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Allianz Global Assistance

Vergelijkingsoverzicht 

Doorlopende Vakantie  
Verzekering

In dit vergelijkingsoverzicht ziet u de belangrijkste verschillende tussen de oude Doorlopende Vakantie Verzekering
(DVV18) en de nieuwe Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering (DRAV22) van Allianz Global Assistance. Onze 
vernieuwde verzekering bestaat uit vaste pakketten, met dekkingen die passen bij deze tijd. Zo is bijvoorbeeld 
een dekking als u in quarantaine moet vanwege Covid-19 standaard opgenomen. Ook een dekking voor Bagage 
en Rechtsbijstand is vanaf nu standaard opgenomen. De keuze tussen Zonverzekering en Totaalverzekering 
komt te vervallen. Voor uitgebreide informatie over de dekkingen en vergoedingen kunt u kijken in onze 
verzekeringsvoorwaarden, DRAV22.

Reisverzekering

SOS kosten
Maximaal:

Verzekerd
 • Bij ziekte of een ongeval in het buitenland ver-

goeden wij de extra kosten van:
 - verblijf; Kostprijs
 - terugreis naar Nederland; Kostprijs
 - terugkeer per ambulancevliegtuig; Kostprijs
 - vervoer in verband met het bezoek 

van een medeverzekerde, die door een 
verzekerde ziekte opgenomen is, in het 
ziekenhuis. 

€ 175,- per polis per reis

 • Bent u door ziekte of een ongeval in 
levensgevaar? En onze medisch adviseur 
bevestigt dit? Dan vergoeden wij voor 
maximaal twee niet-meeverzekerde 
familieleden: 
 - de kosten van overkomst uit en terugkeer 

naar Nederland per openbaar vervoer;
Kostprijs

 - de verblijfkosten. € 90,- p.p. per dag voor 
max. 10 dagen

Verzekerd
 • Gezinsleden: Partner met wie de verzekeringnemer samenwoont en/of 

inwonende kinderen van verzekerde tot 30 jaar. Maar ook uitwonende 
studerende kinderen tot 30 jaar.
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SOS hulpverlening
Maximaal:

Verzekerd
• Bij  ernstige ziekte  of een ongeval in 

het buitenland verzekeren wij de extra 
kosten van:
 - verblijf; € 100,- per dag

 - vervoer in verband met ziekenhuis-
bezoek;

€ 250,- per polis per reis

 - een terugreis naar een verblijfplaats 
in Nederland per ambulance, taxi en/
of openbaar vervoer.

Noodzakelijke kosten

• Ben je door ziekte of een ongeval 
in levensgevaar? En onze medisch 
adviseur bevestigt dit? Dan vergoeden 
wij voor maximaal twee niet-
meeverzekerde familieleden:
 - de kosten van overkomst uit en 
terugkeer naar Nederland per  
openbaar vervoer;

Noodzakelijke kosten 

 - de verblijfkosten. € 100,- per dag voor maximaal 
10 dagen

Verzekerd
 • Gezinsleden: Partner met wie de verzekeringnemer samenwoont en/of 

inwonende (uitwonend voor studie) kinderen van verzekerde tot 27 jaar. 

1. SOS kosten
Deze dekking heet voortaan SOS hulpverlening. Rechtsbijstand is vanaf nu een vast onderdeel van de dekking SOS 
hulpverlening. Wij hebben een aantal verzekerde bedragen in de dekking SOS hulpverlening verhoogd. 
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• Bij opsporen en/of redden als je vermist 
bent, vergoeden we:
 - de kosten die je moet maken volgens 
de plaatselijke, bevoegde autorit-
eiten.

Noodzakelijke kosten 

Maximaal:
• Als je in het buitenland overlijdt, 

vergoeden we:
 - extra kosten voor terugreis van  
verzekerden naar Nederland per 
openbaar vervoer;

Noodzakelijke kosten

 - vervoerskosten van het stoffelijk 
overschot naar Nederland;

Noodzakelijke kosten

 - of de kosten van de begrafenis of  
crematie in het buitenland tot maxi-
maal de kosten van het vervoer van 
het stoffelijk overschot naar  
Nederland. Dit is dan inclusief de 
kosten voor overkomst en verblijf van 
twee familieleden.

€ 100,- per dag voor verblijf kosten

• Bij ernstige ziekte, ongeval of over lijden 
van niet-meereizende familie in eerste 
of tweede graad vergoeden wij de 
extra kosten van:
 - terugreizen naar Nederland per 
openbaar vervoer;

Noodzakelijke kosten

 - terugkeer naar de 
vakantiebestemming. Maar 
alleen als je drie dagen voor het 
geplande einde van de reis bent 
teruggekomen.

Noodzakelijke kosten voor  
maximaal twee personen

• Als je alleen reist, omdat jouw reis-
genoot in het buitenland overlijdt, 
vergoeden we voor één niet- 
meeverzekerd familielid:
 - de kosten van overkomst uit en  
terugkeer naar Nederland per  
openbaar vervoer;

Noodzakelijke kosten

 - de verblijfkosten. € 100,- per dag voor max. 10 dagen
• Bij ernstige schade aan jouw eigen-

dommen in Nederland vergoeden we:
 - de extra kosten van terugreizen naar 
Nederland per openbaar vervoer.

Noodzakelijke kosten
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 • Bij opsporen en/of redden als u vermist bent, 
vergoeden wij:
 - de kosten die u moet maken volgens de 

plaatselijke, bevoegde autoriteiten.
Kostprijs

Maximaal:
 • Als u in het buitenland overlijdt, vergoeden 

wij:
 - vervoerskosten stoffelijk overschot naar 

Nederland of; 
Kostprijs

 - kosten van begrafenis of crematie in 
het buitenland incl. overkomst van 2 
familieleden;

De kosten van  
vervoer stoffelijk over-
schot naar Nederland

 - extra reiskosten gezinsleden/reisgenoot. Kostprijs
 • Bij levensgevaarlijke ziekte, levensgevaarlijk 

ongeval of overlijden van niet-meereizende 
familie in eerste of tweede graad vergoeden 
wij de extra kosten van:
 - terugreizen naar Nederland; Kostprijs
 - terugkeer naar de vakantiebestemming. 

Maar alleen als u drie dagen voor het 
geplande einde van de reis bent terug-
gekomen.

Kostprijs (max. 4 per-
sonen)

 • Als u alleen reist, omdat uw reisgenoot in het 
buitenland overlijdt, vergoeden wij voor één 
niet-meeverzekerd familielid:
 - de kosten van overkomst uit en terugkeer 

naar Nederland per openbaar vervoer;
Kostprijs

 - de verblijfkosten. € 75,- p.p. per dag voor  
max 10 dagen

 • Bij ernstige schade aan uw eigendommen 
in Nederland (waardoor uw aanwezigheid 
noodzakelijk is) vergoeden wij:
 - de extra kosten van terugreizen naar 

Nederland per openbaar vervoer.
Kostprijs

 • Kan de bestuurder door ziekte of ongeval niet 
meer terug rijden naar huis, dan vergoeden 
wij:
 - terugreiskosten naar Nederland per trein 

(2e klas); 
Kostprijs

 - extra verblijfkosten. € 75,- p.p. per dag voor  
max. 10 dagen

 • Bij het uitvallen van de auto of aanhanger die 
niet binnen twee werkdagen gerepareerd kan 
worden vergoeden wij;
 - terugreiskosten naar Nederland per trein 

(2e klas) en/of;
Kostprijs

 - huurkosten van een vervangend vervoer-
middel, per dag; 

€ 100,-

 - huurkosten van een vervangend vervoer-
middel, per polis per jaar;

€ 2.500,-

 - de extra verblijfkosten; € 75,- p.p. per dag voor  
max. 10 dagen

 - de kosten van het vervoer naar/van logies-, 
verhuur- en/of reparatiebedrijf. 

