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1. Begripsomschrijvingen 
In de polis en deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 

1.1 Afbrekingsvergoeding 

 De vergoeding die u krijgt per ongebruikte reisdag. 

 

1.2 Annuleringskosten 

 De (gedeeltelijke) reissom en/of de administratiekosten die u moet betalen als u uw geboekte reis annuleert. 

  

1.3 Direct familielid 

 Familieleden in de eerste, tweede en derde graad. 

 

1.4 Ernstige ziekte 

 Een ziekte die zonder directe behandeling niet zal genezen en ook bij behandeling blijvende gevolgen kan 

 hebben. 

 

1.5 Familieleden 

 a.     1e graad: 

         uw (ex)echtgeno(o)t(e) of de persoon met wie u samenwoont en met wie u een geregistreerd partnerschap 

         of een samenlevingscontract heeft, ouders, adoptie-, pleeg , stief- en/of schoonouders, kinderen, adoptie-, 

                      pleeg- en/of stiefkinderen;  

 b.     2e graad: 

         broers, zusters, pleeg- en/of stiefbroers en -zusters, grootouders en kleinkinderen. Verder schoonzonen, 

                      schoondochters, zwagers en schoonzusters (hiermee bedoelen wij ook de partners die door een 

         geregistreerd partnerschap en/of samenlevingscontract dezelfde relatie hebben); 

 c.     3e graad: 

         neven, nichten, ooms, tantes, overgrootouders en achterkleinkinderen. 

 

1.6 Gebeurtenis 

 Elk voorval of een reeks van in oorzaak met elkaar verband houdende voorvallen, waardoor schade is ontstaan.  

 

1.7 Gezin 

 De personen die bij u in huis wonen en met wie u samen reist. Als u alleen reist, beschouwen wij u ook als een 

 gezin. 

 

1.8 Hulplijn 

 Nummer van de hulpcentrale zoals vermeld op uw hulppas. 
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1.9 Medeverzekerde 

 Iemand die, net als u, verzekerd is op basis van deze verzekering. 

 

1.10 Ongebruikte reisdagen 

 Reisdagen die u door een onverwachte gebeurtenis niet op uw bestemming of in uw accommodatie heeft 

 kunnen doorbrengen. 

 

1.11 Reis 

              Geboekt vervoer en/of verblijf. Reis en verblijf bedoeld voor ontspanning en recreatie. Binnen Nederland moet  

 er sprake zijn van een geboekte reis en/of geboekt verblijf. Er mag in deze periode geen sprake zijn van 

 betaalde arbeid. Vrijwilligerswerk en werkzaamheden van predikanten en theologen zijn wel meeverzekerd. 

 

1.12 Reisgenoot 

 Een persoon met wie u samen een reis of verblijf heeft geboekt. Deze persoon staat niet als verzekerde op het 

 polisblad vermeld, maar wel op het boekings- of reserveringsformulier. 

 

1.13 Reissom 

 Het totale bedrag dat u betaald heeft voor boekingen en reserveringen van vervoer en verblijf. De kosten die u 

              op de plaats van bestemming maakt, vallen niet onder de reissom. Dit zijn bijvoorbeeld (deel)reizen en 

 excursies.  

 

1.14 Reissom per dag 

 Ieders persoonlijke reissom, gedeeld door het totaal aantal reisdagen. 

 

1.15 Samengestelde reis 

 Een reis die bestaat uit apart van elkaar geboekte onderdelen. U heeft dan bijvoorbeeld het ticket en het verblijf 

 los van elkaar geboekt. Het gaat alleen om vervoer en/of accommodatie die u vooraf heeft geboekt. 

 

1.16 Verzekerden 

 Hieronder wordt standaard binnen deze verzekering verstaan: 

a.    u als verzekeringnemer die de verzekering heeft gesloten; 

b.    uw echtgeno(o)te, duurzaam samenwonende en/of geregistreerde partner; 

c.    uw inwonende eigen, pleeg- of adoptiekinderen; 

d.    uw uitwonende ongehuwde kinderen als zij stage lopen of dagonderwijs volgen. Maar alleen als zij in     

       de  Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven; 

e.    indien u voor één keer een minderjarige logé mee neemt op reis en deze op uw boekingsformulier staat. 

