren.
 B)  Medische behandelingen waarvan u al voor 

het begin van de reis wist, dat deze tijdens de 
reis uitgevoerd moeten worden; Voorbeeld: 
dialysen. Verzekeringsdekking bestaat echter 
als u de reis moet ondernemen omdat uw 
echtgenoot, partner of een verwante in de 
eerste graad is overleden.

 C)  Aanschaf en reparatie van optische hulpmid-
delen en hoorapparaten.

 D)  Door u opzettelijk veroorzaakte ziekten en ver-
wondingen inclusief de gevolgen ervan.

 E)  Behandeling van alcohol-, drugs- en andere 
verslavingsziekten inclusief onttrekkings- en 
ontwenningsbehandelingen.

 F) Hulpbehoevendheid en hechtenis.
 G)   Psychoanalytische en psychotherapeutische 

behandeling en hypnose.
 H)  Behandelingen door echtgenoot resp. part-

ner,ouders of kinderen. Door u aangetoonde 
materiële kosten worden volgens tarief  
vergoed.

16.   Welke verplichtingen heeft u na het ingaan van 
de schadegebeurtenis?

16.1.  U moet de verplichtingen in de algemene voor-
waarden in acht nemen.

16.2   U resp. bij overlijden uw rechtsopvolger moet 
direct contact opnemen met onze alarmcentrale:

 A)   Voor het begin van een ziekenhuisopname.
 B)  Voor ziekenvervoer terug naar huis.
 C)  Voor begrafenis of crematie in het buitenland 

of voor overbrenging bij overlijden.
 D)  Als meereizende kinderen of hulpbehoevende 

personen niet meer verzorgd kunnen worden.
16.3   Als wij u daarom vragen, bent u verplicht om ons 

de originele facturen of kopieën met een beta-
lingsbewijs van een andere uitkerende instantie te 
overleggen.

17.   Welke gevolgen heeft de schending van ver-
plichtingen?

  Wij zijn niet tot uitkering verplicht als u een van 
de bovengenoemde verplichtingen opzettelijk 
schendt. Bij grove nalatigheid kunnen wij onze 
uitkering minderen met de mate van schuld. Dit 
geldt niet, als u ons bewijst dat u de verplichting 
niet grof nalatig heeft geschonden. Uw verzeke-
ringsdekking blijft bestaan als u bewijst dat de 
schending van de verplichting niet de oorzaak is 
van het optreden of vaststelling van de schadege-
beurtenis, noch voor de vaststelling of de omvang 
van de uitkering. Voor zover u een verplichting 
echter met kwade opzet (frauduleus) schendt, 
zijn wij in geen geval tot uitkering verplicht.

18.  Heeft u een eigen risico?
  Als u een tarief met eigen risico heeft gekozen, 

draagt u een deel van de schade zelf. Dit eigen 
risico bedraagt bij kosten van medische behande-
lingen €100,– per verzekeringsgeval. Dit geldt ook 
als concrete bedragen als maximale vergoeding 
zijn vastgelegd.

4.  U wilt psychologische hulp?
  U komt in een noodsituatie terecht en heeft psy-

chologische hulp nodig? Dan vergoeden wij een 
eerste telefonische hulp.

5.  [Vervalt.]
6.   Moet een kind in het ziekenhuis worden  

opgenomen?
  Moet een minderjarig meereizend kind in het zie-

kenhuis worden opgenomen? Dan vergoeden wij 
de kosten voor het verblijf van een begeleidende 
persoon in het ziekenhuis.

7.   Kunt u langer dan het einde van de reis niet 
worden vervoerd?

  Dan vergoeden wij de behandelingskosten in 
hetbuitenland tot de dag dat u vervoerd kunt 
worden.

8.   Wat keren wij uit bij ziekenvervoer terug naar 
huis en ziekenvervoer?

8.1   Wij organiseren uw medisch zinvolle en gerecht-
vaardigde ziekenvervoer terug naar huis met 
medisch adequate vervoermiddelen. Wij betalen 
hiervoor de kosten. Wij brengen u naar uw woon-
plaats of een geschikt ziekenhuis in de buurt van 
uw woonplaats.