€ 100,- per polis per 
 gebeurtenis

 • Bij het uitvallen van de fiets of bromfiets 
vergoeden wij;
 - terugreiskosten naar Nederland per trein 

(2e klas) en/of;
Kostprijs

 - huurkosten van een vervangend vervoer-
middel, per dag; 

€ 25,-

 - huurkosten van een vervangend vervoer-
middel, per polis per jaar;

€ 500,-

 - de extra verblijfkosten; € 75,- p.p. per dag voor  
max. 5 dagen

 - de kosten van het vervoer naar/van logies-, 
verhuur- en/of reparatiebedrijf.

€ 100,- per polis per 
 gebeurtenis

Deze dekking is vervallen. Wilt u hiervoor wel dekking? Dan 
kunt u de uitgebreide module SOS Autohulp aan uw verzekering 
toevoegen. U ontvangt dan hulp ter plaatse. Ook worden er met 
deze dekking meer kosten vergoed. Neem hiervoor contact met 
ons op.
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Maximaal:
• Bij een gedwongen oponthoud 

(door natuurgeweld of staking van 
vervoerbedrijven), vergoeden wij de 
extra kosten van:
 - terugreis naar Nederland per  
openbaar vervoer;

Noodzakelijke kosten

 - noodzakelijk verblijf (na de 
voorgenomen verblijfsduur).

€ 100,- per dag

• Is het vakantieverblijf onbewoon-
baar? Dan vergoeden wij de extra 
huurkosten:
 - als het vakantieverbijf binnen zeven 
dagen voor de reis onbewoonbaar 
wordt;

€ 125,- per dag voor maximaal  
30 dagen

 - bij uitval tijdens de dekkingsperiode 
(tot de voorgenomen verblijfsduur).

€ 100,- per dag

• Nieuw: Bij gedwongen oponthoud 
omdat je tijdens de reis in quarantaine 
moet, vergoeden wij de extra kosten van:
 - terugreis naar Nederland per  
openbaar vervoer;

Noodzakelijke kosten

 - noodzakelijk verblijf (na de 
voorgenomen verblijfsduur).

€ 100,- per persoon per dag tot 
max. € 1.000,- per polis per reis

Dit geldt als jij of een reisgenoot tijdens 
de reis in quarantaine moet vanwege 
blootstelling aan:
a. een besmettelijke ziekte anders dan 

een epidemische of pandemische 
ziekte, of

b. een epidemische of pandemische 
ziekte (zoals COVID-19), maar alleen 
als aan de volgende voorwaarden is 
voldaan:
I. De quarantaine geldt specifiek voor 

jou of een reisgenoot. Dat betekent 
dat jij of een reisgenoot specifiek 
en met name genoemd moet 
zijn in een individuele aanwijzing 
tot quarantaine vanwege een 
epidemie of pandemie; en

II. De quarantaine geldt niet in 
algemene zin (a) voor (een 
bepaald deel van) een populatie, 
geografisch gebied, gebouw of 
schip (ook thuisquarantaine of 
vergelijkbare beperkingen), of 
(b) op basis van waarnaartoe, 
waarvandaan of door welk land 
of gebied de persoon reist.  Deze 
voorwaarde (ii) geldt ook als 
de individuele aanwijzing tot 
quarantaine specifiek jou of een 
reisgenoot noemt.

• Als er sprake is van een verzekerd 
voorval, is ook verzekerd: 

 

 - telecommunicatiekosten voor 
contact met de alarmcentrale;

Noodzakelijke kosten

 - telecommunicatiekosten voor  
contact met anderen;

€ 150,- per gebeurtenis 

 - toezenden van medicijnen; Noodzakelijke kosten
 - terugreiskosten huisdier per  
openbaar vervoer.

Noodzakelijke kosten

Eigen risico
Geen

Niet verzekerd
• Hulpverlening en kosten gemaakt zonder toestemming van de alarmcen-

trale.
• Kosten gemaakt door ziekte of een ongeval zonder medische noodzaak. 
• Voor een uitgebreider overzicht kun je artikel ‘Wat is niet verzekerd?’ lezen.
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Maximaal:
 • Bij een gedwongen oponthoud (door natuur-

geweld of staking van vervoerbedrijven), 
vergoeden wij de extra kosten van:
 - terugreis naar Nederland per openbaar 

vervoer;
Kostprijs

 - noodzakelijk verblijf (na de voorgenomen 
verblijfsduur).

€ 75,- p.p. per dag 

 • Is het vakantieverblijf onbewoonbaar? Dan 
vergoeden wij de extra huurkosten:
 - als het vakantieverbijf binnen zeven dagen 

voor de reis onbewoonbaar wordt;
€ 75,- p.p. per dag voor  
max. 3 weken

 - bij uitval tijdens de dekkingsperiode (tot de 
voorgenomen verblijfsduur).

€ 75,- p.p. per dag tot 
max. de voorgenomen  
verblijfsduur

 • Als er sprake is van een verzekerd voorval, is 
ook verzekerd:
 - telecommunicatiekosten voor contact met 

de alarmcentrale; 
Kostprijs

 - telecommunicatiekosten voor contact met 
anderen;

€ 125,- per gebeurtenis

 - toezenden van de medicijnen; Kostprijs
 - terugreiskosten huisdier per openbaar 

vervoer; 
Kostprijs

 - extra kosten in verband met elders 
verzekerde reisgenoot; 

Volgens de voor deze 
rubriek geldende 
maxima

 - extra reiskosten als er gebruik wordt 
gemaakt van het eigen privé-motorrijtuig. 

€ 0,26 per kilometer 

 • Deze dekking geldt als ook (Dubbel-Zeker) 
Annulering is meeverzekerd.
 - extra terugreiskosten naar Nederland als 

de reis vanwege een verzekerde gebeur-
tenis in de Annuleringsverzekering wordt 
afgebroken.

Kostprijs

Eigen risico
Geen

Niet verzekerd
 • Hulpverlening en kosten gemaakt zonder toestemming van de 

alarmcentrale.
 • Kosten gemaakt door ziekte of een ongeval zonder medische noodzaak.
 • Slecht onderhouden auto’s en auto’s die niet voor wettelijke 

aansprakelijkheid verzekerd zijn.
 • Auto’s die niet APK-goedgekeurd zijn en/of auto’s die overbelast zijn.
 • Voor een uitgebreider overzicht kunt u artikel ‘Wat is niet verzekerd?’ lezen.
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2. Reisongevallen
Deze dekking heet voortaan Ongevallen. Aan de dekking zelf is niets veranderd.
De dekking Reisongevallen bijzondere sporten vervalt. 

