
Algemene Voorwaarden Center Parcs 310.72
Bungalowreisverzekering 11-08

ONDERDEEL I

ARTIKEL 1. Algemeen
1.1.  Verzekeringnemer:
Degene op wiens naam de verzekering wordt gesloten. 

1.2.  Verzekerde:
Ieder lid van het reisgezelschap tijdens hun Center Parcs vakantie. 

1.3.  Reisgezelschap:
De groep personen bestaande uit:

a.  verzekeringnemer, diens echtgeno(o)t(e) of huisgeno(o)t(e) en hun kinderen, 

voor zover de verzekering voor hen wordt aangegaan. 

b.  andere met name op het nachtregistratieformulier vermelde personen.

1.4.  Verzekeraar:
Europeesche Verzekering Maatschappij N.V.

1.5.  SOS International
B.V. Nederlandse Hulpverleningsorganisatie  – SOS International  – (+31 20 651 51 51)

1.6.  Vaste woning:
Het adres waarop verzekerde bij het bevolkingsregister geregistreerd staat. 

1.7.  Huisgeno(o)t(e)(n):
Degene(n) die bij het bevolkingsregister op hetzelfde adres staat (staan) ingeschreven. 

1.8.  Begunstigde:
Verzekerde die schade heeft geleden. Verzekeraar is gerechtigd de vergoeding aan 

verzekeringnemer te doen. 

1.9.  Begeleider:
Degene die verzekerde, na een aan hem overkomen ongeval of tijdens zijn ziekte, op 

medisch advies binnen de verzekeringsduur verzorgt en bijstaat. 

1.10.  Verzekeringsbewijs:
Het door verzekeraar ondertekende document, dat onder voorwaarde van premie-

betaling aan verzekeringnemer wordt afgegeven als bewijs van het aangaan en de 

omvang van de verzekering. Indien in geval van schriftelijke reservering geen voor 

betaling gestempeld document is afgegeven, dan geldt als verzekeringsbewijs de 

bevestiging/factuur, waarop de reisverzekering is vermeld.

1.11.  Gebeurtenis:
Een voorval, waarvan het plaatsvinden bij de aanvang van de verzekering nog onzeker 

is en dat schade in de zin van de verzekering veroorzaakt.

1.12.  Personenhulp:
Organisatie van vervoer bij ziekte, ongeval, overlijden of familieomstandigheden, als-

mede de kosten van voorgeschreven medische begeleiding tijdens het vervoer en de 

kosten voor het toezenden van noodzakelijke medicijnen naar het verblijfadres in het 

buitenland. 

ARTIKEL 2. Geldigheid
2.1.  Naar gebeurtenis:
de verzekering dekt schade ontstaan door een gebeurtenis en volgens de normen als 

nader omschreven in:

a.  onderdeel II, ter zake van bagage en van vakantiebehuizing,

b.  onderdeel III, ter zake van onvoorziene uitgaven en ongeval,

c.  onderdeel IV, ter zake van vervangend vervoer.

2.2.  Naar plaats:
de verzekering is van kracht in Nederland, België, Frankrijk, Groot-Brittannië, Luxemburg 

en Duitsland. 

2.3.  Naar tijd:
de verzekering is van kracht:

-  voor verzekerde tijdens zijn verblijf buiten de vaste woning, gedurende de gehele 

verzekeringsperiode. 

-  voor zijn bagage zolang die zich met het oog op de voorgenomen of afgelopen reis 

noodzakelijk buiten de vaste woning bevindt, gedurende de gehele verzekerings-

periode. 

-  voor vervangend vervoer, zie artikel 14.

Automatische verlenging: indien en zolang een verzekerde nog niet in de vaste 

woning is teruggekeerd ten gevolge van een noodzakelijk langer verblijf elders in 

verband met een verzekerde gebeurtenis, blijft de verzekering automatisch en zonder 

aanvullende premie van kracht. Dit geldt ook, voor zover noodzakelijk voor:

a.  kinderen t/m 17 jaar die tot het reisgezelschap behoren.

b.  de begeleider. 

De verzekering is zonder aanvullende premie van kracht voor diegenen van het reis-

gezelschap, die ingevolge artikel 11.4c en 11.6. opnieuw op reis gaan. 

De maximale duur van deze gratis aanvullende dekking is gelijk aan het aantal dagen 

tussen de vertrekdatum naar de woonplaats overeenkomstig artikel 11.4.a en de oor-

spronkelijke einddatum van de verzekering, beide dagen inbegrepen. 

