
De bovenvermelde uitsluitingen zijn niet alleen van toepassing op de vezekerde maar
eveneens op de personen waarvan de medische toestand de ootzaak is van de
aanvraag tot tussenkomst,

5. VASTSTELLING VAN DE VERGOEDING
A. Bij annulatie

De Europese vergoedt:
1) voor de aanvang van het huurcontract:10oo/o van de annulatiekosten contractueel door

de vezekerde verschuldigd.
2) indien ingeval van annulatie door de reisgezel de vezekerde beslist alleen de woning te

betrekken: de hierdoor veroozaaKe extra huur- en wijzigingskosten.
3) ingeval van immobilisatie van het prive-voertuig kan de vezekerde de reis alsnog

aanvatten met een huurwagen. In dat geval komt de Europese tussen in de netto huurprijs
van de wagen tot een bedrag gelik aan de aanrekenbare annulatiekosten. ToF, benzine-
of eventuele vezekeringskosten worden niet ten laste genomen.

De tussenkomst van de Europese zal in geen geval het vooziene vezekerde bedrag
overschrijden en zal altid berekend worden op basis van de annulatiekosten verschuldigd
op basis van de voorwaarden van het huurcontract bij annulatie binnen de 48 uur nadat
vezekerde kennis nam van die gebeurtenis die de annulatie veroozaakte.

B. Bij vakantieonderbreking

De Europese vergoedt het niet te recuperen gedeelte van de betaalde huursom naar rato
van het aantal ongenoten vakantiedagen, te rekenen vanaf het ogenblik van thuiskomst in
de woonplaats of vanaf de dag van hospitalisatie.

Alle bovenvermelde vergoedingen worden verminderd met volgende forfaitaire bedragen
voor tussenkomst in vezekeringspremie en de administratiekosten:
- Huurprijs tot 1.000 €: 25 € per schadegeval
- Huurprijs boven de 1.000 €: 50 € per schadegeval.

6. AANVANG EN EINDE VAN DE WAARBORG
De waarborg vangt aan op de datum van onderschrijving van het huurcontract en loopt af
op het einde van datzelfde huurcontract, gedurende milimum 120 dagen.

7. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE
De vezekerde zal de volgende verplichtingen naleven:
a) Onmiddellijk de Europese inlichten en haar een schriftelijke aangifte sturen binnen de 7

dagen vanaf het ogenblik dat vezekerde daartoe de mogdijkheid heeft.
b) Zich schikken naar de instructies van de Europese en haar alle inlichtingen enlof

documenten bezorgen die zij noodzakelijk of nuttig acht.
c) Alle noodzakelijke en nuttige maatregelen treffen om de annulatie tot een minimum te

beperken, d.w.z. dat-vanaf.het ogenblik dat vezekerende kennis heeft van een
gebeurtenis die de annulalie van de reis kan veroozaken, hij het agentschap hieryan
onmiddellijk zal op de hoogte brengen.

8. GELDIGHEID VAN DE WAARBORG
De waarborg wordl verleend aan de vezekerden gedomicilieerd in Belgi6.
De waarborg wordt eveneens verleend aan veeekerden gedomicilieerd in een E.U.-lidstaat
of Zwitserland.

9. TOEPASSELIJK RECHT - VERJARING
- Het vezekeringscontract wordt beheerst door de Belgische wetgeving.
- Elkevorderingvoortvloeienduitditvezekeringscontractverjaartna3jaarterekenenvanaf

de dag van de gebeurtenis die er aanleiding toe geeft.

10. SUBROGATIE
De Eurooese tre€dt automatisch in de rechten van de verzekerde ten aanzien van de
aansprakelijke derden tot beloop van het bedrag van haar tu$enkomst.

11. MEDISCHE EXPERTISE
Ingeval van lichamelijk ongeval of zieKe kan de Europese overgaan tot een evenluele
medische controle.
De vezekerde zal de Eurooese toestaan kennis te nemen van ziin medisch dossier.

Stempel agentschap:

De vezekeringen zijn
voortaan extra waakzaam
om fraude oD te sDoren...

bent u echter te goeder
trcuw, dan kan u
op ons rekenen

1 .

Betaai niet onnodig voor anderen, help ons misbruik te voorkomen.

VERZEKERINGSVOORWAARDEN

I. DEFINITIES
Verzekeringsnemen de fysieke of morele persoon die het vezekeringscontract
onderschrijft voor eigen rekening of voor rekening van een andere persoon met
naam aangeduid in de polis.
Verzekeraar: de EUROPESE GOEDEREN EN REISBAGAGE VERZEKERINGS-
MMTSCHAPPIJ N V., hierna'DE EUROPESE' genaamd.
Verzekerde: elke persoon die van de waarborg geniet.
Huurcontract: iedere huur van een vakantieverblijf afgesloten door de
vezekerde in hoedanigheid van huurder met het immobili6n agentschap.
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Uerzekeling tegen Annulatie
EN VAKANTI EONDERBREKING

VOOR AFHURING VAN
VAKANTIEWONINGEN

DE EUROPESE GOEDEREN
EN REISBAGAGE

Verzekeringsmaatschappij, N.V.