3. Reisbagage 

Deze dekking heet voortaan Bagage en vormt een vast onderdeel van uw reisverzekering. Nieuw is dat u kunt kiezen uit drie 
verschillende verzekerde bedragen. Uw verzekering is omgezet naar € 3.500,-. U kunt dit ook aanpassen. Neem hiervoor con-
tact met ons op.

Reisbagage
Maximaal:

Verzekerd
 • Diefstal, vermissing of beschadiging van 

Reisbagage 
Waaronder:

€ 3.500,-

 - Digitale/elektrische apparatuur € 1.750,-
 - Kostbaarheden € 500,-
 - Mobile devices € 500,-
 - Contactlenzen en brillen € 500,-
 - Muziekinstrumenten € 500,-
 - Reisdocumenten Kostprijs
 - (Tand)prothesen/gehoorapparatuur € 500,-
 - Gereedschappen € 500,-
 - Fietsen met toebehoren € 500,-

Bagage
Maximaal: Maximaal: Maximaal:

Verzekerd
1. Diefstal, vermissing of  

beschadiging
€ 1.500,- € 3.500,- € 5.000,-

• Digitale/elektrische apparatuur 
inclusief toebehoren
 - maximaal € 500,- € 1.750,- € 3.500,-
 - per voorwerp n.v.t. n.v.t. € 1.750,-
 - mobile devices. € 350,- € 500,- € 750,-

• Overige bagage, maximaal per 
voorwerp.

€ 350,- € 500,- € 1.000,-

• Tijdens de reis gekochte spullen. € 200,- € 350,- € 500,-
• Cadeautjes voor anderen . € 200,- € 350,- € 500,-
2. Schade aan logiesverblijven 

(maximaal)
€ 350,- € 500,- € 1.000,-

3. Vermissing/vertraagde  
aankomst van bagage 

• Vervangende kleding en/of 
toiletartikelen.

€ 250,- € 350,- € 500,-

OUD (DVV18) NIEUW (DRAV22)

Bijzonderheden
 • Krijgt uw, ergens anders verzekerde, reisgenoot te maken met een, onder 

deze rubriek verzekerde, gebeurtenis? Dan vergoeden wij de extra kosten 
die u in verband hiermee moet maken ook. Uiteraard gelijk aan eventuele 
kosten die zouden gelden als de reisgenoot bij ons zou zijn verzekerd. Deze 
reisgenoot moet wel zelf een geldige verzekering hebben die geen dekking 
biedt voor uw kosten. 

 • Vervoer per ambulancevliegtuig naar Nederland vergoeden wij alleen, als:
 - u niet per ambulance, taxi of openbaar vervoer kan reizen;
 - dit uw leven kan redden en/of de kans op invaliditeit vermindert;
 - wij u van tevoren toestemming hebben gegeven.

 • Wilt u medisch noodzakelijk vervoer naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis 
vergoed krijgen? Dan moet u de dekking ‘Medische kosten’ hebben meev-
erzekerd.

 • Wij laten medicijnen sturen, als:
 - er ter plaatse geen alternatieven zijn;
 - dat nodig is door ziekte, ongeval, verlies of diefstal. 

Let op: we sturen geen medicijnen als u uw eigen medicijnen vergeten 
bent. Of als u er onvoldoende heeft meegenomen. De medicijnen zelf 
worden niet vergoed, uitsluitend de verzendkosten.

 • Bij uw overlijden in het buitenland vergoeden wij ook de kosten van de bin-
nenkist en de vervoerskosten van noodzakelijke documenten aan de rech-
thebbende. 

 • Het uitvallen van de fiets of bromfiets is verzekerd voor de fiets of bromfiets 
waarmee vanuit Nederland de reis wordt gemaakt, defect raakt of verloren 
gaat en reparatie niet direct mogelijk is. 

 • De dekking voor reiskosten en/of vervangend vervoer worden ook vergoed 
als de auto of de aanhanger binnen 7 dagen voor het begin van de geboekte 
reis uitvalt.

Bij schade
 • Als u hulp nodig heeft, neem dan contact op met de alarmcentrale.
 • Voor een uitgebreider overzicht kunt u artikel ‘Wat verwachten wij van u?’ 

lezen.

Bijzonderheden
• Heb je ook een annuleringsverzekering bij ons afgesloten? Dan is ook de 

terugreis gedekt als je de reis moet afbreken vanwege een verzekerde 
gebeurtenis.

• Ergens anders verzekerde reisgenoot: moet je kosten maken door ziekte of 
een ongeval van een niet-meeverzekerde  
reisgenoot? Dan vergoeden wij jouw extra kosten ook. Uiteraard gelijk 
aan eventuele kosten die zouden gelden als de reisgenoot bij ons zou zijn 
verzekerd. Deze reisgenoot moet wel zelf een geldige verzekering hebben 
die geen dekking biedt voor jouw kosten. 

• Vervoer per ambulancevliegtuig naar Nederland vergoeden wij alleen, als:
 - je niet per ambulance, taxi of openbaar vervoer kan reizen;
 - dit jouw leven kan redden en/of de kans op invaliditeit vermindert;
 - wij je van tevoren toestemming hebben gegeven.

• Wil je medisch noodzakelijk vervoer naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis 
vergoed krijgen? Dan moet je de dekking ‘Medische kosten’ hebben 
meeverzekerd.

• Wij laten medicijnen sturen, als:
 - er ter plaatse geen alternatieven zijn;
 - dat nodig is door ziekte, ongeval, verlies of diefstal.

Let op: we sturen geen medicijnen als je jouw eigen medicijnen vergeten 
bent. Of als je er onvol doende hebt meegenomen.
Bij schade
• Als je hulp nodig hebt, neem dan contact op met de alarmcentrale.
• Voor een uitgebreider overzicht kun je artikel ‘Wat verwachten wij van je?’ 

lezen.
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Maximaal:
 - Geld (extra dekking, uitsluitend indien de 

toeslagpremie is voldaan en dit blijkt uit de 
invulling van de polis)
 - per polis per reis voor alle verzekerden 

tezamen 
€ 750,-

 - per polis per jaar voor alle verzekerden 
tezamen 

€ 1.500,-

 - Medische apparatuur € 1.250,-
 - Goederen die tijdens de reis zijn 

aangeschaft
€ 350,-

 - Giften voor derden € 350,-
 - Uitrusting die gebruikt wordt bij de 

beoefening van bijzondere (winter)sporten
€ 350,-

 • Vermissing/vertraagde aankomst van bagage
 - Vervangende kleding en/of toiletartikelen 

op de heenreis
€ 350,-

 • Schade aan logiesverblijven € 500,-

De dekking voor contant geld komt te vervallen.

5. Medische kosten 
De verzekerde bedragen in deze dekking zijn aangepast.

Medische kosten
Maximaal:

Verzekerd
 • In het buitenland:

 -Dokters- en ziekenhuiskosten Kostprijs
 -Krukken en rolstoel € 100,-
 -Prothesen door een ongeval € 750,-
 -Tandartskosten door een ongeval € 500,-
 -Tandartskosten door spoedeisende hulp € 250,-

 • In Nederland:
 -Dokters- en ziekenhuiskosten € 500,-
 -Krukken en rolstoel € 100,-
 -Nabehandelingskosten € 1.000,-
 -Tandartskosten € 500,-

 • Medisch noodzakelijk vervoer naar 
dichtstbijzijnde ziekenhuis per taxi, 
ambulance of ambulancevliegtuig.

