
 
 

 

De beschrijving van de garanties in deze fiche is een uittreksel uit de Algemene Voorwaarden en is slechts een beperkte weergave van onze producten en diensten.  

Voor meer inlichtingen raadpleeg onze Algemene Voorwaarden.     

Formule Annulatie 

          

Medische redenen:                                                                                     

• Overlijden, ernstige ziekte, ongeval 

(verzekeringsnemer of familielid tot 2de graad, 

gastgezin, kinderoppas)  

• Voorafbestaande ziekte v/d verzekerde en een 

familielid tot de 2de graad (stabiel dag van 

reservatie en indien geen medische tegenindicatie 

vd dokter) 

• Zwangerschapsverwikkelingen 

• Zwangerschap van de begunstigde 

• Inenting (verzekeringsnemer kan niet ingeënt                 

   worden omwille van medische redenen) 

• Oproeping voor orgaantransplantatie 

Persoonlijke redenen: werk/studies: 

• Ontslag (+ ook van plaatsvervanger) 

• Nieuwe arbeidsovereenkomst (min. 3 maand) 

• Intrekking van reeds toegestane vakantie 

(ernstige ziekte, ongeval of overlijden van collega 

plaatsvervanger) 

• Verplichte aanwezigheid verzekerde die een vrij 

of zelfstandig beroep uitoefent (niet 

beschikbaarheid prof. plaatsvervanger door ziekte, 

ongeval of overlijden) 

• Tweede zit (examens < 30 dg. na terugreis) 

• Oproeping als beroepsmilitair  

• Oproeping als getuige of jurylid voor het Hof van 

Assisen 

Persoonlijke redenen: ‘goederen’    

• Diefstal of volledige immobilisatie van het 

voertuig agv ongeval of brand binnen de 5 dagen 

voor vertrek 

• Aanzienlijke materiële schade aan woning 

(binnen de 30d voor vertrek, aanwezigheid 

begunstigde noodzakelijk) 

• Vertraging op het ogenblik van inscheping tgv 

verkeersongeval, brand of pech 

 

 

 

+3€ Poliskosten 

Persoonlijke redenen: privé-evenementen 

• Kidnapping/verdwijning van een minderjarig kind 

- kleinkind  

• Oproeping voor adoptie 

• Visum of Esta (weigering aflevering door 

autoriteiten) 

• Annulering door de reisgezel 

• Echtscheiding ( procedure bij de rechtbank na 

reservatie) en feitelijke scheiding (verandering van 

domicilie na de reservatie) 

• Diefstal met geweld van identiteitspapieren, 

vervoersbewijzen (72 u vóór afreis) 

• Huwelijksreizen 

Forfait (autovakantie, vliegvakantie) 6,30 % (min.35€ /polis) 

Cruise of uitbreiding op jaarpolis No Stop  7,50% (min.35€ /polis) 

Enkel Transort (vliegtuig-,bus, treinticket) 7,00 % (min.35€ /polis) 

 

 
Prijs van de verzekering voor uw reis: Kantoor:  