2.4.  Naar vergoeding:
a. de hoogte van de dekking volgens het gekozen pakket geldt als maximum vergoe-

ding voor de gehele reis. 

b. indien, zo deze verzekering niet bestond, aanspraak gemaakt zou kunnen worden op 

uitkering van enige andere verzekering, al dan niet van oudere datum, of op grond van 

enige wet of andere voorziening, is deze verzekering pas in de laatste plaats geldig. Dan 

zal alleen die schade voor uitkering in aanmerking komen welke het bedrag te boven 

gaat waarop verzekerde elders aanspraak zou kunnen maken. 

ARTIKEL 3. Verplichtingen
Verzekerde of begunstigde moet – op straffe van verlies van rechten – bij schade:

a.  onmiddellijk en zo mogelijk ter plaatse van de gebeurtenis aangifte van diefstal 

of verlies doen bij de politie, indien de schade hoger is dan € 250,-

b.  door verlies of beschadiging van de bagage tijdens transport door derden hier-

van aangifte doen bij de verantwoordelijke vervoerder,

c.  zo spoedig mogelijk verzekeraar daarvan kennis geven,

d.  de schade zoveel mogelijk beperken,

e.  binnen 14 dagen na thuiskomst een schadeaangifteformulier invullen en inzenden,

f.   de volgende documenten inzenden:

  1. het verzekeringsbewijs,

  2. afschrift(en) van proces(sen)-verbaal respectievelijk bewijzen van aangifte, 

  3.  nota's en/of andere bewijsmiddelen met betrekking tot de omvang van de 

schade of de schadeoorzaak, 

  4. verklaring(en) van behandelende (buitenlandse) arts(en), 

g.  alle door of namens verzekeraar gevraagde inlichtingen verstrekken,

h.  alle door of namens verzekeraar gegeven aanwijzingen opvolgen,

i.  beschadigde bagage ter beschikking houden van verzekeraar, indien verzekeraar 

dit wenst; elke aanspraak op schadeloosstelling, die hij t.o.v. derden heeft, schriftelijk 

aan verzekeraar overdragen tot ten hoogste het bedrag van de schadevergoeding.

ARTIKEL 4. Uitkering
Binnen 14 dagen nadat de verplichting tot betaling en de hoogte van de schade-

vergoeding of het bedrag van de uitkering door verzekeraar zijn vastgesteld, gaat hij 

tot betaling aan begunstigde over. Begunstigde verklaart zich met de hoogte van de 

betaling akkoord, indien hij zich niet binnen 14 dagen na ontvangst van de betaling 

door middel van een aangetekende brief aan verzekeraar daartegen verzet.  

ARTIKEL 5. Geschillenregeling
Alle geschillen, welke naar aanleiding van een vordering van verzekerde op verzekeraar 

ontstaan, zullen aan de bevoegde rechter worden voorgelegd. 

ONDERDEEL II
BAGAGE EN KOSTBAARHEDEN

ARTIKEL 6. Definities
6.1.  Bagage (waaronder kostbaarheden en geld):
al hetgeen verzekerde voor eigen gebruik tijdens de reis bij zich heeft of aanschaft of 

binnen de verzekeringstermijn, vooruit-, na- of terugzendt of dit laat doen, zulks met 

inbegrip van:

-  paspoorten, rijbewijzen, kentekenbewijzen, carnets en op naam gestelde reisbiljetten. 

-  prothesen (maar niet stifttanden en jacketkronen), 

-  niet gemotoriseerde rolstoelen- en invalidenwagens, kinder- en wandelwagens,

-  fietsen, opblaasbare/opvouwbare boten en zeilplanken. (overeenkomstig artikel 7.1. 

b en c), 

-  gereedschap (maar niet een autokrik) en een reispakket automobielen, (overeen-

komstig artikel 7.1.d),

-  imperiaal of andere draagrekken, caravanspiegels en sneeuwkettingen, 

-  gehuurde ski's met toebehoren. 

6.2.  Kostbaarheden (overeenkomstig de artikelen 7.1.e en f ):
-  sieraden en andere voorwerpen van edele metalen, edelgesteenten en parels, 

-  horloges,

-  muziekinstrumenten,

-  foto-, film- en videoapparatuur en toebehoren voor particulier gebruik, 

-  duikuitrusting, parazeil en deltavlieger,

-  kleding van leer of bont, 

-  brillen, verrekijkers en ander optische apparatuur met een waarde van € 250,- of 

meer.