8.2   Wij brengen uw bagage naar uw woonplaats, 
voor zover ziekenvervoer terug naar huis voor u 
plaatsvindt. Wij vergoeden de kosten voor uw 
medisch noodzakelijke ziekenvervoer naar een 
geschikt ziekenhuis in het buitenland en terug 
naar het verblijf bij:

 A) Verblijf in het ziekenhuis.
 B) Poliklinische eerste hulp.
9.  Wat vergoeden wij bij overlijden?
9.1.   Op verzoek van uw familieleden organiseren wij 

uw overbrenging. De overbrenging vindt plaats 
naar de laatste woonplaats voor het begin van de 
reis. Hiervoor betalen wij de kosten.

9.2   Anders organiseren wij de begrafenis of crematie 
in het buitenland. Wij betalen de kosten voor 
begrafenis of crematie tot de omvang die een 
overbrenging kost.

9.3   Wij brengen uw bagage terug naar uw laatste 
woonplaats voor het begin van de reis.

10.   U wilt geadviseerd worden over medische 
behandeling of geneesmiddelen?

10.1   U heeft voor of tijdens uw reis vragen over 
medische behandeling in het buitenland? 
Wij informeren u over de mogelijkheden van 
medische behandeling. Voor zover wij daartoe in 
staat zijn, verwijzen wij u naar een Nederlands of 
Engels sprekende arts.

10.2   Wij adviseren u tijdens uw reis in het buitenland 
over:

 A)  Geneesmiddelen, die tijdens de reis noodzake-
lijk worden.

 B)  Vervangende preparaten als uw geneesmidde-
len die u tijdens de reis nodig heeft, zoekraken.

11.  Hoe helpen we bij ziekenhuisopnames?
11.1   Via een door ons ingeschakelde arts leggen we 

contact met de behandelende artsen in het zie-
kenhuis. Als het is vereist, betrekken we ook uw 
huisarts erbij. Wij zorgen voor de overdracht van 
informatie tussen de betrokken artsen. Op uw 
verzoek informeren wij uw familieleden.

11.2   Verblijft u waarschijnlijk langer dan vijf dagen in 
het ziekenhuis? Dan organiseren wij op verzoek de 
reis van een naaste persoon naar de plaats van 
het ziekenhuis en terug naar de woonplaats. Wij 
betalen de kosten voor de heen- en terugreis.

11.3   We geven het ziekenhuis waarin u wordt behan-
deld een kostenvergoedingsgarantie tot € 
15.000,–. We zorgen voor de afrekening met het 
ziekenhuis. Voor zover wij niet vergoedingsplichtig 
zijn, moeten door ons voorgeschoten kosten door 
u binnen een maand na de factuurdatum worden 
terugbetaald. Als wij vergoedingsplichtig zijn, zul-
len wij de kostenvergoedingsgarantie bij behoefte 
verhogen.

12.  Verzorging
  Bent u niet in staat om tijdens de reis voor min-

derjarige kinderen of hulpbehoevende personen 
te zorgen wegens ziekte, ongeval of overlijden?  
In dat geval

 A) vergoeden wij u de kosten voor noodhulp.
 B)  organiseren wij de terugreis van de kinderen of 

de hulpbehoevende personen. Wij betalen de 
meerkosten voor de terugreis. Anders organi-
seren wij de reis van een naaste persoon naar 
de verblijfplaats en terug naar de woonplaats. 
Wij betalen de kosten voor de heen- en teru-
greis.
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3.3   Als u binnen een jaar na het ongeval door het 
ongeval overlijdt, bestaat er geen aanspraak op 
een invaliditeitsuitkering. Er bestaat een aan-
spraak op de overlijdensuitkering.

3.4   Als u binnen een jaar na het ongeval door een 
andere oorzaak overlijdt, hebben uw erfgena-
men recht op de invaliditeitsuitkering. De mate 
van invaliditeit wordt bepaald door de laatste 
medische onderzoeken. Datzelfde geldt als de 
dood na meer dan een jaar intreedt, de reden 
daarvoor speelt geen rol.

3.5   Als wij de claim toewijzen, betalen wij de uitke-
ring binnen twee weken. Bij volledige invaliditeit 
betalen wij de volledige verzekerde som. Bij gede-
eltelijke invaliditeit betalen wij het evenredige 
deel van de verzekerde som.

