
Annulering en Allrisk Annulering  

De rubriek Annulering biedt dekking voor: 

 annuleringskosten wanneer men voor aanvang van de reis wil annuleren  

 niet-gebruikte reisdagen als men de reis moet afbreken en eerder terugkeert naar 
huis of omdat men tijdens de reis in het  ziekenhuis wordt opgenomen. 

Bij de standaard annuleringsverzekering kan men een beroep op de dekking doen als een 

in de voorwaarden genoemde reden (omstandigheid) zich voordoet.  

Kiest  men voor Allrisk Annulering dan mag men de reis annuleren of vroegtijdig afbreken 

wanneer men zelf vindt dat daar een goede reden voor is. Wij vergoeden dan 75% van 

de annuleringskosten of van de afbrekingsvergoeding. 25% neemt verzekerde voor eigen 

rekening.  

Er kan geen beroep op de Allrisk Annulering gedaan worden als men: 

 Geen zin heeft in de vakantie; 

 Vindt dat het te veel regent of vervelend weer is; 

 De reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij failliet is; 
 Er vanuit het Calamiteitenfonds al recht op een uitkering is. 

Dekkingsoverzicht  

    Annulering  Allrisk Annulering 

Vergoeding annulering om redenen 

genoemd in de voorwaarden  
 Kostprijs  Kostprijs 

- Vergoeding annulering om aanvullende 

redenen  
 -  

 75% van de 

annuleringskosten 

 Vergoeding ongebruikte reisdagen     

 - Ziekenhuisopname (minimaal 1 

overnachting)  

 reissom per 

dag 
 reissom per dag 

 - Eerdere terugkeer om redenen genoemd in 

de voorwaarden 

 reissom per 

dag 
 reissom per dag 

 - Eerdere terugkeer om aanvullende redenen  - 
 75% van de 

annuleringskosten   

Geldigheidsduur 

De verzekering is geldig vanaf de in de polis vermelde ingangsdatum tot de op het 

boekingsformulier genoemde einddatum.   

Samengestelde reis 

Samengestelde reis: een reis die bestaat uit losse onderdelen die afzonderlijk geboekt 

zijn (zoals ticket en accommodatie).  Dit soort reizen is standaard gedekt onder de 

annuleringsverzekering. 

Uitkering wordt verleend voor annuleringskosten als één van de onderdelen van de 

samengestelde reis onvoorzien uitvalt, mits de verhuurder en/of reisorganisatie deze 
kosten niet vergoedt en niet voor vervanging kan worden gezorgd.  

Zakelijk risico 

Deze verzekering kan ook voor zakelijke reizen afgesloten worden.  

 