       Te denken valt hierbij aan een kleinkind of een vriendje/vriendinnetje van uw eigen kind. Deze extra 

       dekking geldt voor maximaal 2 logés. 

 Indien het een andere persoon betreft dan de hierboven genoemde personen, dient deze verzekerde met naam 

 en geboortedatum te worden vermeld op het polisblad. 

 

1.17 Waarnemer 

 De persoon die niet meereist en uw vervanger of (zaak)waarnemer is als u afwezig bent. De naam van deze  

 persoon moet u ons hebben doorgegeven en hiervoor moet u extra premie hebben betaald. 

 

2. Verzekeringsgebied 

 

Wereld 

De verzekering heeft een wereldwijde dekking. 

 

3. Wanneer geldt de dekking van uw verzekering 
 

3.1 Geldigheid en dekking per reis 
 a.     De verzekering is alleen geldig voor reizen geboekt binnen de geldigheidsduur van de verzekering of 

         binnen 7 dagen voor aanvang van de geldigheidsduur van de verzekering; 

 b.     Voor elke reis vangt de dekking onder deze verzekering aan op de boekingsdatum en eindigt direct na 

         de op het boekingsformulier vermelde einddatum van de reis of direct op de datum waarop de reis wordt 

         geannuleerd c.q. wordt afgebroken; 
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 c.     Indien een geannuleerde reis niet voor vergoeding in aanmerking is gekomen dan is de dekking voor die 

         reis definitief beëindigd. Verzekerde gebeurtenissen na deze annulering doen niet alsnog recht op 

         vergoeding ontstaan; 

 d.     Indien de geldigheidsduur van de verzekering eindigt vóór de einddatum van de reis, vervalt de dekking  

         gelijktijdig met het einde van de geldigheidsduur van de verzekering.  

 

3.2 Geldigheid naar aard van de reis 

 De verzekering is geldig voor privéreizen. Onder deze verzekering wordt onder privéreizen ook verstaan reizen 

 waarbinnen door u en/of medeverzekerde vrijwilligerswerk wordt verricht dan wel werkzaamheden van 

             predikanten en theologen. 

 

3.3 Einde dekking van uw partner of kinderen 

 De dekking van de verzekering eindigt voor: 

 a.     uw inwonende partner als deze niet langer bij u woont; 

 b.     de inwonende kinderen niet langer bij u wonen; 

 c.     de uitwonende kinderen niet langer studeren en/of stage lopen en u ze niet langer onderhoudt.  

 

4. Verzekerd bedrag 

 

Het hoogst verzekerde bedrag is de volledige reissom zoals die op het boekingsformulier staat, echter met het maximum 

dat op het polisblad is vermeld. Wij vergoeden per polis per jaar maximaal het op het polisblad vermelde bedrag voor 

alle verzekerden samen.   

 

5. Wat is verzekerd 

 

5.1 Annulering van uw reis 

 De vergoeding voor annuleringskosten wordt uitsluitend verleend indien de annulering van de reis, het  

 hotelarrangement of de huurovereenkomst, dan wel het voortijdig afbreken van de reis of het verblijf, het 

 gevolg is van een van de navolgende oorzaken: 

 a.     Overlijden, ziekte, ongeval   

         u en/of medeverzekerde, een familielid in de 1e of 2de graad, een huisgenoot of waarnemer die u heeft 

         benoemd, overlijdt, ernstige ziek wordt of ernstig gewond raakt door een ongeval; 

 b.     Zwangerschap 

         u, uw partner of de door u benoemde waarnemer of diens partner na boeking van de reis zwanger wordt, 

         mits vastgesteld door de behandelend arts/specialist. Het is ook mogelijk de reis te annuleren als gevolg 

         van complicaties bij de zwangerschap, die de geboekte reis niet mogelijk maken; 

 c.     Medisch noodzakelijke ingreep 

         u en/of medeverzekerde, een huisgenoot, de door u benoemde waarnemer of uw kind moet een medisch 