Kostprijs

 • Ziekte of ongeval van huisdieren in 
buitenland
 -Medische kosten € 250,- per polis per jaar

Eigen risico
 • Het wettelijk eigen risico van uw verplichte 

zorgverzekering valt onder de dekking van 
deze verzekering. Heeft u gekozen voor een 
vrijwillig verhoogd eigen risico? Dan is het 
verhoogde deel voor uw eigen rekening.

Geen

Niet verzekerd
 • Als u in Nederland niet voor medische kosten bent verzekerd.
 • Kosten voor een behandeling die niet medisch noodzakelijk was.
 • Kosten van medicijngebruik om het lichaamsgewicht te veranderen.
 • Kosten om een lopende behandeling voort te zetten.
 • Zwangerschap, tenzij er sprake is van complicaties.

Medische kosten
Maximaal:

Verzekerd
Medische kosten door arts, specialist en 
ziekenhuizen. Deze zijn erkend door bevoegde 
instanties. 
• In het buitenland:

 - Dokters- en ziekenhuiskosten Noodzakelijke kosten
 - Krukken en rolstoel € 350,-
 - Prothesen door ongeval € 750,-
 - Tandartskosten door een ongeval € 750,-
 - Tandartskosten door spoedeisende hulp € 750,-

• In Nederland: € 1.000,-
 - Dokters- en ziekenhuiskosten

 - Krukken en rolstoel

 - Nabehandelingskosten

 - Tandartskosten

• Medisch noodzakelijk vervoer naar dichtst-
bijzijnde ziekenhuis per taxi, ambulance of 
ambulancevliegtuig.

Noodzakelijke kosten

• Ziekte of ongeval van huisdieren in buitenland

 - Medische kosten € 250,- per polis per jaar
Eigen risico
• Het wettelijk eigen risico van je verplichte 

zorgverzekering valt onder de dekking van 
deze verzekering. Heb je gekozen voor een 
vrijwillig verhoogd eigen risico? Dan is het 
verhoogde deel voor jouw eigen rekening.

Geen 

Niet verzekerd
• Als je in Nederland niet voor medische kosten bent verzekerd. 
• Kosten voor een behandeling die niet medisch noodzakelijk was.
• Kosten van medicijngebruik om het lichaamsgewicht te veranderen. 
• Kosten om een lopende behandeling voort te zetten.
• Zwangerschap, tenzij er sprake is van complicaties.

4. Reisrechtsbijstand
Deze dekking heet voortaan Rechtsbijstand en is een vast onderdeel van de verzekering.  
Aan de dekking zelf is niets veranderd.
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SOS autohulp
Maximaal:

Verzekerd
Hulp bij het uitvallen van de auto of aanhanger.
• Hulp ter plaatse: reparatie door een profes-

sionele hulpdienst op de plek zelf (als dat 
binnen een uur mogelijk is). 

Noodzakelijke kosten

• Transport: vervoer van de auto naar de 
dichtstbijzijnde professionele hulpdienst. 
Transport van de auto en aanhanger terug 
naar Nederland als deze niet gerepareerd 
kunnen worden. De kosten van het trans-
port mogen niet hoger zijn dan de waarde 
van de auto en de aanhanger.

Noodzakelijke kosten

• Stalling: de kosten van het stallen. € 1.000,-
• Onderdelen: de kosten van onderdelen 

die nodig zijn voor de reparatie worden 
niet vergoed. Wel kunnen we onderdelen 
opsturen als die ter plaatste niet beschik-
baar zijn. 

Noodzakelijke kosten

• Vervoer inzittenden: reiskosten van open-
baar vervoer om de inzittenden met hun 
bagage naar de eindbestemming of een 
adres in Nederland te brengen. 

Noodzakelijke kosten

• Vervangend vervoer, hotelkosten, 
reiskosten: kan de auto niet binnen 48 uur 
gerepareerd worden? Dan vergoeden wij: 
 - de huur van een soortgelijke auto; 30 dagen tot € 3.000,-  

per reis
 - of de hotelkosten en; Vijf dagen tot€ 100,- per 

persoon per dag
 - de reiskosten naar het dichtstbijzijnde 
hotel;

€ 100,-

7. Autohulppakketplus  
Deze dekking heet voortaan SOS Autohulp.

Autohulppakketplus
Maximaal:

Verzekerd
Uitvallen van de bestuurder

 • Kosten van repatriëring van het motorrijtuig 
in geval van:

1.  Ernstige ziekte of ernstige ongeval van 
verzekerde 

Kostprijs

2.  Voortijdige terugkeer van verzekerde 
naar Nederland in verband met een 
onder de rubriek SOS kosten verzekerde 
gebeurtenis

Kostprijs

Uitvallen van het motorrijtuig door pech of 
ongeval

 • Kosten door het uitvallen van het motorrijtuig 
of aanhanger:

1. a. Noodreparatie langs de weg of € 125,- per gebeurtenis
  b. Berging, vervoer en bewaking van het 

motorrijtuig en/of aanhanger 
€ 1.000,- per  
gebeurtenis

2. a. Toezending vervangende onderdelen Kosten van toezending
  b. Onderdelen zelf € 125,- per gebeurtenis
3. a. Huurkosten vervangend motorrijtuig, 

aanvullende vergoeding, per dag
€ 50,-

  b.  Huurkosten vervangend motorrijtuig, 
aanvullende vergoeding, max. per 
polis per jaar 

€ 1.250,-

  c.  Drop-off-kosten vervangend motor-
rijtuig, aanvullende vergoeding, max. 
per polis per reis 

€ 250,-

4. Repatriëring van het motorrijtuig en/of 
aanhanger 

Kostprijs

5. Repatriëring van de onbeschadigde 
aanhanger 

Kostprijs

6. Wintersport/Bijzondere (winter)sporten
Deze dekking heet voortaan Wintersport en Risicosporten. Aan de dekking zelf is niets veranderd.

 • Als de behandeling uitgesteld had kunnen worden tot na de eerst 
mogelijke terugkeer in Nederland.

 • Onnodig dure behandeling.
 • Voor een uitgebreider overzicht kunt u artikel ‘Wat is niet verzekerd?’ 

lezen.

Bijzonderheden
 • De medische kosten in Nederland worden vergoed als u tijdens uw 

reis vanuit Nederland naar het buitenland, of tijdens de terugreis naar 
Nederland, in Nederland ziek wordt of betrokken raakt bij een ongeval. 
Deze kosten zijn ook verzekerd als deze zijn gemaakt binnen de 
dekkingsperiode tijdens een reis in Nederland waarvoor deze verzekering 
ook dekking bied. 

Bij schade
 • Voor de volgende vergoedingen is uitdrukkelijke toestemming van de 

alarmcentrale nodig:
 -vervoer in verband met ziekte of ongeval;
 -ziekenhuisopname langer dan 24 uur. Meld dit binnen zeven dagen aan 

de alarmcentrale.
 • Voor een uitgebreider overzicht kunt u artikel ‘Wat verwachten wij van 

u?’ lezen.