ARTIKEL 7. Dekking
7.1.  Verzekeraar vergoedt: 
schade (waaronder niet te verstaan de gevolgschade anders dan in artikel 7.3. en 11.8.) 

ontstaan door diefstal, verlies of beschadiging in geld of – te zijner keuze – in natura, 

waarbij hij geen beroep doet op onderverzekering, 

a.  bagage tot maximaal de dagwaarde. Dagwaarde is de waarde die het voorwerp 

onmiddellijk voor de gebeurtenis heeft. Voor het bepalen van de dagwaarde wordt 

rekening gehouden met de koopprijs of de taxatiewaarde en de afschrijving. 

Hij vergoedt echter maximaal voor:

b.  fietsen, eventueel met fietsaanhanger € 350,- per fiets verzekerd, met een eigen 

risico van € 100,- 



c.  opblaasbare/opvouwbare boten en zeilplanken € 350,- in totaal per reisgezelschap, 

met een eigen risico van € 100,-,

d.  gereedschap en het reispakket automobielen tezamen € 350,- per reisgezelschap, 

met een eigen risico van € 100,-,

e.  kostbaarheden € 350,- in totaal per reisgezelschap, met een eigen risico van € 100,-,

f.  foto-, film- en/of video apparatuur € 1.800,- per reisgezelschap. Hiervoor geldt 

een eigen risico van € 100,- per gebeurtenis. 

7.2.  Verzekeraar vergoedt: 

onverminderd de uitsluiting in artikel 8.2. ("goede zorg") en 8.4. ("niet verzekerd"):

a.  bij personenauto's voorzien van een apart af te sluiten kofferruimte, die bij auto's 

met een derde of vijfde deur afgedekt is met een hoedenplank of een andere soort-

gelijke, vastgemonteerde voorziening: schade aan bagage, waaronder kostbaarheden, 

slechts indien deze goederen niet langer dan 24 uur aaneen zijn achtergelaten in het 

gesloten dashboardkastje en/of in de apart afgesloten kofferruimte;

b.  bij personenauto's zonder een dergelijke kofferruimte (bijv. stationcars, campers, 

busjes): schade aan bagage (maar niet aan kostbaarheden) slechts indien deze goederen 

bij een korte stop om te eten, te rusten of om een dringende reden, tijdens de heen- 

en terugreis in de auto zijn achtergelaten.

7.3.  Verzekeraar vergoedt:
a.  kosten van terugzending, waaronder te verstaan kosten die gemaakt worden om 

bagage terug te zenden naar de vaste woning van verzekerde, indien verzending het 

noodzakelijk gevolg is van een gebeurtenis als bedoeld in onderdeel II, III en IV, 

b.  50% van de kosten van aanmaak van nieuwe sloten na verlies van huissleutels, 

maar nooit meer dan € 115,-. 

Verzekeraar is bij diefstal of verlies eerst tot vergoeding gehouden. Indien binnen een 

termijn van 4 weken na aanmelding van de schade gestolen of verloren bagage niet 

is teruggevonden. 

ARTIKEL 8. Uitsluitingen
Niet verzekerd is schade:
8.1.  indien verzekerde niet heeft voldaan aan de volgens de polis op hem rustende 

verplichtingen. 

8.2.  indien niet de nodige zorg in acht genomen is. Verzekerde moet zo zorgvuldig 

met zijn bagage, kostbaarheden en geld omgaan, respectievelijk de meest veilige 

bewaarplaats benutten dat diefstal, verlies of beschadiging zoveel mogelijk wordt 

voorkomen. 

8.3.  ontstaan door:

a.  slijtage, eigen bederf of eigen gebrek, 

b.  inwerking door weersinvloeden, 

c.  - atoomkernreacties

  - oorlog of een daarmee overeenkomende toestand

  - onlusten, waarbij gebruik wordt gemaakt van vuurwapens, met als doel het 

bestaande gezag omver te werpen. 

8.4.  Niet verzekerd is/zijn:

a.  geld en geldswaarde papieren, cheques etc.,

b.  bagage (waaronder ook kostbaarheden in gevallen volgens artikel 7.2.a) in het 

personencompartiment van een auto achtergelaten anders dan omschreven in artikel 

7.3.c koopmansgoederen, monsters en modellen,

c.  niet gezette edelstenen en niet bewerkte metalen, 

d.  voorwerpen van kunst-, zeldzaamheids-, verzamel- of antiquiteitwaarde

e.  voer- en vaartuigen (waaronder bagagewagens, caravans, vouwwagens e.d.) en 

brandstof, standaarduitrusting, onderdelen en accessoires (bijv. motorkoffers), behalve 

voor zover genoemd in artikel 6.1.,

f.   huisraad niet bestemd voor gebruik tijdens de reis,

g.  dieren.

