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Rubriek buitengewone kosten en hulpverlening (verplicht) 

Je gaat op vakantie om te genieten. Gaat er toch iets mis dan kun je wereldwijd, dag en nacht rekenen op 

hulpverlening. De medewerkers van de alarmcentrale SOS International kunnen je - in het Nederlands - met 

medisch advies terzijde staan. Ze kennen bovendien de weg naar de juiste artsen of ziekenhuizen in de 

omgeving van je vakantieadres. Ook voor hulp bij pech of een ongeval staan ze voor je klaar. Verder ben je 

verzekerd voor extra onverwachte verblijfskosten. 

 

Rubriek bagage 

Je neemt meer mee dan wat oude kleding en slippers. Denk maar eens aan je laptop, fotocamera, 

gehoorapparaat, horloge of surfplank. Laat dan je bagage meeverzekeren. Deze biedt dekking tot een bedrag 

van € 5.000,- per persoon, met een max. van € 10.000,- voor alle verzekerden samen. 
 
Rubriek geneeskundige en tandheelkundige kosten  
Met deze uitbreiding weet je zeker dat alle geneeskundige kosten gedekt zijn. Een deel van de  
geneeskundige kosten in het buitenland is al gedekt door je zorgverzekering. Die dekking is in  
sommige gevallen echter niet voldoende. De kans bestaat namelijk dat de geneeskundige kosten in  
het buitenland meer dan twee keer hoger kunnen zijn dan in Nederland. 
De rubriek geneeskundige kosten op de reisverzekering geeft geen dekking: 
- Voor het vrijwillig eigen risico van je zorgverzekering. 
- Als je geen basis zorgverzekering hebt of als je geen rechten kan ontlenen aan  

deze zorgverzekering bijvoorbeeld door het niet betalen van de premie. 
- Als je zorgverzekering geen dekking biedt in het land of de instelling waar je zorg ontvangt.  

Indien de zorgverzekering een maximum heeft voor de dekking dan vergoedt de reisverzekeraar wel de 
extra kosten. 

 

Rubriek ongevallen 

Je moet er natuurlijk niet aan denken dat het gebeurt, maar het risico van een ongeluk kun je natuurlijk niet 

helemaal uitsluiten. Mocht een ongeluk leiden tot blijvende invaliditeit, dan volgt er een uitkering. Zo ook bij 

overlijden. Gevaarlijke sporten zoals bergbeklimmen en parachutespringen zijn niet verzekerd. Deze risico’s kan 

je wel aanvullend meeverzekeren.  

 

Rubriek bijzondere sporten 

Beoefent u een bijzonder risicovolle sport zoals bergsport, parachutespringen en onderwatersport, dan bent u 

niet verzekerd. Met de dekking bijzondere sporten kan je deze risico’s meeverzekeren. Snorkelen en 

wintersporten (skiën, snowboarden en langlaufen op geprepareerde pistes) zijn wel standaard in de 

basisdekking meeverzekerd. 

 

Rubriek ongevallen bijzondere sporten 

Het beoefenen van bijzondere sporten is standaard niet verzekerd (is een algemene uitsluiting). Voorbeelden 
hiervan zijn ijshockey, heliskiën, skivliegen, parachutespringen, zweefvliegen, parapenten, rafting, 
onderwatersport buiten de recreatieve dieptelimiet van 40 meter. In algemene zin zijn sporten met een meer 
dan normaal risico niet verzekerd. Om ook verzekerd te zijn voor de kosten van overlijden of blijvende 
invaliditeit tijdens het beoefenen van deze sporten is dit extra (ongevallen) risico mee te verzekeren. 