4.   Wat betalen wij als het ongeval binnen een jaar 
tot uw overlijden leidt?

  In dat geval betalen wij uw erfgenamen of de 
door u begunstigden de overeengekomen verze-
kerde som.

5.   Wanneer kunnen uw erfgenamen of de door u 
begunstigden de betaling van de overlijdensuit-
kering claimen?

5.1   Wij ontvangen alle documenten die wij nodig 
hebben als bewijs over de schadegebeurtenis. 
Dan verklaren wij binnen een maand of en in 
welke hoogte wij de claim toewijzen.

5.2   Als wij de claim toewijzen, betalen wij direct.
6.   Kan de mate van invaliditeit opnieuw worden 

bepaald?
6.1   U en wij kunnen de mate van uw invaliditeit jaar-

lijks opnieuw laten bepalen. Dit geldt voor maxi-
maal drie jaar na het ongeval.

6.2   U moet dit binnen een maand na onze verklaring 
over onze uitkeringsplicht volgens punt 3.2 doen.

6.3   Wij moeten dit recht met onze verklaring volgens 
punt 3.2 uitoefenen.

6.4   Blijkt uit de laatste bepaling een hogere invali-
diteitsuitkering dan wij u tot nu hebben betaald? 
In dit geval berekenen we rente over het extra 
bedrag tegen 5% jaarlijks.

7.  Wat is niet verzekerd?
7.1  Niet verzekerd zijn:
 A)  Ongevallen door psychische- of bewustzijns-

stoornissen, beroertes of insulten.
 B)  Ongevallen door dronkenschap met een alco-

holpromillage in het bloed van minimaal 1,1 
promille of gebruik van verdovende middelen.

 C)  Ongevallen als bestuurder van een luchtvaar-
tuig.

 D)  Ongevallen als bestuurder, bijrijder of inzit-
tende van een motorvoertuig bij race-evene-
menten, waarbij het gaat om het behalen van 
hoogste snelheden. Ook de daarbij behorende 
proefritten zijn uitgesloten.

 E)  Ongevallen die u krijgt bij de beoefening van 
extreme soorten sport, de voorbereiding of 
deelname aan boks- of ringgevechten, vechts-
portwedstrijden van elke soort, paarden- en 
wielerwedstrijden.

 F)  Ongevallen die u krijgt doordat u opzettelijk 
een strafbaar feit begaat of een poging daartoe 
doet.

 G)  Ongevallen door poging tot zelfdoding en 
gevolgen daarvan.

7.2   Geen verzekeringsdekking bestaat voor gezond-
heidsschade die u lijdt door

 A) Medische handelingen.
 B) Ingrepen aan het lichaam.
 C) Stralen.
  De verzekeringsdekking blijft bestaan als de 

gezondheidsschade door een ongeval is veroor-
zaakt.

7.3   Geen verzekeringsdekking bestaat voor gezond-
heidsschade die u lijdt door infecties. Tenzij de 
ziekteverwekkers door een ongeval in uw lichaam 
zijn gekomen. Uitgesloten blijven infecties waarbij 
de ziekteverwekkers door lichte huid / slijmvlies-
verwondingen of door insectensteken / -beten in 
uw lichaam zijn gekomen. Verzekerd zijn echter 
infecties door tekenbeten, hondsdolheid en teta-
nus.

8.   Welke verplichtingen heeft u bij een schadege-
beurtenis?

8.1   U moet de verplichtingen in de algemene voor-
waarden in acht nemen.

8.2   U moet ons direct over het ongeval informeren 
en zich door de door ons aangewezen arts laten 
onderzoeken. De kosten hiervoor betalen wij.

E  Reisongevalsverzekering

1.  Wat is verzekerd?
1.1   Als u tijdens uw reis een ongeval krijgt, dat leidt 

tot overlijden of blijvende invaliditeit, helpen wij 
u resp. uw rechtsopvolgers met de contractueel 
overeengekomen hulp en uitkeringen.