ARTIKEL 9. Aansprakelijkheid
Vakantieverblijf: verzekerd is, tot € 907,- per gebeurtenis, schade welke door verze-

kerde wordt toegebracht aan de door hem gehuurde verblijfsruimte en de daarin 

aanwezige of de daarbij behorende inventaris, voor zover de ontstane schade een 

bedrag van € 25,- te boven gaat. (Onder verblijfsruimte wordt niet verstaan een motor-

rijtuig, toercaravan of boot.) Bovendien is verzekerd tot € 115,- de directe gevolg-

schade van het verloren gaan van de sleutel van een voor de vakantie gehuurd 

vakantieverblijf of -kluisje, indien de kosten meer zijn dan € 25,-. 

ONDERDEEL III
ONVOORZIENE UITGAVEN

ARTIKEL 10. Definities
10.1.  Onvoorziene uitgaven:
De in artikel 11 omschreven uitgaven onder aftrek van vervoer- en verblijfkosten, die 

toch gemaakt zouden zijn. 

Ter berekening van de aftrek voor vervoerkosten wordt uitgegaan van € 0,07 per niet 

gereden kilometer. Indien verzekerde in een onder artikel 11 omschreven omstandig-

heden met toestemming van SOS International gebruik maakt van de eigen auto, zal 

de vergoeding gesteld worden op € 0,16 per extra gereden kilometer. 

De vergoeding voor kosten van vervoer bedraagt:

a.  voor vervoer per trein: de reiskosten binnen Europa, laagste klasse, inclusief 

couchette en de kosten van aanvullend openbaar vervoer. 

b.  voor overig vervoer: de reiskosten tot maximaal de kosten van een lijnvlucht, 

laagste klasse en de kosten van aanvullend openbaar vervoer. 

De vergoeding voor kosten van verblijf (logies en levensonderhoud), welke met rekenin-

gen aangetoond moeten worden, bedraagt maximaal € 32,- per persoon per dag. 

10.2.  Ongeval:
een plotseling, onvrijwillig, van buiten komend, rechtstreeks op het lichaam in werkend 

geweld.

Ongeval is ook:

-  zonnesteek, bevriezing, verdrinking, 

-  verhongering, verdorsting of uitputting door geïsoleerd raken.

ARTIKEL 11. Onvoorziene uitgaven
Verzekeraar vergoedt bij:

11.1.  Ziekte/ongeval/verzekerde:
a.  de kosten voor medische behandeling en vervoer naar een van de dichtst-

bijzijnde arts of het ziekenhuis en wel voor zover gemaakt binnen 6 maanden na het 

ongeval respectievelijk het ontstaan van de ziekte. De kosten van (na-)behandeling in 

het land waar verzekerde zijn domicilie heeft zijn verzekerd tot maximaal € 2.269,- 

Niet vergoed worden:

-  bestaande prothesen (zie onderdeel II),

-  versterkende middelen,

-  kuren in een badplaats of badinrichting, 

b.  de noodzakelijk gemaakte extra vervoerkosten naar de woonplaats voor verzekerde 

respectievelijk voor zijn kinderen t/m 17 jaar en voor de begeleider, mits op medisch advies, 

c.  alle met toestemming van verzekeraar gemaakte kosten van noodzakelijk vervoer 

per ambulancevliegtuig,

d.  de noodzakelijk gemaakte extra kosten van vervoer per trein naar de woonplaats 

voor het reisgezelschap, indien dit tengevolge van ziekte of ongeval geen gebruik 

meer kon maken van het oorspronkelijke middel van vervoer, 

e.  de door twee bloed- of aanverwanten in de 1e of 2e graad of, in plaats van een 

van hen, door een huisgenoot noodzakelijk gemaakte kosten van overkomst naar en 

verblijf in de verblijfplaats van een niet met een of meer gezinsleden of met een huis-

geno(o)t(e) reizende, door ziekte of ongeval in levensgevaar verkerende verzekerde, 

mits van tevoren toestemming is verleend door SOS International,

f.   de noodzakelijk gemaakte extra kosten van verblijf voor verzekerde respectieve-

lijk voor zijn kinderen t/m 17 jaar en voor de begeleider en gedurende hoogstens 10 

dagen voor het overige reisgezelschap, alles mits op medisch advies. 

g.  ziekenhuisopname € 7,- per dag tot maximaal € 136,- als tegemoetkoming in de 

bezoekkosten van het reisgezelschap.