• Als de behandeling uitgesteld had kunnen worden tot na de eerst 
mogelijke terugkeer in Nederland. 

• Onnodig dure behandeling.
• Voor een uitgebreider overzicht kun je artikel ‘Wat is niet verzekerd?’ lezen.
Bij schade
• Voor de volgende vergoedingen is uitdrukkelijke toestemming van de 

alarmcentrale nodig:
 - vervoer in verband met ziekte of ongeval;
 - ziekenhuisopname langer dan 24 uur. Meld dit binnen zeven dagen aan 
de alarmcentrale.

• Voor een uitgebreider overzicht kun je artikel ‘Wat verwachten wij van je?’ 
lezen.
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Maximaal:
 - of reiskosten per trein (2e klasse) naar 
de eindbestemming of het huisadres 
in Nederland. Plus de reiskosten naar 
het dichtstbijzijnde treinstation. Als de 
treinreis meer dan acht uur duurt, mag 
er gekozen worden voor een vliegticket 
(economy class). Kies je voor vervoer naar 
de eindbestemming? Dan worden de 
extra reiskosten vergoed tot maximaal de 
kosten van de terugreis naar het huisadres 
in Nederland. 

Noodzakelijke  kosten

• Hulp bij het uitvallen van de bestuurder:
Kan de bestuurder niet meer rijden? En 
kan geen van de inzittenden de besturing 
overnemen? Dan vergoeden wij: 
 - de kosten voor een vervangende chauf-
feur om door te kunnen rijden naar de 
eindbestemming of terug te kunnen 
rijden naar het huisadres in Nederland, of; 

Noodzakelijke kosten

 - reiskosten per trein (2e klasse) naar de 
woonplaats in Nederland, of; 

Noodzakelijke kosten

 - de noodzakelijke extra kosten voor verblijf. Tien dagen tot € 100,- 
per persoon per dag

•  Communicatiekosten: de noodzakelijke 
communicatiekosten die je moet maken 
voor het verkrijgen van autohulp. 

Noodzakelijke kosten

• Kosten voor ophalen na reparatie: 
 - voor het ophalen van de gerepareerde 
auto of aanhanger vergoeden wij voor één 
persoon de treinkosten (2e klasse);

Noodzakelijke kosten

 -  en als in overleg met de alarmcentrale een 
taxi wordt ingeschakeld, vergoeden wij de 
kosten.

€ 100,-

• Rechtsbijstand voor jouw auto. Dit houdt 
juridische ondersteuning door DAS in, als 
buiten Nederland: 
 - schade aan jouw auto wordt toegebracht; Hoe en onder welke 

condities DAS deze 
juridische ondersteuning 
verleent, lees je op www.
allianz-assistance.nl/ 
rechtsbijstand.

 - een geschil ontstaat tussen jou en een 
bedrijf over een verkeerd uitgevoerde 
reparatie of slecht onderhoud. 

Eigen risico
Geen
Niet verzekerd
• Hulp en kosten zonder toestemming van de alarmcentrale. 
• Kosten die je normaal ook zou maken, zoals geplande reis- en 

verblijfkosten. Voorbeelden hiervan zijn maaltijden, maar ook de 
kosten van brandstof, parkeergelden en dergelijke.

• Slecht onderhouden auto’s en auto’s die niet voor wettelijke 
aansprakelijkheid verzekerd zijn. 

• Auto’s die niet APK-goedgekeurd zijn en/of auto’s die overbelast zijn.
• Dekking tijdens reizen die je niet vooraf hebt geboekt. Je bent wel 

verzekerd bij een meerdaagse reis waarvoor je een  
verblijfsrekening hebt van hotel, bungalowpark of camping. 

• Dekking tijdens het reizen naar, en het verblijf op een vaste standplaats. 
Zoals bij een camping of bungalowpark.

• Voor een uitgebreider overzicht kun je artikel ‘Wat is niet verzekerd?’ 
lezen.

Maximaal:
Extra dekking voor reisbagage, vervangende 
kleding en toiletartikelen 
(zie de rubrieksvoorwaarden)

 • Communicatiekosten: de noodzakelijke 
communicatiekosten die u moet maken voor 
het verkrijgen van autohulp. 

€ 125,- per gebeurtenis

 • Rechtsbijstand voor uw auto. Dit houdt 
juridische ondersteuning door DAS in, als 
buiten Nederland:

Conform voorwaarden 
DAS Rechtsbijstand

a. schade aan uw auto wordt toegebracht;
b. een geschil ontstaat tussen u en een 

bedrijf over een verkeerd uitgevoerde 
reparatie of slecht onderhoud.

Eigen risico
Geen

Niet verzekerd
 • Hulp en kosten zonder toestemming van de alarmcentrale.
 • Kosten die u normaal ook zou maken, zoals geplande reis- en 

verblijfkosten. Voorbeelden hiervan zijn maaltijden, maar ook de kosten 
van brandstof, parkeergelden en dergelijke.

 • Gebeurtenissen die ontstaan terwijl de bestuurder niet bevoegd was om 
te rijden of niet in het bezit is van een geldige rijbewijs. 

 • Slecht onderhouden auto’s en auto’s die niet voor wettelijke 
aansprakelijkheid verzekerd zijn.

 • Auto’s die niet APK-goedgekeurd zijn en/of auto’s die overbelast zijn.
 • Dekking tijdens reizen die u niet vooraf heeft geboekt. U bent wel 

verzekerd bij een meerdaagse reis waarvoor u een verblijfsrekening heeft 
van hotel, bungalowpark of camping.

 • Voor een uitgebreider overzicht kunt u artikel ‘Wat is niet verzekerd?’ lezen.
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Annulering

Vergoeding
• Bij het annuleren van reizen die geboekt zijn binnen de geldigheids-

duur van de verzekering vergoeden we: 
 - de annuleringskosten;
 - de kosten van het overboeken van de reis, waardoor totale annulering 
niet nodig is;

 - de extra kosten door verhoging van de oorspronkelijke reissom bij 
gedeeltelijke annulering.

• Bij het afbreken van de reis:
 - We vergoeden het aantal niet-gebruikte vakantiedagen.

• Bij ziekenhuisopname:
 - Wij geven een vergoeding die in verhouding staat met het aantal 
vakantiedagen dat je niet gebruikt. Dit geldt vanaf acht uur opname 
in het ziekenhuis.

De dekking Dubbel-Zeker is vervallen 
en niet meer af te sluiten.

Bijzonderheden
• De dekking voor reiskosten en/of vervangend vervoer worden ook 

vergoed als de auto of de aanhanger binnen 7 dagen  
voor het begin van de geboekte reis uitvalt.

Bij schade
• Voor autohulp is het noodzakelijk dat je contact opneemt met de 

alarmcentrale.
• Voor een uitgebreider overzicht kun je artikel ‘Wat verwachten wij van 

je?’ lezen. 

8. Annulering 
Er zijn een aantal extra annuleringsredenen toegevoegd aan de verzekering. De Dubbel-Zeker Annuleringsverzekering  
is vervallen.

Doorlopende (Dubbel-Zeker) 
Aannuleringsverzekering 

Vergoeding
 • Bij het annuleren van reizen die geboekt zijn binnen de geldigheidsduur 

van de verzekering vergoeden we:
 - de annuleringskosten;

 - de kosten van het overboeken van de reis, waardoor totale annulering 
niet nodig is;

 - de extra kosten door verhoging van de oorspronkelijke reissom bij 
gedeeltelijke annulering.