1.2   Er is sprake van een ongeval als u door een plot-
seling onverwacht, van buiten inwerkende geweld 
op het lichaam medisch vast te stellen lichamelijk 
letsel lijdt.

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

 A) Een van uw gewrichten verstuikt raakt.
 B)  Uw spieren, pezen, banden of kapsels verrekken 

of scheuren.
1.4   Als ongeval geldt eveneens:
 A)  Als u bij de rechtmatige verdediging of het red-

den van mensen, dieren of zaken plotselinge 
gezondheidsschade ondervindt.

 B) Voor duiken typische gezondheidsschade.
 C) Infecties door tekenbeet.
 D) Hondsdolheid.
 E) Tetanus.
2.   Wanneer en in welke omvang keren wij uit als 

het ongeval leidt tot uw blijvende invaliditeit?
2.1  Wanneer is sprake van invaliditeit?
  Er is sprake van invaliditeit als uw lichamelijke en 

geestelijke vermogens door het ongeval blijvend 
zijn aangetast. Een aantasting is blijvend als 
deze waarschijnlijk langer dan drie jaar zal blijven 
bestaan. Bovendien kan een verandering van de 
toestand niet worden verwacht.

2.2   Uw invaliditeit moet binnen 15 maanden na het 
ongeval:

 A) Optreden.
 B)  Door een arts schriftelijk worden vastgesteld en 

bij ons worden geclaimd.
2.3  Hoe bepalen wij de omvang van de invaliditeit?
 A)  Als u uw zintuigen of lichaamsdelen verliest of 

de functie daarvan verloren gaat, gelden de 
volgende percentages voor mate van invali-
diteit:

  Arm ....................................................................70%
  Arm tot boven het ellebooggewricht .........65%
  Arm onder het ellebooggewricht ................60%
  Hand ..................................................................55%
  Duim ..................................................................20%
  Wijsvinger ........................................................10%
  Andere vinger .................................................... 5%
  Been boven het midden van het dijbeen ...70%
  Been tot midden van het dijbeen ................60%
  Been tot onder de knie ..................................50%
  Been tot midden van het onderbeen .........45%
  voet....................................................................40%
  Grote teen .......................................................... 5%
  Andere teen ...................................................... 2 %
  Oog ....................................................................50%
  Gehoor aan een oor .......................................30%
  Reuk ...................................................................10%
  Smaak ................................................................. 5%
  Stem ..................................................................50%
  Nier ....................................................................20%
  Milt .....................................................................10%
 B)  U verliest uw zintuigen of lichaamsdelen gede-

eltelijk of de functie gaat gedeeltelijk verloren? 
Dan geldt het betreffende deel van het onder 
2.3 A) genoemde percentage.

 C)  Is een lichaamsdeel of een zintuig niet onder 
2.3 A) vermeld? Dan wordt de mate van 
invaliditeit bepaald door de mate waarin uw 
normale lichamelijke of geestelijke capaciteit 
in totaal is aangetast. Daarbij nemen wij uits-
luitend medische aspecten in beschouwing.

 D)  Waren betroffen lichaamsdelen of zintuigen 
al voor uw ongeval blijvend aangetast? In dat 
geval verminderen wij de mate van invali-
diteit met de reeds bestaande invaliditeit. Dit 
bepalen wij volgens de hiervoor genoemde 
maatstaven.

 E)  Als meerdere zintuigen of lichaamsdelen door 
het ongeval blijvend zijn getroffen, worden 
de percentages voor mate van invaliditeit tot 
maximaal 100 % bij elkaar opgeteld.

3.   Wanneer kunt u de betaling van de invali-
diteitsuitkering claimen?

3.1   Als uw medische behandeling nog niet is beëin-
digd, kunt u de betaling op basis van invaliditeit 
op zijn vroegst een jaar na het ongeval claimen.

3.2   U stuurt ons alle documenten die wij voor de 
bepaling van de mate van invaliditeit nodig heb-
ben. Wij verklaren dan binnen drie maanden of en 
in welke hoogte wij uw claim toewijzen.

 D)  Vermogensschade.
 E)  Schade, die door uw opzettelijk veroorzaken 

van de schadegebeurtenis is ontstaan. Als u 
de schadegebeurtenis heeft veroorzaakt door 
grove nalatigheid, kunnen wij onze uitkering 
minderen met de mate van de schuld.