11.2.  Tandheelkundige hulp:
(Uitsluitend indien de in artikel 11.1.a bedoelde kosten niet per clausule op het ver-

zekeringsbewijs zijn uitgesloten):

a.  de kosten van tandheelkundige behandeling welke nodig is tengevolge van een 

onder de verzekering gedekt ongeval waardoor ook ander lichamelijk letsel ontstaat, tot 

€ 250,- per gebeurtenis, voor zover de kosten worden gemaakt binnen 12 maanden na 

het ongeval,

b.  de kosten van tandheelkundige noodbehandeling in het buitenland, anders dan 

tengevolge van een ongeval, tot € 136,- per polis.

11.3.  Overlijden verzekerde:
a.  de kosten van het overbrengen van het stoffelijk overschot naar de woonplaats, of

b.  de in het buitenland gemaakte kosten van begrafenis of crematie in de plaats van 

het overlijden tot maximaal € 3.400,-

c.  de noodzakelijk gemaakte extra kosten van vervoer en verblijf van het reisgezel-

schap,

d.  de kosten voor overkomst van een begeleider, indien een verzekerde tijdens de 

duur van de verzekering overlijdt, mits van tevoren toestemming is verleend door SOS 

International, 

e.  de door twee bloed- of aanverwanten in de 1e of 2e graad of, in plaats van een 

van hen, door een huisgeno(o)t(e) noodzakelijk gemaakte kosten van overkomst en 

verblijf voor de begrafenis of crematie, als sub b bedoeld, mits van tevoren toe-

stemming is verleend door SOS International. 

Vergoeding van alle in artikel 11.3. bedoelde kosten vindt plaats, ongeacht de uitsluiting 

en beperkingen van artikel 12, behalve die van artikel 12.1.f. Vergoeding van de in 

artikel 11.1.e, 11.3.d en 11.3.e bedoelde kosten van overkomst vindt voor een niet in 

Nederland wonend persoon plaats tot maximaal de kosten die gemaakt zouden zijn, 

indien die persoon wel in Nederland zou hebben gewoond.

11.4.  Ziekte/ongeval/overlijden familieleden/huisgenoten:
a.  de noodzakelijke gemaakte extra kosten van vervoer en verblijf om de woon-

plaats te bereiken voor het reisgezelschap, ingeval van overlijden of met levensgevaar 

gepaard gaande ziekte of ongeval van niet de leden van het reisgezelschap, 

b.  de noodzakelijk gemaakte extra kosten van verblijf gedurende niet meer dan 10 

dagen voor diegenen van het reisgezelschap, die in het geval als sub a bedoeld niet 

naar hun woonplaats terugkeren.

c.  de noodzakelijk gemaakte extra kosten van vervoer en verblijf tijdens de terugreis 

naar de oorspronkelijke verblijfplaats voor degenen, die in het geval als sub a bedoeld 

naar hun woonplaats terugkeerden, mits die terugreis plaatsvindt binnen de geldigheids-

duur van de verzekering of uiterlijk binnen 21 dagen daarna. 

11.5.  Uitvallen vervoermiddel:
(waaronder te verstaan het vervoermiddel zelf, maar ook de voor vakantie meegenomen 

caravan of vouwwagen):

a.  de noodzakelijk gemaakte extra kosten van vervoer per trein naar de woonplaats 

voor het reisgezelschap, indien verzekerde aantoont, dat het eigen vervoermiddel is 

uitgevallen door diefstal of een dusdanige schade of mechanische storing, dat in 

overleg met SOS International vervoer naar de woonplaats van de verzekerde of 

invoer van de auto in het buitenland plaatsvindt, 

b.  de noodzakelijk gemaakte extra kosten van verblijf gedurende niet meer dan 10 

dagen voor het reisgezelschap, indien het eigen vervoermiddel onverwacht is uit-

gevallen en men in verband met reparatie van het vervoermiddel of wegens totaal 

verlies ervan tenminste 8 uur langer ter plaatse moet blijven dan was voorgenomen, 

mits van tevoren toestemming is verleend door SOS International. 