         noodzakelijke ingreep ondergaan; 

 d.     Donororgaan 

         in geval van operatie van u en/of medeverzekerde in verband met transplantatie van een donororgaan;

 e.     Inenting 

         u en/of medeverzekerde kan onverwacht om medische redenen niet de inenting krijgen die verplicht is 

         voor de reisbestemming;  

 f.     Zorg voor ouders/kinderen 

         de ouder(s) of kind(eren) van u en/of medeverzekerde heeft (hebben) onverwacht dringend zorg nodig, 

         die u alleen zelf kunt geven; 

 g.     Ontbinding huwelijk 

         het huwelijk of de duurzame relatie van u en/of medeverzekerde wordt definitief ontbonden. Onder ‘een 

         duurzame relatie’ verstaan wij een relatie met een gezamenlijk huishouden. De scheiding is wel na de 

         boeking in gang gezet; 

 h.     Adoptiekind 

         het onverwacht een adoptiekind krijgen, waardoor de reeds geboekte reis-/huurovereenkomst geen 

         doorgang kan vinden. Of buiten de schuld van u en/of medeverzekerde onverwacht niet kunnen doorgaan 

         van de adoptie waarvoor de reis was geboekt; 
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 i.      Herexamen 

          u en/of medeverzekerde moet een herexamen of hertentamen doen na het eindexamen bij een meerjarige 

          schoolopleiding. Dit herexamen of hertentamen komt onverwacht. Uitstel tot na de reis is niet mogelijk; 

 j.      Huisdier 

         indien een huisdier (uitsluitend hond, kat of paard) van u en/of medeverzekerde komt te overlijden, 

         levensgevaarlijk ziek wordt of levensgevaarlijk ongevalsletsel oploopt binnen 7 dagen voor aanvang van 

         de reis. In geval van annulering dient naast de gebruikelijke bescheiden een medische- c.q.  

         overlijdensverklaring van een dierenarts te worden overgelegd, waaruit tevens dient te blijken dat het 

         betreffende huisdier ten tijde van het afsluiten van de verzekering in goede gezondheid verkeerde;  

 k.     Materiële schade 

         de aanwezigheid thuis van uzelf en/of medeverzekerde noodzakelijk is vanwege materiële schade aan een 

         eigendom, huurwoning of het bedrijf waar u en/of medeverzekerde werkt; 

 l.      Gastheer of -vrouw 

         de gastheer of gastvrouw die in het buitenland woont en bij wie u en/of medeverzekerde tijdens de reis 

         zou verblijven, wordt door ernstige ziekte getroffen of overlijdt en kan u en/of medeverzekerde niet meer 

         ontvangen; 

 m.    Schade aan gereserveerd verblijf 

               in geval van schade aan het gereserveerd verblijf van u en/of medeverzekerde, veroorzaakt door brand, 

         diefstal, explosie, storm, blikseminslag of overstroming waardoor het verblijf van u en/of medeverzekerde 

         aldaar onmogelijk is geworden. Voorwaarde hiervoor is, dat vergoeding door de eigenaar/verhuurder van 

         het desbetreffende verblijf geweigerd wordt;   

 n.     Huur-/koopwoning   

        u en/of medeverzekerde krijgt binnen 30 dagen voor het begin van de reis onverwacht een huurwoning   

                      toegewezen of eigenaar wordt van een nieuwbouwwoning. U en/of medeverzekerde aanwezig moeten  

                      zijn bij overdracht van uw bestaande woning en/of die van medeverzekerde, maar alleen als u en/of 

        medeverzekerde geen invloed op de betreffende opleverings- of overdrachtsdatum had; 

 o.     Werkloos 

         u en/of medeverzekerde wordt buiten eigen schuld werkloos en verliest daarmee een vast dienstverband; 

 p.     Nieuwe baan 

         u en/of medeverzekerde krijgt na een periode van werkloosheid een baan aangeboden en de nieuwe  

         werkgever gaat niet akkoord met de geboekte reis, omdat u en/of medeverzekerde op de geplande 