 • Bij het afbreken van de reis:

 - We vergoeden het aantal niet-gebruikte vakantiedagen.
 • Bij ziekenhuisopname:

 - Wij geven een vergoeding die in verhouding staat met het aantal 
vakantiedagen dat u niet gebruikt. Dit geldt vanaf acht uur opname in 
het ziekenhuis.

 • Heeft u de ‘Dubbel-Zeker Annuleringsdekking’ gekozen? Dan vergoeden 
wij:
 - de reissom tot het verzekerde bedrag, als u de reis afbreekt;
 - de reissom tot het verzekerde bedrag bij een ziekenhuisopname vanaf 

72 uur;
 - de niet-gebruikte vakantiedagen aan uw medereizigers, als u de 

vakantie moet afbreken en u met uw privé-auto terugrijdt;
 - de niet-gebruikte vakantiedagen aan uw meereizende gezinsleden en 

reisgenoten (maximaal drie gezinnen of zes personen), als u overlijdt 
tijdens de reis.

Bijzonderheden
 • De dekking voor reiskosten en/of vervangend vervoer worden ook 

vergoed als de auto of de aanhanger binnen 7 dagen voor het begin van 
de geboekte reis uitvalt.

 • De kosten van repateriering worden vergoed als herstel binnen 2 
werkdagen na melding (bij toezending onderdelen 4 werkdagen) niet 
mogelijk is, of als de auto na diefstal wordt teruggevonden en u heeft daar 
nog belang bij. 

 • De kosten van repateriering mogen niet hoger zijn dan de waarde van de 
auto en de aanhanger.

 • Wij vergoeden de huurkosten en drop-off kosten van de auto die gemaakt 
worden als de auto uitvalt en de dekking op de S.O.S. hulpverlening is 
niet toereikend. Op deze dekking zijn de voorwaarden van S.O.S. kosten 
onverkort van toepassing. 

 • Bij diefstal, vermissing of beschadiging van bagage (m.u.v. 
digitale/elektrische apparatuur, mobile devices, reisdocumenten, 
kostbaarheden,geld en reischeques), die bij pech of ongeval is 
achtergelaten in de auto of aanhanger, bestaat recht op een vergoeding. 
De geldende verzekerde bedragen staan onder de rubriek Reisbagage. Op 
deze dekking zijn verder de rubrieksvoorwaarden Reisbagage onverkort 
van toepassing.

 • Vervangende kleding en toiletartikelen voor zover deze moeten worden 
aangeschaft tijdens de dekkingsperiode van de verzekering, omdat de 
bagage tijdens de heenreis uit het motorrijtuig is gestolen. De geldende 
verzekerde bedragen staan onder de rubriek Reisbagage. Op deze dekking 
zijn verder de rubrieksvoorwaarden Reisbagage onverkort van toepassing.

Bij schade
 • Voor autohulp is het noodzakelijk dat u contact opneemt met de 

alarmcentrale.
 • Voor een uitgebreider overzicht kunt u artikel ‘Wat verwachten wij van u?’ 

lezen.
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Verzekerd
 • U krijgt een vergoeding als u de reis annuleert of afbreekt in de volgende 

gevallen:
 - Overlijden, ernstige ziekte of ongeval van uzelf of een medeverzekerde. 
 - Overlijden, ernstige ziekte of levensbedreigend ongeval van een 

familielid in de eerste, tweede of derde graad.
 - Ziekte of een ongeval van een familielid in de eerste graad. Maar alleen 

als u de enige bent die het familielid kan verzorgen (zorgplicht).
 - Als een niet-meereizend gezinslid plotseling een medisch noodzakelijke 

operatie moet ondergaan. Stond dit gezinslid al op de wachtlijst voor 
deze operatie? Dan geldt de dekking niet.

 - Als een verzekerde een medisch noodzakelijke operatie moet 
ondergaan. Dit is ook verzekerd als de verzekerde al op de wachtlijst 
voor deze operatie stond.

 - Een operatie van een verzekerde in verband met transplantatie van een 
donororgaan. 

 - Overlijden, ernstige ziekte of ongeval van de mensen bij wie u in het 
buitenland zou verblijven. 

 - Uw eigendom of dat van uw werkgever is zodanig beschadigd dat uw 
aanwezigheid noodzakelijk is. Bijvoorbeeld schade aan: onroerend 
goed, inventaris, inboedel of handelswaar. 

 - Het geboekte verblijf is door schade niet meer bewoonbaar. 
 - Constatering zwangerschap en/of complicaties tijdens de 

zwangerschap als dit medisch is vastgesteld door een arts of specialist. 
 - Toewijzen van een adoptiekind.

 • In de volgende situaties bent u wel verzekerd voor annulering, maar niet 
voor het afbreken van de reis:
 - Als u inentingen of medicijnen niet mag (mee)nemen die voor de reis 

verplicht zijn.  
Dit moet dan zijn om medische redenen. 

 - Overlijden, ernstige ziekte of ongeval van uw hond, kat of paard. Dit 
moet plaatsvinden binnen zeven dagen voor het begin van de reis. 

 - Onvrijwillige werkloosheid na een dienstverband voor onbepaalde tijd. 
 - Het particuliere vervoermiddel waarmee de reis zou maken, kan niet 

gerepareerd worden voor het begin van de reis. 
 - U gaat weer voor minimaal twintig uur per week in loondienst, nadat u 

werkloos was en een uitkering kreeg. 
 - U bent een schoolverlater en gaat in loondienst voor minimaal twintig 

uur per week. 
 - Een herexamen ter afronding van een meerjarige opleiding is verplicht 

en kan niet worden uitgesteld. 
 - U krijgt een huurwoning toegewezen waarvan de huur dertig dagen 

voor de reis of tijdens de reis ingaat.
 - Als binnen vier weken na annulering een echtscheidingsprocedure of 

ontbinding van de notariele samenlevingsovereenkomst in gang wordt 
gezet. 

 - U krijgt onverwacht niet het visum dat u nodig heeft voor de reis. Dit is 
niet verzekerd als u het visum te laat heeft aangevraagd. 

 - Diefstal, verlies of vermissing van de reisdocumenten op de dag van 
vertrek vanuit Nederland. Deze reisdocumenten dienen nodig te zijn 
voor de reis.

 • U bent bij verzekerd voor vertraagd vertrek als:
 - Het openbaar vervoer waarmee u een reis van meer dan drie dagen 

maakt, vertraagd is. En u daardoor veel later op de bestemming 
aankomt dan op uw vervoersdocument staat. Dan krijgt u een 
vergoeding van:

 - één dag bij een vertraging van 8 tot 20 uur;
 - twee dagen bij een vertraging van 20 tot 32 uur;
 - drie dagen bij een vertraging van 32 uur of meer.

 • Zaakwaarnemer of extra persoon:
 - Staat op het polisblad de naam van uw zaakwaarnemer of extra 

persoon? En kan deze persoon niet waarnemen door overlijden, 
ernstige ziekte of ongeval van hemzelf of zijn familielid in de eerste of 
tweede graad? Dan geldt de verzekering ook hiervoor.  
Dit is alleen verzekerd als de naam op het polisbad staat.

