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Doorlopende Verzekering voor Reizen
Voor uw reizen & annulering
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We blijven nog wel even

Daarom de Doorlopende
Verzekering voor Reizen
		 V
 erzekering op maat
		 Goede aansluiting van reis- en
annuleringsverzekering
 nnuleren en hulpverlening zijn tot en met
		 A
3e graads familie (ooms, tantes, neven,
nichten) en ex-partner meeverzekerd

Doorlopende
Verzekering voor Reizen
Ontdekken! Heerlijk. Het liefst ben ik
continu op reis. Ik ga zo vaak mogelijk.
En op het moment dat ik spontaan zin
krijg. Dan wil ik bezig zijn met de reis.
Niet met het regelen van verzekeringen.
Inpakken en wegwezen!

Europeesche Verzekeringen is al ruim negentig jaar dé
specialist in vrijetijdsverzekeringen. Onze Doorlopende

		 A
 lle annuleringsredenen mee te
verzekeren

leest u hier meer over.

		 K
 inderen tot 5 jaar zijn gratis
meeverzekerd. Dit geldt ook voor twee
meereizende minderjarige logeetjes

Doorlopende reisverzekering

		 T
 wee jaar nieuwwaardevergoeding voor
bagage bij Optimaal

Verzekering voor Reizen verzekert u als u op reis bent,
maar ook als u uw reis moet annuleren. In deze brochure

Zonder zorgen op vakantie. Naar de zon, de sneeuw, een
wereldstad of lekker de bergen in. Waar u ook naartoe gaat,
met een reisverzekering van de Europeesche gaat u goed
voorbereid op vakantie. Gaat u vaker per jaar op vakantie

met diverse dekkingen, zodat de verzekering volledig

of weekendjes weg? Dan heeft u met de doorlopende

aansluit op uw reizen.

reisverzekering meteen al uw trips verzekerd..

Basis: de belangrijkste risico’s verzekerd

Altijd een reisverzekering op maat

Met de Basis reisverzekering bent u goed verzekerd voor

U kunt uw doorlopende reisverzekering zelf samenstellen.

de belangrijkste risico’s tijdens uw reis. Zo bent u per reis

U kunt zelf kiezen uit de drie varianten Basis, Comfort en

zestig dagen aaneengesloten verzekerd voor deskundige

Optimaal. Daarnaast kunt u de verzekeringen uitbreiden

hulpverlening via de Europeesche Hulplijn. Daarnaast heeft
u recht op enkele belangrijke vergoedingen.
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Verrassende tochten
in de sneeuw.

Noortje van der Woude,
Marktonderzoeker

Bijvoorbeeld als u per ongeluk iets stukmaakt in uw

Deskundige personenhulp

hotelkamer of vakantiehuis. Of als u plotseling extra reis- of

Heeft u hulp nodig op vakantie? Of het telefoonnummer van

telefoonkosten heeft. U heeft standaard Europadekking.

de dichtstbijzijnde dokter? Dan kunt u de Europeesche

Voor een vakantie buiten Europa kunt u de Basis

Hulplijn dag en nacht bellen. Onze medewerkers helpen u

reisverzekering uitbreiden met Werelddekking..

snel en goed. Met de doorlopende reisverzekering bent u

Comfort: meer dan ruime vergoedingen
De Comfort reisverzekering van de Europeesche biedt meer
dan de Basis reisverzekering. Met Comfort verzekert u zich

Elke herfst maken we wintersportplannen met een

bijvoorbeeld per reis voor negentig dagen aaneengesloten.

bevriend gezin. We zoeken de mooiste sneeuw-

En u krijgt ruimere vergoedingen voor de dekkingen die u

gebieden, met sfeervolle hotels. Eenmaal op vakantie

kiest, zoals geneeskundige kosten, ongevallen of bagage.

hebben we een toptijd: de kinderen maken vrienden

Ook deze reisverzekering heeft standaard Europadekking,

op skiles en wij maken mooie tochten.

die u zelf kunt uitbreiden naar Werelddekking..

Het leukste aan wintersport vind ik dat je het met zijn

Uitbreidingen voor Basis & Comfort

allen doet. Je bent buiten, de hele dag actief, ont-

U kunt uw Basis of Comfort reisverzekering verder uitbreiden

spannen in de zon. Het liefst ga ik naar een mooi, breed

met dekkingen die uw reisverzekering nog beter laten

skigebied met sneeuwzekerheid en de mogelijkheid om

aansluiten op uw reisgedrag. Gaat u bijvoorbeeld vaak op

elke dag weer andere tochten te maken.

wintersport of wilt u zich in het buitenland verzekeren voor
rechtsbijstand of geneeskundige kosten? U kunt de dekking