         reisdagen bij hem aanwezig moet zijn. Het moet daarbij gaan om een baan van minimaal 20 uur per 

         week en voor minimaal 6 maanden; 

 q.     Visum 

         u en/of medeverzekerde kan onverwacht en buiten eigen schuld geen visum krijgen voor de 

         reisbestemming in het buitenland; 

 r.     Verlies reisdocumenten 

         u en/of medeverzekerde verliest op de dag van vertrek de reisdocumenten en doet daarvan onmiddellijk 

         aangifte bij de politie; 

 s.      Privévervoermiddel 

         het privévervoermiddel waarmee u en/of medeverzekerde de reis zou maken, valt binnen 30 dagen voor 

         aanvang van de reis uit door een van buitenkomend onheil. Dit vervoermiddel kan niet op tijd worden 

         vervangen of gerepareerd. Een ‘van buitenkomend onheil’ is bijvoorbeeld een aanrijding, storm of  

         diefstal. Pech, mechanische storing en dergelijke vallen hier niet onder; 

   

5.2 U reist met iemand samen 

 Annuleert uw reisgenoot de reis vanwege een van de reden zoals in sub 5.1 genoemd, vergoeden wij uw  

 annuleringskosten. Ook als uw reisgenoot hiervoor niet is verzekerd. 

 

5.3 Uw waarnemer valt uit 

 Heeft u een waarnemer meeverzekerd en dit is aangetekend op het polisblad, heeft u recht op een vergoeding 

 als u uw reis annuleert omdat uw waarnemer uitvalt om een van de volgende redenen: 

 a.     Overlijden, ziekte, ongeval   

         een familielid in de 1e of 2de graad of een huisgenoot van de waarnemer overlijdt, wordt ernstige ziek 

         of raakt ernstig gewond door een ongeval; 

 b.     Zwangerschap 

         uw waarnemer of diens partner krijgt tijdens de zwangerschap complicaties; 
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c.     Materiële schade 

         de aanwezigheid van uw waarnemer thuis is noodzakelijk vanwege materiële schade aan een eigendom,  

             huurwoning of het bedrijf waar hij werkt; 

 d.     Medisch noodzakelijke ingreep 

         de inwonende partner of een inwonend kind van uw waarnemer of uw kind moet een medisch 

         noodzakelijke ingreep ondergaan. 

 

5.4 Samengestelde reis 

 Als een van de onderdelen van uw samengestelde reis onvoorzien uitvalt, bent u verzekerd tot maximaal de 

 annuleringskosten van de overige onderdelen. Dit geldt alleen als de vervoerder, verhuurder en/of 

 reisorganisatie de kosten voor annulering niet vergoedt en niet voor vervanging kan zorgen. 

 

5.5 Uw reis afbreken 

 U en/of medeverzekerde zijn tijdens de hele reis verzekerd voor afbrekingskosten. De ingangs- en einddatum 

 van de reis staan op uw boekingsformulier.  

 Met deze dekking heeft u en/of medeverzekerde recht op een vergoeding als u en/of medeverzekerde of een 

 reisgenoot tijdens de reis vroegtijdig moet terugkeren naar Nederland als gevolg van een van de navolgende 

 oorzaken: 

 a.     omstandigheden zoals genoemd in sub 5.1 lid a, b, c, d, e, g, j, l, m en n; 

 b.     indien u en/of medeverzekerde tijdens de reis minimaal één nacht in het ziekenhuis wordt opgenomen, 

         heeft u en/of medeverzekerde recht op een vergoeding; 

 c.     omstandigheden zoals genoemd in sub 5.2; 

 d.     omstandigheden zoals genoemd in sub 5.3. 

 

6. Wat is niet verzekerd 

 

Naast de in de ‘Algemene voorwaarden model HKAC’ opgenomen uitsluitingen, gelden eveneens de onderstaande 

uitsluitingen. 