 

Rubriek vervangend vervoer en repatriëring 

Deze dekking geeft recht op hulp in geval van uitval van je vervoermiddel of de bestuurder. Tevens worden de 

huurkosten vergoed van een gelijkwaardig vervoermiddel, wanneer je vervoermiddel uitvalt. De volledige 

vergoedingsregeling is terug te lezen in de polisvoorwaarden. Een complete dekking die niet alleen geldt voor 

personenauto's, maar ook voor campers, motorfietsen en scooters, indien deze voertuigen niet ouder zijn dan 

15 jaar. Deze dekking geldt alleen voor motorvoertuigen waarvoor het besturen ervan is toegestaan met een 

rijbewijs A, B of B/E. Er geldt dus geen dekking als het uitgevallen voertuig een voertuig is waarvoor je een C, 

C1 of D rijbewijs nodig hebt. Tenzij je ook je camper via de NKC hebt verzekerd want daarop bestaat een 

volledige dekking in het geval je minimaal beperkt casco verzekerd bent.   
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Rubriek annuleringskosten 

Natuurlijk ga je er vanuit dat niets je vakantie tegenhoudt. Toch zijn er omstandigheden denkbaar waardoor je 

je vakantie moet afzeggen of afbreken. Dan is het wel zo verstandig je Doorlopende Reisverzekering uit te 

breiden met een annuleringsdekking. Deze houdt namelijk niet alleen rekening met afzeggen of afbreken, maar 

je ontvangt ook een vergoeding bij vertrek- of aankomstvertraging. Het verzekerd bedrag is max. € 2.500,- p/p 

en max. € 10.000,- totaal. 

 

Onbeperkte vrijheid 

Standaard is de aaneengesloten duur maximaal 60 dagen. Vind je dit niet voldoende? 

Dan is uitbreiding van de reisduur naar 180 dagen of 360 dagen mogelijk. 

 

Schade aan gehuurde camper? 

Als je aansprakelijk bent voor schade aan je gehuurde camper is dit ook verzekerd onder dezelfde voorwaarden 

als de bestaande dekking voor schade aan het gehuurde of in gebruik gegeven logiesverblijf. 

 

Eigen risico huurcamper 

Het eigen risico van je gehuurde camper is tot maximaal € 1.000,- mee te verzekeren. De extra premie, 

inclusief assurantiebelasting van 21%, is voor VS/Canada slechts € 3,02 en voor andere landen (Europa en 

Wereld) € 2,42 per gehuurde dag. De dekking geldt voor de periode dat je de camper huurt. Voor deze dekking 

gelden specifieke geclausuleerde voorwaarden die zijn te raadplegen op onze website.   

 

Extra reiskosten huurcamper of huurauto? 

Als met een gehuurde camper of gehuurde personenauto wordt gereisd in Europa (excl. Nederland) dan worden 

ook de extra reiskosten vergoed als sprake is van een gedekte schade. 

 

Vergoeding skipassen 

Als je door een verzekerde gebeurtenis geen gebruik meer kan maken van skipassen en –liftkaarten, dan wordt 

deze (naar rato) vergoed. Ook van je verzekerde medereizigers die niet meer hiervan gebruik kunnen maken.  

 

Bagage later aangekomen? 

Als je niet binnen acht uur na aankomst over je bagage kunt beschikken door gedekte oorzaken, dan kun je 

voor 10% van de verzekerde bedrag voor bagage vervangende kleding en toiletartikelen aanschaffen. 

 

Huisdieren 

Huisdieren zijn gratis meeverzekerd voor onvoorziene diermedische kosten tot maximaal € 350,- mits de 

rubriek geneeskundige en tandheelkundige kosten is meeverzekerd.   

 

Repatriëring 

Als de verzekerde(n) onverwachts komt te overlijden zal de SOS alarmcentrale zorgen voor repatriëring van het 

stoffelijk overschot naar Nederland. Ook zal dan het eventueel meegereisde huisdier worden gerepatrieerd. 

 

 Digitaal gemak! 

Als extra gratis service kun je gebruik maken van “mijn verzekeringen”. Hiermee kun je via   

internet – altijd en overal - je polis-, schade-, factuur- en persoonlijke gegevens inzien. Daarnaast 

kun je zeer gemakkelijk online gegevens wijzigen of een schade melden. 


