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Wat is verzekerd ?   

Annulatieverzekering dekt onder andere: 

 
Voor de Annulatie  :  

 In geval van overlijden, ernstige ziekte, chronische ernstige ziekte 
en/of terminale ziekte in geval van eerste manifestatie of ernstig 
lichamelijk letsel, waardoor de begunstigde niet meer kan reizen, 
tussen de inschrijvingsdatum en de terugkeerdatum van de volgende 
personen: 

 De begunstigde  (of zijn levensgezel); 

 Een familielid tot in de 2de graad, partners inbegrepen, de 
personen die op hetzelfde adres  gedomicilieerd zijn en die 
onder zijn hoede staan; 

 De persoon die een minderjarig of gehandicapt kind van de 
begunstigde ten laste heeft; 

 Een familielid van het gastgezin waarbij de begunstigde 
voorzien had om zijn vakantie door te brengen, voor zover 
het familielid onder hetzelfde dak woont; 
 

 Ernstige verwikkelingen naar aanleiding van een zwangerschap, op 
voorwaarde dat de vrouw in kwestie op het moment van de 
inschrijving voor de reis niet langer dan 3 maanden zwanger was; 

 Oproeping van de begunstigde voor een transplantatie of adoptie 
van een kind; 

 Intrekking door de werkgever van vakantiedagen omwille van 
onbeschikbaarheid van de vervanger ; 

 Het ontslag van de begunstigde; 

 Afsluiten van een arbeidscontract voor minimum 3 maanden; 

 Het overgangsexamen of de tweede zittijd van een begunstigde 
student; 

 Oproeping van de  begunstigde als beroepsmilitair of reservist; 

 In geval van diefstal of volledige immobilisatie van het privé-voertuig 
na verkeersongeval of brand 5 dagen of minder voor vertrek; 

 Aanzienlijke materiële schade aan de woonplaats; 

 Indien begunstigde om medische redenen niet gevaccineerd kan 
worden en dit noodzakelijk is; 

 In geval van weigering van visum of ESTA; 

  In geval van vertraging op het ogenblik van inscheping ten gevolge 
van een verkeersongeval, brand of pech; 

 
 

 

 

 Wat is niet verzekerd ? 

Annulatieverzekering dekt onder andere niet : 

In het algemeen :  

 Iedere gebeurtenis die gekend was op het moment van de 
ondertekening van de verzekering of op het moment van de 
reservering van de reis; 

 De gevallen die plaatsvonden buiten de geldigheidsperiode; 

 Het onvermogen van de aansprakelijke derde; 

 Aandoeningen en gebeurtenissen ten gevolge van drugs, 
alcohol of niet voorgeschreven productgebruik in zoverre dit 
boven de wettelijke grenzen is; 

 

Voor de annulatie & reiscompensatie : 

 Annulering wegens slechte weersomstandigheden op de plaats 
van de bestemming ; 

 Annulering zonder specifiëring van de reden; 

 Depressieve toestanden, geestesziekten, psychische, zenuw- of 
psychosomatische stoornissen behalve indien 1

ste
 manifestatie 

met ziekenhuisopname van 7 dagen; 

 Bevallingen en ingrepen die hiermee verband houden; 

 Terroristische aanslagen en alle gevolgen die heruit 
voortvloeien; 

 Oorlogen, burgeroorlogen, opstanden. 

 

 

 

Dit document heeft als doel u een overzicht te geven van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen met betrekking tot deze verzekering. Dit 
document werd niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de erin opgenomen informatie is niet exhaustief. Voor bijkomende 
informatie gelieve de contractuele en precontractuele voorwaarden te raadplegen aangaande dit verzekeringsproduct. 

 
Welk soort verzekering is dit? 

Annulatieverzekering is een verzekeringsovereenkomst waarbij de verzekeraar zich ertoe verbindt om financieel tussen te komen in het voordeel 
van de verzekerde wanneer deze door bepaalde gebeurtenissen een reis moet annuleren, onderbreken, wijzigen of vroegtijdig stopzetten.   
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Zijn er dekkingsbeperkingen? 

 

Voor de annuleringsverzekering & reiscompensatie : 

! Max. € 30.000/reiscontract ; 
 

Voor de reiscompensatie : 

! De tussenkomst wordt beperkt tot de prestaties die werden 
gereserveerd voor het tijdstip van het schadegeval en zal in 
geen geval het oorspronkelijk verzekerd bedrag 
overschrijden.  

 

 Waar ben ik gedekt? 

De waarborgen voor annulering en reiscompensatie gelden wereldwijd .  

 

 Wat zijn mijn verplichtingen? 

 Alle noodzakelijke maatregelen treffen om de gevolgen van het schadegeval te beperken; 

 Zonder verwijl Touring alle nuttige inlichtingen verstrekken en op de vragen antwoorden die u worden gesteld, teneinde de 
omstandigheden en de omvang van de schade te kunnen vaststellen; 

 Voor de annulatieverzekering & reiscompensatie, onmiddellijk de reisorganisator of de tussenpersoon van het reisagentschap verwittigen 
zodra er kennis is van een gebeurtenis die het vertrek of het verblijf verhindert. 

 

  Wanneer en hoe dien ik te betalen? 

Onmiddellijk na het ondertekenen van de polis dient de betaling te gebeuren. 

  Wanneer begint en eindigt de dekking? 

 Voor de waarborg annulering : de waarborg vangt aan tezamen met de onderschrijving van het contract en eindigt bij de aanvang van het  
betrokken reisarrangement; 

 Voor de waarborg reiscompensatie  : vangt aan om 0u op de dag die als aanvangsdatum van de reis in de bijzondere voorwaarden vermeld 
is en eindigt om 24 u op de dag die als einddatum van de reis in de algemene voorwaarden vermeld is. 

 

   Hoe kan ik mijn contract opzeggen? 

 Indien de polis een looptijd heeft van minder dan 30 dagen :  geen mogelijkheid om contract op te zeggen; 

 Indien de looptijd langer is dan 30 dagen : heeft de verzekeringsnemer de mogelijkheid het contract per aangetekend schrijven, 
deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs op te zeggen, met onmiddellijke uitwerking op de dag 
van de kennisgeving , en dit binnen de 14 dagen na de ontvangst door de verzekeraar van de verzekeringsaanvraag of de voorgetekende 
polis.  

 

 

 

 

 

 Echtscheiding en annulering van de voorziene huwelijksreis. 

 Diefstal met geweld of inbraak binnen de 72 uur voor vertrek van 
de identiteits- of vervoerbewijzen noodzakelijk voor de reis 

 Elke voorafbestaande ziekte van de begunstigde of een familielid 
tot de 2de graad op voorwaarde dat er volgens de behandelende 
arts geen medische tegenindicatie bestond om te reizen op de 
datum van de boeking van de reis en of het onderschrijven van de 
polis ; 

 

Voor de reiscompensatie :  

 In het geval van een vervroegde terugkeer van een begunstigde 
gedurende de duur van de reis om redenen die gedekt zijn : 
vergoeding van de waarde van het niet recupeerbare gedeelte van 
de reissom.   

 

  
 