 

6.1 Deze verzekering geeft geen dekking voor schade of kosten: 

 a.     Ingang dekking later dan 7 dagen na boeken reis 

         als u de dekking afsluit later dan 7 dagen na het boeken van de reis en u de reis moet annuleren vanwege 

         een ziekte, aandoening of afwijking die 3 maanden voordat u de dekking afsloot al bestond of klachten 

         veroorzaakte.  

         Deze uitsluiting is ook van kracht wanneer u om bovengenoemde redenen de reis moet afbreken of tijdens 

         uw reis in het ziekenhuis wordt opgenomen; 

 b.     Samengestelde reis     

         als een onderdeel van uw reis uitvalt doordat er onvoldoende deelnemers zijn. Uw boeking moet voor het 

         begin van uw reis gegarandeerd zijn. Er is ook geen dekking indien het uitvallende onderdeel alleen een 

         evenement betreft dat niet doorgaat, zoals een concert, cursus of wedstrijd;  

 c.     Ten onrechte gerepatrieerd  

         als wij u en/of medeverzekerde hebben gerepatrieerd op grond van een reisverzekering, terwijl u daar 

         volgens de voorwaarden van die reisverzekering geen recht op had, dan heeft u ook geen recht op een 

         vergoeding van de afbrekingskosten op deze verzekering;   

 d.     Alcohol,  geneesmiddelen en drugs   

         terwijl u en/of medeverzekerde onder invloed was van alcohol, bedwelmende, opwekkende of soortgelijke 

         middelen, waartoe ook soft- en harddrugs gerekend worden;  

 e.     Plegen misdrijf 

         die het gevolg is van een misdrijf en/of illegale of criminele activiteiten, of een poging daartoe, door u 

         en/of medeverzekerde; 

 f.     Zelfdoding 

         die het gevolg is van zelfdoding, of een poging daartoe, door u en/of medeverzekerde;  

 g.     Hi-jacking, kaping, verbeurdverklaring 

         -     direct of indirect verband houdt met of is veroorzaakt door het door u en/of medeverzekerde 

  deelnemen aan of willens en wetens bijwonen van hi-jacking, kaping, staking of terreur; 

         - direct of indirect verband houdt met inbeslagname en/of verbeurdverklaring. 
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 h.     Redelijkerwijs te verwachten omstandigheden 

         indien bij het boeken van de reis zodanige omstandigheden bekend of aanwezig waren, dat het te 

         verwachten viel dat de reis geannuleerd respectievelijk afgebroken zou moeten worden. 

 

7. Verplichtingen na een ongeval 
 

7.1 Verzekerde is verplicht 

Zodra u en/of medeverzekerde kennis dragen van een gebeurtenis, die voor ons tot een verplichting tot 

uitkering kan leiden, bent u en/of is medeverzekerde verplicht: 

a.     de gedragsregels te volgen zoals genoemd in de ‘Algemene voorwaarden model HKAC’ sub 8. ‘Wat 

        te doen bij schade’; 

b.     bij (mogelijke) annulering van de reis dit onmiddellijk (uiterlijk binnen 3 werkdagen na de 

        verzekerde gebeurtenis) melden aan het kantoor waar de reis is geboekt; 

c.     toe te staan dat de dringende noodzaak tot annulering, dan wel af- of onderbreking van de reis ter  

        beoordeling wordt voorgelegd aan onze medisch adviseur; 

d.     aan ons het recht op uitkering te bewijzen door middel van het overleggen van verklaringen. Als  

        zodanig kunnen dienen een werkgeversverklaring, een annuleringskostennota en alle andere 

        bewijsstukken en inlichtingen die wij noodzakelijk achten; 

e.     indien wij dit noodzakelijk achten, een bezoek te brengen aan een door ons in te schakelen controlearts. 

        Indien u en/of medeverzekerde om medische redenen de reis moet afbreken, dient u en/of  

        medeverzekerde een verklaring van de plaatselijk behandelend arts, die voortijdige terugkeer heeft 

        geadviseerd, te overleggen. Uit deze verklaring dient te blijken dat de voortijdige terugkeer medisch 

        noodzakelijk en behandeling ter plaatste niet mogelijk was. 