Mijn tip? Zoek een verblijf niet al te ver van de skiweide
waar de kinderen moeten verzamelen. En weet waar-

dan altijd naar wens aanpassen.

standaard verzekerd van deskundige hulp wereldwijd.
Een geruststellend idee.
Daarom belt u de Europeesche Hulplijn

		
		
		
		
		

Voor hulp bij pech, ongevallen, ziekte en calamiteiten
Voor professionele ondersteuning via de alarmcentrale
Voor wereldwijde hulp in uw eigen taal
Voor een snel advies bij eenvoudige medische klachten
Voor de beste artsen in de buurt

Wereldwijde hulp, 24 uur per dag
via de Europeesche Hulplijn.
+ 31 20 65 15 777

voor je verzekerd bent. Heb je wintersportdekking en

Optimaal: alles perfect geregeld

bagagedekking bij je reisverzekering? Dan hoef je geen

Wilt u geen enkel risico nemen en gewoon met een zeker

aparte verzekering voor diefstal van ski’s af te sluiten.

gevoel op reis gaan? Dan is de Optimaal reisverzekering

Voor hulp bij pech, ongevallen,

van de Europeesche perfect voor u. Wij hebben hiervoor

ziekte en calamiteiten.

een uitgebreide reisverzekering samengesteld, zodat u niet
voor verrassingen komt te staan. Bagage, geneeskundige
kosten en rechtsbijstand zijn bijvoorbeeld standaard

Voor professionele ondersteuning
via de alarmcentrale.

meeverzekerd. Bovendien vergoeden wij voor uw bagage
tot twee jaar oud de nieuwwaarde, zonder eigen risico!

Voor wereldwijde hulp in uw eigen taal.

En gaat u lang reizen of bijvoorbeeld overwinteren in
een warm land? Dan bent u maar liefst 180 dagen
aaneengesloten verzekerd, wereldwijd.

Voor een snel advies bij eenvoudige
medische klachten.
Voor de beste artsen in de buurt.
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Doorlopende Annuleringsverzekering

Waarnemer meeverzekeren

Meer weten

U kunt uw doorlopende annuleringsverzekering volledig

Als u wilt, kunt u een (zaak)waarnemer meeverzekeren.

Heeft u speciale wensen of wilt u meer weten over de moge-

aanpassen aan uw wensen. U heeft de keuze uit twee

Dat kan de persoon zijn die uw taken op uw werk

lijkheden bij de Europeesche? Neem dan contact op met uw

verzekeringen: een standaard Annuleringsverzekering of

waarneemt. Of de persoon die altijd op uw huis past terwijl

reis- of verzekeringsadviseur of kijk op www.europeesche.nl.

een Allrisk Annuleringsverzekering.

u op reis bent. Als uw waarnemer iets overkomt, kunt u uw

Als dé specialist in vrijetijdsverzekeringen hebben we

reis annuleren of vroegtijdig afbreken. U heeft dan recht op

ongetwijfeld een oplossing die precies bij u past. Informeer

vergoeding van de annuleringskosten of de ongebruikte

ook eens naar onze andere verzekeringen. Bijvoorbeeld

reisdagen.

voor uw boot, oldtimer of motor.

Annuleringsverzekering: wat is standaard verzekerd?
Met onze standaard Annuleringsverzekering bent u goed
verzekerd, als u uw vakantie moet annuleren. Naast de

Allrisk Annuleringsverzekering

kosten van de annulering zijn ook de kosten van de

Wilt u zelf kunnen bepalen om welke reden u uw vakantie

ongebruikte reisdagen verzekerd. Dus mist u een deel van

annuleert? Kies dan voor onze Allrisk Annuleringsverzekering.

uw vakantie, bijvoorbeeld omdat u eerder naar huis moet?

U kunt dan niet alleen een beroep doen op de annulerings

Dan ontvangt u van ons een vergoeding voor iedere dag

redenen die in de voorwaarden van de basisverzekering

dat u niet van uw vakantie heeft kunnen genieten. En heeft

staan, maar mag zelf bepalen om welke reden u liever niet

u zelf uw reis, bijvoorbeeld vliegticket, hotel en autohuur,

op vakantie wilt. Bijvoorbeeld als uw beste vriend(in) ernstig

samengesteld en valt een van de onderdelen uit?

ziek wordt, of als u toch die nieuwe baan krijgt en snel moet

Dan vergoeden wij de wijzigings- of annuleringskosten van

beginnen. U krijgt voor deze extra annuleringsredenen dan

de overige onderdelen.

75% van uw annuleringskosten vergoed. Raadpleeg de
voorwaarden voor de uitzonderingen.
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Voor wereldwijde hulp in uw
eigen taal belt u
de Europeesche Hulplijn.