OUD (DVV18) NIEUW (DRAV22)

Verzekerd
• Je krijgt een vergoeding als je de reis annuleert of afbreekt in de 

volgende gevallen:
 - Overlijden, ernstige ziekte of ongeval van jezelf of een medeverze-
kerde.

 - Overlijden, ernstige ziekte of levensbedreigend ongeval van een 
familielid in de eerste of tweede graad.

 - Overlijden, ernstige ziekte of levensbedreigend ongeval van een 
familielid in de derde graad.

 - Overlijden, ernstige ziekte of levensbedreigend ongeval van een 
vriend(in) of huisgenoot., maar alleen als dit tijdens de reis gebeurt.

 - Ziekte of een ongeval van een familielid in de eerste graad. Maar 
alleen als jij de enige bent die het familielid kan verzorgen (zorgplicht).

 - Jij of een reisgenoot moet vóór aanvang van of tijdens de reis in 
quarantaine vanwege blootstelling aan: 
a. een besmettelijke ziekte anders dan een epidemische of 

pandemische ziekte, of
b. een epidemische of pandemische ziekte (zoals COVID-19), maar 

alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
I. De quarantaine geldt specifiek voor jou of een reisgenoot. 

Dat betekent dat jij of een reisgenoot specifiek en met 
name genoemd moet zijn in een individuele aanwijzing tot 
quarantaine vanwege een epidemie of pandemie; en

II. De quarantaine geldt niet in algemene zin (a) voor (een bepaald 
deel van) een populatie, geografisch gebied, gebouw of schip 
(ook thuisquarantaine of vergelijkbare beperkingen), of (b) 
op basis van waarnaartoe, waarvandaan of door welk land of 
gebied de persoon reist.  Deze voorwaarde (ii) geldt ook als 
de individuele aanwijzing tot quarantaine specifiek jou of een 
reisgenoot noemt.

 - Als een niet-meereizend gezinslid plotseling een medisch 
noodzakelijke operatie moet ondergaan. Stond dit gezinslid al op de 
wachtlijst voor deze operatie? Dan geldt de dekking niet.

 - Als een verzekerde een medisch noodzakelijke operatie moet 
ondergaan. Dit is ook verzekerd als de verzekerde al op de wachtlijst 
voor deze operatie stond.

 - Een operatie van een verzekerde in verband met transplantatie van een 
donororgaan.

 - Overlijden, ernstige ziekte of ongeval van de mensen bij wie je in het 
buitenland zou verblijven.

 - Jouw eigendom of dat van jouw werkgever is zodanig beschadigd dat 
je aanwezigheid noodzakelijk is. Bijvoorbeeld schade aan: onroerend 
goed, inventaris, inboedel of handelswaar.

 - Het geboekte verblijf is door schade niet meer bewoonbaar.
 - Constatering zwangerschap en/of complicaties tijdens de zwanger-
schap als dit medisch is vastgesteld door een arts of specialist.

 - Toewijzen van een adoptiekind.
 - Als je een woning koopt of verkoopt en de oplevering van het huis 
tijdens of binnen 60 dagen voor de geplande reis is.

 - Als een terroristische gebeurtenis of natuurramp plaatsvindt  in de  
30 dagen voorafgaand aan je vertrekdatum of tijdens je reis, op 
minder dan 100 kilometer van een stad waar je verblijft tijdens je reis, 
zoals vermeld in je oorspronkelijke reisschema van je reisorganisator. 
Dit geldt alleen als in de 30 dagen voorafgaand aan de boekingsdatum 
van je reis geen  terroristische gebeurtenis of natuurramp heeft 
plaatsgevonden op minder dan 40 kilometer van deze stad.

• In de volgende situaties ben je wel verzekerd voor annulering, maar niet 
voor het afbreken van de reis:
 - Als je inentingen of medicijnen niet mag (mee)nemen die voor de reis 
verplicht zijn. Dit moet dan zijn om medische redenen.

 - Overlijden, ernstige ziekte of ongeval van jouw hond, kat of paard. Dit 
moet plaatsvinden binnen zeven dagen voor het begin van de reis.

 - Onvrijwillige werkloosheid na een dienstverband voor onbepaalde tijd.
 - Onvrijwillige werkloosheid na een dienstverband met een tijdelijk 
contract. 
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Maximaal:

Eigen risico
Geen

Maximum per schade
 • Maximale vergoeding per verzekerde per 

reis voor annuleringskosten, kosten van af- of 
onderbreking en/of vertreksvertraging.

€ 1.650,-

 • Tot maximaal per polis per jaar voor alle 
verzekerden samen.

€ 8.250,-

Niet verzekerd
 • Als u al kon verwachten dat u de reis moest annuleren, afbreken of 

onderbreken toen u boekte.
 • Als de kosten zijn gedekt door een andere voorziening of verzekering.
 • Als u de reis niet kunt aantonen met een boeking en/of reservering.
 • Als u alleen vervoer heeft geboekt zonder accommodatie, dan is er geen 

vergoeding voor vertraagd vertrek.
 • Als de vertraging ontstaat tijdens een rondreis, dan is er geen vergoeding 

voor vertraagd vertrek.
 • Voor een uitgebreider overzicht kunt u artikel ‘Wat is niet verzekerd?’ 

lezen.

Bijzonderheden
 • Als u de reis moet onderbreken door ziekte of ongeval, dan dient u een 

verklaring van de arts ter plaatse te overleggen. Dit is een verklaring 
waaruit de (medische) noodzaak tot onderbreking blijkt.

 • U bent ook voor annulering verzekerd, als een reisgenoot de reis moet 
annuleren en de:
 - reisgenoot op uw boekings- of reserveringsformulier genoemd staat;
 - reisgenoot een eigen annuleringsverzekering voor deze reis heeft 

afgesloten;
 - oorzaak van de annulering verzekerd is. 

Deze dekking is per reis beperkt tot drie meereizende gezinnen of zes 
reisgenoten. 
Breekt u de reis af? Dan is deze dekking beperkt tot één reisgenoot.

 - Het particuliere vervoermiddel waarmee de reis zou maken, kan niet 
gerepareerd worden voor het begin van de reis.

 - Je gaat weer voor minimaal twintig uur per week in loondienst, nadat 
je werkloos was en een uitkering kreeg.

 - Je bent een schoolverlater en gaat in loondienst voor minimaal 
twintig uur per week.

 - Een herexamen van een meerjarige opleiding is verplicht en kan niet 
worden uitgesteld.

 - Je krijgt dertig dagen voor de reis of tijdens de reis een huurwoning.
 - Als binnen vier weken na annulering een echtscheidingsprocedure 
of ontbinding van de notariele samenlevingsovereenkomst in gang 
wordt gezet.

 - Als je jouw relatie beeindigt. Dit moet je wel kunnen aantonen.
 - Je krijgt onverwacht niet het visum dat je nodig hebt voor de reis. Dit 
is niet verzekerd als je het visum te laat hebt aangevraagd.

 - Diefstal, verlies of vermissing van de reisdocumenten die nodig zijn 
voor de reis.

 - Je direct aangewezen zakelijk plaatsvervanger of je direct 
aangewezen waarnemer valt uit door overlijden, ernstige ziekte of 
ongeval van hemzelf of een familielid. 