 

De verzekering geeft geen dekking indien u en/of medeverzekerde één of meer van bovenstaande 

verplichtingen niet is nagekomen en voor zover daardoor de belangen van ons zijn geschaad.  

 

8. Schadevaststelling en schaderegeling 
 

8.1 Schadevaststelling 

 U en/of medeverzekerde zijn verplicht ons in de gelegenheid te stellen de schade vast te stellen. De 

schadevaststelling vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in de ‘Algemene voorwaarden model HKAC’ sub 

8. ‘Wat te doen bij schade’ en sub 9 ‘ Schadevaststelling’. 

 

8.2 Bij schade ons bellen 

Indien u en/of medeverzekerde schade hebben, dient u ons hiervan in kennis te stellen, zodat wij in onderling 

overleg de verdere schadeprocedure kunnen bepalen.  

  

8.3 Keuze schaderegeling    

 Wij belasten ons met het naar eigen inzicht regelen van de schade. Wij hebben het recht benadeelden  

rechtstreeks schadeloos te stellen en met hen schikkingen te treffen. Daarbij zullen wij rekening houden met  

uw belangen.  

 

8.4 Niet-verzekerde kosten en hulp terugbetalen 

 Als u en/of medeverzekerde van ons of via de Hulplijn een vergoeding of hulp heeft gekregen die niet onder de 

 verzekering valt, dient u deze vergoeding of de kosten van hulp aan ons terug te betalen.   

 

 

9. Omvang van de schadevergoeding 

 

9.1 Annulering van uw reis 

 Bij annulering van uw reis om redenen zoals omschreven in de subs 5.1, 5.2 en 5.3 vergoeden wij als volgt: 

a.     de annuleringskosten tot maximaal de reissom inclusief de toeslagen die u heeft (aan)betaald; 

b.     tot maximaal het bedrag dat op het polisblad staat; 

c.     als de vergoeding bestemd is voor meerdere medeverzekerden, ontvangt elke medeverzekerde een bedrag 

        dat in verhouding staat tot zijn aandeel in de totale reissom; 
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d.     alleen aan u als u de boeking volledig annuleert en u in het kader van een gezins- of familieboeking de 

        volledige reissom voor alle verzekerden heeft betaald en u alleen belanghebbende bent bij de vergoeding; 

e.     indien van toepassing, wordt op de annuleringskosten in mindering gebracht het deel van de reissom dat 

        door de reisorganisatie wordt teruggeven of waar u recht op heeft. Deze aftrek geldt ook voor eventuele 

        andere vergoedingen die u heeft gekregen of waar u recht op heeft.  

 Alleen u en/of medeverzekerde hebben recht op een schadevergoeding. Bij overlijden van u en/of 

 medeverzekerde hebben de rechthebbende c.q. erfgenamen recht op vergoeding.  

 

9.2 Samengestelde reis 

 Bij annulering van onderdelen van uw samengestelde reis zoals omschreven in sub 5.4 vergoeden wij als volgt: 

 a.     tot maximaal de annuleringskosten van de overige onderdelen. Dit geldt alleen als de vervoerder, 

         verhuurder en/of reisorganisatie de kosten voor annulering niet vergoedt en niet voor vervanging kan 

         zorgen; 

 b.     indien u kiest om de reis of het verblijf in een aangepaste vorm voort te zetten, vergoeden wij de  

         noodzakelijke reis- en verblijfskosten tot een maximaal het bedrag van de annuleringskosten van de 

         overige uitvallende onderdelen. 

 

9.3 Vergoeding i.v.m. vertraagd vertrek 

Als bij een reis van langer dan 3 dagen vertraging optreedt bij vertrek uit Nederland of bij aankomst op de 

eerste reisbestemming, betalen wij een verhoudingsgewijze vergoeding op basis van het verzekerde bedrag. 