6.2  Niet verzekerd zijn:
 A)  Video- en fotoapparaten; mobiele telefoons; 

smartphones; drones; computerhardware; 
software inclusief accessoires. Deze zijn als 
handbagage tot in totaal 50 % van de ver-
zekerde som verzekerd. Zijn ze als bagage 
afgegeven, dan bestaat er geen verzekerings-
dekking.

 B)  Sieraden en kostbaarheden. Deze zijn slechts 
verzekerd als ze in een vaste, afgesloten 
bewaarplaats (bijvoorbeeld: kluis) zijn inges-
loten. Of als ze in persoonlijke bewaring veilig 
opgeborgen worden meegedragen. Wij geven 
schadevergoeding tot in totaal 50% van de 
verzekerde som.

 C)  Sportartikelen inclusief accessoires. Voor zover 
ze in normaal gebruik zijn, zijn ze niet verze-
kerd. In alle andere gevallen zijn ze tot in totaal 
50 % van de verzekerde som verzekerd.

 D)  Geschenken en souvenirs zijn tot in totaal 10% 
van de verzekerde som verzekerd.

6.3   Verzekeringsdekking voor schade aan bagage 
tijdens het kamperen bestaat alleen op officieel 
ingerichte kampeerplaatsen.

6.4   Bagage is in de geparkeerde auto tijdens de reis 
verzekerd. Voorwaarde is:

 A)  De bagage wordt uit de afgesloten auto gesto-
len. Bij de auto horen ook daaraan aange-
brachte, afgesloten bagageboxen.

 B)  Daarnaast treedt de schade tussen 6:00 uur en 
22:00 op. Bij ritonderbrekingen, die niet langer 
dan telkens twee uur duren, bestaat altijd ver-
zekeringsdekking.

7.   Welke verplichtingen heeft u na optreden van 
schadegebeurtenis?

7.1   U moet de verplichtingen in de algemene voor-
waarden in acht nemen.

7.2   U bent verplicht om verzekeringsbewijs en boe-
kingsdocumenten van de reis aan ons te overleg-
gen.

7.3   U moet schade door strafbare handelingen direct 
aangeven bij de politiepost ter plaatse. Als dit 
niet mogelijk is, moet de aangifte bij de volgende 
bereikbare politiepost worden gedaan. Bij de 
aangifte moet u een lijst met alle verloren gegane 
zaken voegen. Laat dit bevestigen. U moet ons 
een verklaring daarvan overhandigen. U bent ver-
plicht om schade aan afgegeven bagage direct bij 
een van deze posten te melden:

 A) bij de vervoersonderneming.
 B) Bij de toeristische accomodatie.
 C) Bij de bagageopslag.
  Uiterlijk niet zichtbare schade moet u daar schrif-

telijk aangeven, zodra u deze heeft ontdekt. Dit 
moet u binnen de betreffende reclamatietermijn, 
uiterlijk binnen zeven dagen na overhandiging 
van het bagagestuk doen. U moet ons daarover 
passende bewijsstukken overleggen.

  U bent verplicht om de vertraging van uw bagage 
te laten bevestigen door het vervoersbedrijf. U 
moet ons daarvan een verklaring overhandigen. 
Vervangende aankopen moet u door facturen aan 
ons bewijzen.

8.   Welke gevolgen heeft de schending van ver-
plichtingen?

  Wij zijn niet tot uitkering verplicht als u een van 
de boven genoemde verplichtingen opzettelijk 
schendt. Bij grove nalatigheid kunnen wij onze 
uitkering minderen met de mate van schuld. Dit 
geldt niet als u kunt bewijzen dat u de verplichting 
niet grof nalatig heeft geschonden. Uw verzeke-
ringsdekking blijft bestaan als u bewijst dat de 
schending van de verplichting niet de oorzaak is 
van het optreden of vaststelling van de schadege-
beurtenis, noch voor de vaststelling of de omvang 
van de uitkering. Voor zover u een verplichting 
echter met kwade opzet (frauduleus) schendt, 
zijn wij in geen geval tot uitkering verplicht.