11.6.  Terugkeer wegens schade:
De noodzakelijk gemaakte extra kosten van vervoer en verblijf om de woonplaats te 

bereiken respectievelijk tijdens de terugreis, mits die binnen de verzekeringsperiode 

plaatsvindt, voor verzekerde, diens echtgeno(o)t(e) of huisgeno(o)t(e) en hun kinderen 

t/m 17 jaar, indien door een van buitenkomend voorval de woning, inboedel of het 

bedrijf van verzekerde ernstige schade oploopt of ondervindt, zodat de aanwezigheid 

van verzekerde, in zijn hoedanigheid van eigenaar, huurder of feitelijk leider, ter 

plaatse dringend noodzakelijk is, mits van tevoren toestemming is verleend door SOS 

International.  

11.7.  Vertraging heen-/terugreis:
De noodzakelijk gemaakte extra kosten van:

a.  vervoer nl:

 - openbaar vervoer, tot maximaal € 100,- per persoon,

 - eigen vervoer, extra kosten tot maximaal € 100,- per vervoermiddel,

 - alternatief vervoer, laagste klasse, mits tevoren toestemming is verleend door SOS 

International,

b.  verblijf; indien een vertraging optreedt van tenminste 8 uur gedurende niet meer 

dan 10 dagen, 

c.  het langer in gebruik hebben van een gehuurd(e) motorrijtuig of vaartuig, caravan 

of aanhangwagen, indien bij de aanvang van de reis of tijdens de heen- of terugreis een 

toestand van (mogelijke) vertraging bestaat of optreedt in het bereiken van een gere-

serveerde bestemming of na terugkeer daarvan in het bereiken van de vaste woning 

als gevolg van natuurrampen, calamiteiten, stakings-, stiptheids-, protest- of solidari-

teitsacties waardoor ter plaatse een algemene noodsituatie ontstaat van zodanige 

omvang en aard, dat de normale doorstroming van het verkeer belemmerd wordt, 

zodat de bestemming niet tijdig bereikt kan worden. Om voor vergoeding in aanmerking 

te komen, dient verzekerde de bevestiging/factuur te overleggen. Bij gebreke daarvan 

kunnen op basis van op naam gestelde nota's voor verblijf tijdens de vakantie in een 

hotel, pension of op een camping de kosten van vertraging tijdens de terugreis ver-

goed worden. Kosten van vertraging als gevolg van de in artikel 12.1.f genoemde 

omstandigheden worden niet vergoed.

11.8.  Diefstal of verlies van paspoort en/of visum:
De noodzakelijk gemaakte extra kosten van vervoer en verblijf naar de plaats, waar 

een vervangend document wordt afgegeven, tot maximaal € 500,- mits van tevoren 

toestemming is verleend door SOS International.

11.9.  Redding actie:
De kosten van na ongeval of vermissing door of namens bevoegde instanties onder-

nomen pogingen tot opsporing, redding en/of berging van verzekerde tot maximaal 

€ 11.344,50 tenzij verzekeraar een hogere vergoeding toestaat. 

11.10.  Telefoon-telex-fax-telegramgebruik:
De noodzakelijk gemaakte kosten van telefoon, telex en/of telegram ingeval van een 

onder de polis gedekte gebeurtenis:

a.  voor contact met SOS International, 

b.  tot maximaal € 136,- voor contact met anderen.

11.11.  Repatriëring huisdieren:
Indien tengevolge van een gebeurtenis verzekeraar kosten vergoedt om het voltallige 

reisgezelschap te doen terugkeren naar de woonplaats zullen de kosten om een 

meegenomen huisdier te repatriëren worden vergoed tot maximum € 500,- per 

gebeurtenis, mits tevoren toestemming is verleend door SOS International. 

ARTIKEL 12 Uitsluitingen, beperkingen
12.1.  Niet verzekerd zijn:
a.  zelfmoord of zelfverminking of poging daartoe,

b.  in het land waar verzekerde zijn domicilie heeft gemaakte kosten ten aanzien van:

 1. bestaande kwalen en/of afwijkingen,

 2. psychische stoornissen,

 3. gevolgen van en complicaties bij zwangerschap.

Dergelijke kosten zijn in het buitenland wel verzekerd, mits zij onvoorzien zijn en 

de behandeling niet kon worden uitgesteld tot na terugkeer in de woonplaats van 

verzekerde. 