Hierbij gelden de volgende maxima: 

   8 tot 20 uur vertraging : 1 dag vergoeding 

 20 tot 32 uur vertraging : 2 dagen vergoeding 

 32 uur vertraging of meer : 3 dagen vergoeding 

Onderstaande vergoedingen zijn niet in de dekking begrepen als: 

a.     alleen de kosten van het vervoer naar en van de bestemming zijn verzekerd en niet de verblijfkosten op de 

        plaats van bestemming; 

b.     het verzekerde arrangement een rondreis is, met uitzondering van vertraging bij vertrek uit Nederland naar 

        de eerste reisbestemming. 

Vertrek vanaf een luchthaven binnen een straal van 100 km van de Nederlandse grens wordt gelijkgesteld met 

vertrek uit Nederland.  

 

9.4 Vergoeding ziekenhuisopname 

 Als u en/of medeverzekerde of reisgenoot tijdens de reis onvoorzien in een ziekenhuis wordt opgenomen 

 (minimaal 1 overnachting) verlenen wij een vergoeding voor niet-gebruikte reisdagen voor alle verzekerden. 

 Elke nacht in het ziekenhuis geldt als een niet-gebruikte reisdag. 

 U heeft recht op een vergoeding op basis van een reissom per dag. Hiervoor delen wij ieders persoonlijke  

 reissom door het totaal aantal reisdagen.  

 

9.5 Afbreken reis 

 Bij voortijdig afbreken van uw reis en daadwerkelijke voortijdige terugkeer om redenen zoals genoemd in sub 

 5.5 vergoeden wij het aantal reisdagen dat u niet heeft gebruikt. 

 U heeft recht op een vergoeding op basis van een reissom per dag. Hiervoor delen wij ieders persoonlijke  

 reissom door het totaal aantal reisdagen. Wij vergoeden alleen hele dagen. Van de vergoeding halen wij af de 

         bedragen die u al heeft teruggekregen.  

  

10. Uitkering 

 

10.1 Uitbetaling 

 De schadevergoeding wordt door ons voldaan binnen 5 werkdagen nadat wij alle noodzakelijke gegevens  

hebben ontvangen, op grond waarvan wij kunnen concluderen dat er sprake is van een gebeurtenis, die valt 

onder de dekking van deze verzekering.  

 

10.2 Uitkeringsgerechtigde 

 De uitkering vindt aan u en/of medeverzekerde plaats. Indien u en/of medeverzekerde bent/is overleden, vindt 

              de uitkering plaats aan de begunstigden of rechthebbende c.q. erfgenamen. 
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10.3 Geen uitkering 

a.     Geen recht op uitkering bestaat indien u en/of medeverzekerde, de rechthebbende of begunstigde een of 

        meer van de in sub 6.1 genoemde verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van ons heeft     

        geschaad. 

b.     Elk recht op uitkering vervalt indien u en/of medeverzekerde, de rechthebbende of de begunstigde ten 

        aanzien van een schadegebeurtenis opzettelijk onjuiste gegevens verstrekt. 

 

11. Premie 
 

11.1 Premieberekening 

 De premie van deze verzekering wordt mede vastgesteld op grond van de gekozen dekkingsonderdelen en 

 verzekerde bedragen. 

 

11.2 Premierestitutie en -verrekening 

 Bij beëindiging van de verzekering, anders dan wegens kwade trouw van u, betalen wij, overeenkomstig het 

 bepaalde in de ‘Algemene voorwaarden model HKAC’ sub 5.4 ‘Tussentijdse beëindiging’, pro rata de 

 premie onder aftrek van eventuele kosten aan u terug over de resterende termijn, waarin de verzekering niet 

 meer van kracht is. 

 

12. Meldingsplicht wijziging risico 

 

Premiebepalende factoren 
U bent verplicht bij wijziging van één van de premiebepalende factoren ons onmiddellijk schriftelijk dan wel mondeling 

in kennis te stellen. Te denken valt hierbij onder andere aan wijziging van het aantal verzekerden, in 

dekkingsonderdelen of verzekerde bedragen. Bovengenoemde wijzigingen kunnen leiden tot aanpassing van premie 

en/of voorwaarden. Indien u zich niet houdt aan boven genoemde verplichtingen kan dit leiden tot verlies van recht op 

uitkering. 

 

 

 

 