9.  Heeft u een eigen risico?
  U heeft een tarief met eigen risico afgesloten? 

Dan draagt u een deel van de schade zelf. Uw 
eigen risico bedraagt € 50,– per schadegebeurte-
nis. Dit geldt ook als concrete bedragen als maxi-
male vergoeding zijn vastgelegd.
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5.   Welke verplichtingen heeft u na het ingaan van 
de schadegebeurtenis?

 U moet:
5.1   U moet de verplichtingen uit de Algemene Voor-

waarden in acht nemen.
5.2  U moet:
 A  Ons direct op de hoogte brengen als de ver-

huurder van het gehuurde vakantie-object u 
aansprakelijk stelt voor schade.

 B)  Ons uitgebreide en waarheidsgetrouwe 
schaderapporten overleggen en ons bij de 
vaststelling en de afwikkeling van de schade 
ondersteunen.

 C)  De boekingsbevestiging resp. het huurcontract 
aan ons beschikbaar stellen.

 D)  De ontstane schade door geschikte bewijzen 
aantonen (voorbeeld: aankoopbewijzen; repa-
ratiefacturen; bevestiging van de verhuurder).

6.   Welke gevolgen heeft de schending van ver-
plichtingen?

  Wij zijn niet tot uitkering verplicht als u een van 
de bovengenoemde verplichtingen opzettelijk 
schendt. Bij grove nalatigheid kunnen wij onze 
uitkering minderen met de mate van schuld. Dit 
geldt niet, als u ons bewijst dat u de verplichting 
niet grof nalatig heeft geschonden.  Uw verze-
keringsdekking blijft bestaan als u bewijst dat de 
schending van de verplichting niet de oorzaak is 
van het optreden of vaststelling van de schadege-
beurtenis, noch voor de vaststelling of de omvang 
van de uitkering. Voor zover u een verplichting 
echter met kwade opzet (frauduleus) schendt, 
zijn wij in geen geval tot uitkering verplicht. 

Informatie met betrekking tot de  
privacybescherming

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

Voor welke doelen en op welke wettelijke basis 
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. 
uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst is zonder 
de verwerking van uw gegevens niet mogelijk.

Bovendien hebben wij uw persoonsgegevens nodig voor 
het maken van verzekeringsspecifieke statistische ge-
gevens, bijv. voor het ontwikkelen van nieuwe tarieven 
of om te voldoen aan regelgeving van toezichthouders. 
Juridische grondslag voor dit verwerken van persoons-

8.3   U moet de artsen die u hebben behandeld of 
onderzocht, machtigen om ons alle vereiste 
informatie te geven. Dit geldt ook voor andere 
verzekeraars, sociale verzekeringen en overheid-
sorganen.

9.   Welke gevolgen heeft de schending van ver-
plichtingen?

  Wij zijn niet tot uitkering verplicht als u een van 
de boven genoemde verplichtingen opzettelijk 
schendt. Bij grove nalatigheid kunnen wij onze 
uitkering minderen met de mate van schuld.

  Dit geldt niet, als u ons bewijst dat u de verplich-
ting niet grof nalatig heeft geschonden.  Uw 
verzekeringsdekking blijft bestaan als u bewijst 
dat de schending van de verplichting niet de 
oorzaak is van het optreden of vaststelling van 
de schadegebeurtenis, noch voor de vaststelling 
of de omvang van de uitkering. Voor zover u een 
verplichting echter met kwade opzet (frauduleus) 
schendt, zijn wij in geen geval tot uitkering ver-
plicht. Uw verzekeringsdekking blijft bestaan als u 
bewijst dat de schending van de verplichting noch 
de oorzaak was van het optreden of vaststellen 
van de schadegebeurtenis, noch voor de vaststel-
ling of de omvang van de uitkering. Voor zover u 
een verplichting echter met boze opzet schendt, 
zijn wij in geen geval tot uitkering verplicht.

O   Schadeverzekering voor gehuurde vakantie- 
objecten

1.  Wat is er verzekerd?
1.1   De verzekering geldt voor het door u gehuurde, in 

de boekingsbevestiging resp. in het huurcontract 
genoemde vakantie-object, dat zich in de EU / in 
de EER bevindt. Verzekerbare vakantie-objecten 
zijn vakantie-appartementen, vakantiehuizen, 
campers, caravans, chalets, tenten, woonboten 
en gecharterde jachten.