Ten aanzien van de ongevaluitkering geldt dat verzekeraar bij verergering van de 

gevolgen van het ongeval ten gevolge van bestaande kwalen en/of afwijkingen nimmer 

meer zal betalen dan het geval zou zijn geweest als verzekerde niet aan die kwaal en/

of afwijking had geleden. 

c. kosten gemaakt wegens abortus provocatus,

d. ongevallen en ziektetoestanden als direct of indirect gevolg van:

 1. geneeskundige behandeling of medicatie,

 2. gebruik van alcohol/opwekkende middelen,

 3. het uitoefenen van gevaarlijke beroepsbezigheden, 

 4. het beoefenen van gevaarlijke sporten, zoals: boksen, worstelen, jiujitsu, judo, 

rugby, onderwatersport (tenzij verzekerde lid is van de Nederlandse Onderwater-

sportbond en hij deze sport beoefent overeenkomstig de hem deswege verleende 

bevoegdheden), wildwatervaren, jagen op groot wild, parasailing, deltavliegen, 

parachutespringen en trialrijden, 

 5. het gebruik maken van luchtvaartuigen, wel verzekerd is:

  -  het als passagier gebruik maken van het tot het burgerluchtverkeer toe-

gelaten passagiersvliegtuigen, 

  - het als vliegenier of passagier vliegen in zweefvliegtuigen mits wordt deel-

genomen aan het burgerluchtverkeer en de piloot een voor die vlucht geldig 

brevet heeft, 

 6. deelnemen aan of trainen voor wedstrijden met voer- of vaartuigen, waarbij het 

snelheidselement overheerst, 

 7. militaire dienst.

e. ongevallen ontstaan door berg- en wintersport, anders dan sleetjerijden door 

kinderen, schaatsen, alsmede het maken van wandeltochten langs uitgezette routes, 

die zonder bezwaar ook voor ongeoefenden en zonder hulpmiddelen te maken 

zijn. 

Afhankelijk van de betaalde premie is voor personen t/m 70 jaar verzekerd:

 -  sleeën, langlaufen,

 -  het onder geleide van een bevoegde gids maken van berg- en gletschertochten, 

dan wel

 -  alpineskiën ski-bobben, rodelen en andere vormen van wintersport, 

Uitgesloten blijven bobsleeën en wedstrijden (en training daarvoor) anders dan Gäste-

rennen en curling- of schaatswedstrijden, 

f. ongevallen en ziektetoestanden als direct of indirect gevolg van:

 - atoomkernreacties,

 - oorlog of een daarmee overeenkomende toestand, 

 - onlusten, waarbij gebruik wordt gemaakt van vuurwapens, met als doel het 

staande gezag omver te werpen. 

Beperkingen naar woonplaats: de in artikel 11 omschreven onvoorziene uitgaven zijn 

voor een verzekerde die zijn domicilie buiten Nederland heeft niet verzekerd in het 

land waar hij woonachtig is.

ONDERDEEL IV
VERVANGEND VERVOER

ARTIKEL 13. Definities
13.1.  Personenauto:
De in het verzekeringsbewijs omschreven personenauto met de toevoegingen aan of 

de veranderingen in de standaarduitrusting, mits de prijs daarvan tezamen met de 

catalogusprijs is opgegeven (maar nimmer mobilofoons, semafoons, beeldtoestellen, 

zendapparatuur e.d.) en voldaan is aan artikel g.a lid 1 W.V.W. (APK-keuring).

13.2.  Vervangend vervoer:
Het in overleg met SOS International ter beschikking krijgen van een ander motor-

rijtuig dan het in het verzekeringsbewijs omschreven motorrijtuig, om de voorgenomen 

vakantie gedurende de verzekerde periode te kunnen houden.

13.3.  Gebeurtenis:
Beschadiging aan de personenauto ontstaan door:

a.  brand, ontploffing, zelfontbranding en blikseminslag,

b.  enige andere van buitenkomende gebeurtenis, ook al is de sub a of b bedoelde 

gebeurtenis het gevolg van enig gebrek of daardoor veroorzaakte breuk,

c.  diefstal, waarmede verduistering en 'joyriding' gelijk gesteld worden.

ARTIKEL 14. Vervangend vervoer
14.1.  Voorwaarden:
Recht op vervangend vervoer bestaat indien het motorrijtuig is uitgevallen als gevolg 

van:

a.  een van buiten komende gebeurtenis als bedoeld in artikel 13.3. in de periode 

van 15 dagen voor de aanvangsdatum van de verzekering tot en met de afloopdatum 

daarvan,

b.  een mechanische storing in de periode vanaf de dag voor de aanvangsdatum 

van de verzekering tot en met de afloopdatum daarvan en reparatie van het motor-

rijtuig niet tijdig voor de aanvangsdatum respectievelijk tijdens de verzekerde reis niet 

binnen 24 uur kan plaatsvinden. 