• Je bent verzekerd voor vertraagd vertrek als:
 - Het openbaar vervoer waarmee je een reis van meer dan drie dagen 
maakt, vertraagd is. En je daardoor veel later op de bestemming 
aankomt dan op je vervoersdocument staat. Dan krijg je een 
vergoeding van:
 - één dag bij een vertraging van 8 tot 20 uur;
 - twee dagen bij een vertraging van 20 tot 32 uur;
 - drie dagen bij een vertraging van 32 uur of meer.

Eigen risico
Geen
Maximum vergoeding
• Het verzekerde bedrag staat op het polisblad. Er zijn twee mogelijke 

maximale vergoedingen: 
 - € 1.500,- per persoon, per reis. En € 7.500,- per polis, per jaar voor alle 
verzekerden samen; 

 - € 3.000,- per persoon, per reis. En € 15.000,- per polis, per jaar voor 
alle verzekerden samen.

Niet verzekerd
• Als je al kon verwachten dat je de reis moest annuleren, afbreken of 

onderbreken toen je boekte. 
• Als de kosten zijn gedekt door een andere voorziening of verzekering.
• Als je de reis niet kunt aantonen met een boeking en/of reservering. 
• Als je alleen vervoer hebt geboekt zonder accommodatie, dan is er 

geen vergoeding voor vertraagd vertrek.
• Als de vertraging ontstaat tijdens een rondreis, dan is er geen vergoed-

ing voor vertraagd vertrek. 
• Voor een uitgebreider overzicht kun je artikel ‘Wat is niet verzekerd?’ 

lezen.
Bijzonderheden
• Je bent ook voor annulering verzekerd, als een reisgenoot de reis moet 

annuleren en de:
 - reisgenoot op jouw boekings- of reserveringsformulier genoemd 
staat;

 - reisgenoot een eigen annuleringsverzekering voor deze reis heeft 
afgesloten; 

 - oorzaak van de annulering verzekerd is. 
Deze dekking is per reis beperkt tot drie meereizende gezinnen of zes 
reisgenoten. 
Breek je de reis af? Dan is deze dekking beperkt tot één reisgenoot.
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Samengestelde reis
• Heb je een samengestelde reis geboekt en valt een van de onderdelen 

uit? Dan krijg je een vergoeding als de oorzaak van de annulering of 
aanpassing van de reis het gevolg is van:
 - natuurgeweld (aardbeving, aardverschuiving, brand, cycloon, storm, 
orkaan, insneeuwing, mist, tsunami of vulkaan uitbarsting);

 - terrorisme;
 - binnenlandse onlusten of oproer in het land van bestemming;
 - stukgaan van het geboekte vervoer waardoor de reis niet mogelijk is;
 - een plotselinge, onaangekondigde staking.

• Bij het annuleren van de reis vergoeden we:                                                                      
 - de annuleringskosten van de niet gebruikte onderdelen van de reis.                                        

•  Als je niet annuleert, maar wel extra kosten maakt om de reis in aange-
paste vorm alsnog te kunnen maken, vergoeden we:                                                                                            
 - de noodzakelijke extra verblijfkosten (logies en maaltijden) voor 
maximaal vijf dagen tot € 75,- per persoon per dag;

 - de noodzakelijke extra reiskosten tot € 500,- per persoon;
 - de annuleringskosten van gemist vervoer en overige onderdelen van 
de reis tot € 500,- per persoon.

Bij schade
• Onmiddellijk, maar uiterlijk binnen drie dagen de annulering melden 

bij de partijen waar de reis of de verschillende onderdelen van de reis 
zijn geboekt.

• Van de vergoeding trekken wij alles af wat je al van anderen hebt 
ontvangen.

• We stellen voor je vast wat we vergoeden voor het afbreken van de reis 
of ziekenhuisopname. Alle meereizende verzekerden krijgen dezelfde 
vergoeding.

• Voor een uitgebreider overzicht kun je artikel ‘Wat verwachten wij van 
je?’ lezen.

Maximaal:
 • Heeft u een samengestelde reis geboekt en valt een van de onderdelen 

uit? Dan krijgt u een vergoeding als de oorzaak van de annulering of 
aanpassing van de reis het gevolg is van:
 - natuurgeweld (aardbeving, aardverschuiving, brand, cycloon, storm, 

orkaan, insneeuwing, mist, tsunami of vulkaanuitbarsting);
 - terrorisme;
 - binnenlandse onlusten of oproer in het land van bestemming;
 - stukgaan van het geboekte vervoer waardoor de reis niet mogelijk is;
 - een plotselinge, onaangekondigde staking.

 • Bij het annuleren van de reis vergoeden we:
 - de annuleringskosten van de niet gebruikte onderdelen van de reis.

 • Als u niet annuleert, maar wel extra kosten 
maakt om de reis in aangepaste vorm alsnog 
te kunnen maken, vergoeden we:
 - de noodzakelijke extra verblijfkosten 

(logies en maaltijden) voor maximaal vijf 
dagen;

tot € 75,- per persoon 
per dag

 - de noodzakelijke extra reiskosten; tot € 500,- per persoon
 - de annuleringskosten van gemist vervoer 

en overige onderdelen van de reis.
tot € 500,- per persoon

Bij schade
 • Onmiddellijk, maar uiterlijk binnen drie dagen de annulering melden bij 

de partijen waar de reis of de verschillende onderdelen van de reis zijn 
geboekt.

 • Van de vergoeding trekken wij alles af wat u al van anderen heeft 
ontvangen.

 • We stellen voor u vast wat we vergoeden voor het afbreken van de reis 
of ziekenhuisopname. Alle meereizende verzekerden krijgen dezelfde 
vergoeding.

 • Voor een uitgebreider overzicht kunt u artikel ‘Wat verwachten wij van u?’ 
lezen.

Overige wijzigingen
OUD (DVV18) NIEUW (DRAV22)

Maximale reisduur 60 dagen
De maximale reisduur is verkort naar 60 dagen. Maakt u reizen die langer duren dan 60 dagen, dan is het mogelijk tegen een 
toeslag de reisduur uit te breiden naar 180 dagen. Neem hiervoor contact met ons op.

Werelddekking
De Werelddekking blijft gehandhaafd op de verzekering. Het is ook mogelijk dit aan te passen naar een dekking in alleen 
Europa en het Middellandse Zeegebied. Neem hiervoor contact met ons op.

De verzekering en uw kinderen

OUD (DVV18) NIEUW (DRAV22)

5. Waar is de verzekering geldig?

 • De verzekering is geldig in de hele wereld, dit geldt zowel voor de 
Totaalverzekering als de Zonverzekering.

 • Kinderen tot 30 jaar zijn meeverzekerd

5. Waar is de verzekering geldig?

• De verzekering is geldig in de hele wereld

• Staat op het polisblad Europa? Dan is de geldigheid beperkt tot de landen 
van Europa. Dit is inclusief de Azoren, de Canarische Eilanden, Madeira en 
de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee. De dekking geldt ook in 
Rusland, tot de Oeral en de Kaukasus. Ook zeereizen tussen de genoemde 
gebieden vallen onder de dekking.

• Kinderen tot 27 jaar zijn meeverzekerd