1.2   Verzekerd is de schade aan de onder 2 genoemde 
verzekerde zaken, die door u als huurder van het 
geboekte vakantie-object of door de in de boe-
kingsbevestiging resp. in het huurcontract geno-
emde personen tijdens de huurperiode wordt 
veroorzaakt.

1.3   De huurperiode begint met de aanname van 
het geboekte vakantie-object en eindigt met de 
teruggave van het vakantie-object.

1.4   Wij vergoeden uw schade tot maximaal de 
hoogte van de overeengekomen verzekerde som-
men.

2.  Welke zaken zijn verzekerd?
 A)  Het geboekte vakantie-object inclusief alle 

vaste bestanddelen.
 B)  De inboedel van het door u geboekte vakan-

tie-object.
3.  Tot welke hoogte vergoeden wij de schade?
3.1   Bij een schadegeval keren wij per huurcontract 

resp. boeking in totaal voor alle verzekerde scha-
de uit tot maximaal de overeengekomen verze-
kerde som.

3.2   Bij elke schadegebeurtenis brengen wij een eigen 
risico in de hoogte van 25 EUR in mindering.

4.  Wat is niet verzekerd?
4.1  Niet verzekerd zijn:
 A) Serviesgoed en bestek.
 B) Voedingsmiddelen en dranken.
 C)   Schade, die niet door u als huurder of de in het 

huurcontract resp. in de boekingsbevestiging 
genoemde personen is veroorzaakt (bijv. 
schade door natuurrampen of overige der-
den).

 D)   Schade, die door opzettelijk teweegbrengen 
van de schadegebeurtenis ontstaat. Als de 
schadegebeurtenis is veroorzaakt door grove 
nalatigheid, dan kunnen wij onze uitkering 
minderen met de mate van schuld. Het niet 
aanwezig zijn van grof nalatig handelen moet 
u bewijzen.

 E)   Schade die is ontstaan door misbruik van 
alcohol, drugs of geneesmiddelen.

 F)   Schade die is ontstaan op basis van gebrek-
kige toestand of het gewone gebruik van de 
verzekerde zaak door slijtage.

 G)  Schade door temperatuurs- of weersinvloe-
den.

 H)   Aanvullend gelden de redenen voor uitsluiting 
conform punt 7 van het algemene deel.

gegevens voor doelen voorafgaand aan en tijdens de 
overeenkomst is art. 6 lid 1 b) AVG. Voor zover daarvoor 
bijzondere categorieën persoonsgegevens zijn vereist, 
bijv. uw gezondheidsgegevens, vragen wij daarvoor uw 
toestemming conform art. 9 lid 2 a) i.v.m. art. 7 AVG. Als 
wij statistieken opmaken met deze gegevenscategorie, 
geschiedt dit op basis van art. 9 lid 2 j) AVG i.v.m. § 27 
BDSG.

Uw gegevens verwerken wij ook om gerechtvaardigde 
belangen van ons of van derden te behartigen (art. 6 lid 
1 f) AVG). Dit kan bijvoorbeeld vereist zijn:

-  om de IT-veiligheid en goed functioneren van de IT te 
waarborgen,

-  ter voorkoming en het onderzoeken van strafbare 
feiten, wij gebruiken vooral gegevensanalyses voor het 
opsporen van feiten die kunnen duiden op verzeke-
ringsfraude.

Bovendien gebruiken wij uw persoonsgegevens voor het 
voldoen aan wettelijke plichten. Daarbij behoren bijv. 
regelgeving van toezichthoudende instanties, bewaar-
plichten 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 financieel gebied.

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

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens tijdens de looptijd van uw 
overeenkomst. Bovendien bewaren wij uw persoons-
gegevens voor het nakomen van wettelijke bewijs- en 
bewaarverplichtingen. Deze komen onder andere voort 
uit het Handelsgesetzbuch (Duits Wetboek van 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 
inziengeno of iets wilt veranderen, kunt u zich wenden 
aan 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] 
beslissen 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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