14.2.  Vergoeding:
Verzekeraar verstrekt vervangend vervoer of vergoedt de kosten van vervangend 

vervoer, te weten:

a.  de zuivere huurkosten gedurende maximaal 3 weken (geen bijkomende kosten 

voor verzekering, reparatie, benzine e.d.), verbonden aan het huren van een vervan-

gende personenauto of motorrijwiel, waarvan de catalogusprijs (ongeveer) gelijk is 

aan die van het verzekerde motorrijtuig en in geen geval voor auto's een bedrag van 

€ 11.344,50 te boven gaat en voor motorrijwielen € 4.550,- alsmede de extra te betalen 

verzekeringspremie voor afkoop eigen risico. 

b.  de kosten van vervoer per trein naar de aan te tonen vakantiebestemming en/of 

terug, zonder aftrek van bespaarde vaste kosten, indien verzekerde geen gebruik kan 

of wil maken van een vervangend motorrijtuig. 

ARTIKEL 15 Uitsluitingen
Niet verzekerd is schade ontstaan door:

a.  tijdens het deelnemen aan andere dan eenvoudige betrouwbaarheids-, gezel-

ligheids-, kaartlees-, puzzelritten e.d. korter dan 250 km, 

b.  tijdens het gebruik van het motorrijtuig op last van de Nederlandse of vreemde 

overheid, bij oorlog of een daarmee overeenkomende toestand, of ontstaan als gevolg 

van onlusten, waarbij gebruik wordt gemaakt van vuurwapens, met als doel het 

bestaande gezag omver te werpen, alsmede ter zake van schade, veroorzaakt door, 

optredende bij of voortvloeiende uit atoomkernreacties, onverschillig hoe en waar de 

reacties zijn ontstaan,

c.  tijdens het feitelijk besturen door iemand die daartoe niet bevoegd is, 

d.  veroorzaakt of vergroot, als schade voor verzekerde het beoogde of zekere 

gevolg is van zijn handelen of nalaten, 

e.  indien de bestuurder ten tijde van het schadegeval onder dusdanige invloed van 

alcoholhoudende drank of enige bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, dat 

hij niet in staat moest worden geacht het motorrijtuig naar behoren te sturen, 

f.   wanneer verzekerde niet ten volle zijn bij deze polis aan hem opgelegde verplich-

tingen nakomt, onverminderd het hieronder bepaalde.

Verzekeraar vergoedt wel de schade, die door verzekerde wordt geleden, indien 

verzekerde ten genoegen van verzekeraar aantoont, dat het besturen van het motor-

rijtuig plaats had onder van zijn wil onafhankelijke omstandigheden, dan wel bewijst 

dat de door hem geleden schade in generlei verband staat met de in dit artikel sub e 

genoemde uitsluitingen. 

ARTIKEL 16 Toepasselijk recht
Op deze verzekeringsovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.



ARTIKEL 17 Klachten
Geschillen en/of klachten die voortvloeien uit deze overeenkomst kunnen worden 

voorgelegd aan:

- de directie van Europeesche Verzekeringen, Postbus 12920, 1100 AX Amsterdam-ZO

- KiFiD (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag

- de bevoegde rechter in Nederland naar de keuze van verzekerde of belanghebbende. 

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 18 Persoonsregistratie
Bij de aanvraag van een verzekering / financiële dienst worden persoonsgegevens 

gevraagd. Deze worden door de Europeesche verwerkt ten behoeve van het aangaan 

en uitvoeren van overeenkomsten; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; ter 

voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen; voor statistische 

analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. In verband met een 

verantwoord acceptatiebeleid kan de Europeesche uw gegevens raadplegen bij de 

Stichting CIS te Zeist. In dit kader kunnen deelnemers van Stichting CIS ook onderling 

gegevens uitwisselen. Doelstelling hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen 

te gaan. Het privacy-reglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie www.

stichtingcis.nl. Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode "Ver wer-

king Persoonsgegevens Financiële Instellingen" van toepassing. Een consumenten-

brochure van deze gedragscode kunt u opvragen bij de Europeesche of inzien via 

www.europeesche.nl. De volledige tekst van de gedragscode kunt u bekijken via de 

website van het Verbond van Verzeke-raars, www.verzekeraars.nl. U kunt de 

Gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL 

Den Haag). Neem voor informatie contact op met uw verzekeringsadviseur.

ARTIKEL 19 Clausule Terrorismedekking
Het ‘Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij 

voor Terrorismeschaden N.V.’ is op deze verzekering van toepassing. Meer informatie 

hierover kunt u vinden op www.terrorismeverzekerd.nl