TWEEKERKENSTRAAT 14. lOOO BRUSSEL
Tefefoon (02) 220 34 1 1 - Fax (02) 218 77 62

Onderneming toegelaten onder codenummer 0420 om de tak 16
diverse geldelijke verliezen te beoefenen.

(K.8. van 4 en 13.7.1979 - B-S. van 14.7.1979,
H.R.8 .3545

VERZEKERDE:

Naam en voornamen:

P.O. Nr. :

Woonplaats:

Vertrekdatum: ............................. ........... Duur:



5. Vertrekdatum: de aanvangsdatum van de huur van de vakantiewoning billijk rekening

houdend met de duur van de reis om rechtstreeks het vakantieoord te bereiken.
6. Inschriivingsdatum: de datum op dewelke de gereserveerde prestaties geboekt werden

bij het agentschap.
7, Reisgezel: de persoon of het koPpel, inbegrepen de familieleden die onder hetzelfde

dak wonen, met wie de verzekerde of het verzekerde koppel heeft besloten het vooziene
vakantieverblijf afte huren en wiens aanwezigheid noodzakelijk is voor het goede verloop
eruan.

8. Levensgezel: de persoon met wie de vezekerde een feitelijke of wettelijke
levensgemeenschap vormt en die met hem duuzaam op dezelfde verblijfplaats
samenleeft.

9. Ziekte: aantasting van de gezondheid, vastgesteld door een erkend ge-

neesheer en welke het afgesloten huurcontract, medisch gezien, onmogelijk maakt.

Ongeval: aantasting van de lichamelijke gaafheid door een oorzaak buiten de
vezekerde, vastgesteld door een erkend geneesheer en welke het afgesloten
huurcontract medisch gezien onmogelijk maaK.

'lO. Betangriike stoffeliike schade aan onroerende goederen: uitzonderlijke en

accidentele schade aan de onroerende goederen van de vezekerde onafhankelijk van

zijn wil ingevolge van een toevallige oozaak en die de annulatie van het huurcontract

vereist voor de vrijwaring van zijn belangen

2. VERZEKERD BEDRAG
Detotale huurprijs van de vakantiewoning met een maximumsom van 10.000 € per veeekerde.

3. WAARBORG
A. ANNULERINGSKOSTEN
De waarborg heeft als vooMerp de vergoeding van de annuleringskosten of de wijzigingskosten
welke volgens de toepassing van de voorwaarden van het reiscontract ten laste vallen van de
verzekerde ingeval van annulatie of wijziging wegens 66n van de hierna volgende redenen :
a) Ziekte, ongeval of overlijden van :

. de verzekerde, zijn levensgezel, een bloed- of aanveruant tot in de tweede graad,
met inbegrip van de schoonfamilieleden.

. de persoon die met verzekerde samenwoont op dezelfde verblijfplaats en die onder
zijn hoede staat of te zijnen laste valt.

. de otficiele verloofde, evenals van zijn (haa0 familieleden tot in de 'l ste graad.
b) Overlijden of hospitalisering van een lid van het onthaalgezin, bl hetwelke de verzekerde

gepland had zijn vakanlie door te brengen
c) Opzeg om economische redenen van de arbeidsovereenkomsl van verzekerde of zijn le-

vensgezel door zijn werkgever.
d) lntrekking van het reeds toegekende verlof van verzekerde door zijn werkgever wegens

onbeschikbaarheid van een collega die verzekerde veruangt, tengevolge van ziekte, on'
geval of overlijden.

e) Verplichte aanwezigheid van de verzekerde voortvloeiend uit het afsluiten van een nieuw
arbeidscontract met een minimum duurtijd van 3 onafgebroken maanden.

f) Noodzakelijke aanwezigheid van de verzekerde die een vrij of zellstandig beroep uitoe-
fent wegens onbeschikbaarheid lengevolge van zieKe, ongeval of overlijden van de be'
roepsvervanger van de verzekerde, aangeduid in de polis.

g) Onbeschikbaarheid tengevolge van zieKe, ongeval of overlijden van de in de polis aangedui-
de persoon, gelast met de hoede van een minderjarig ol gehandicapt kind van de vezekerde.

h) Belangrijke stoifelijke schade aan de onroerende goederen van of gehuurd door verze-
kerde, dielstal inbegrepen, overkomen binnen de 30 dagen v66r de vertrekdatum.

i) Verplichte aanwezigheid van de vezekerde als :
. getuige oljurylid voor de rechtbank.
. student voor een herkansingsexamen in periode tussen de vertrekdatum en 30 dagen

na de datum van terugkeer van de reis.
j) Wanneer de verzekerde of een familielid tot in de 1 "i" graad wordt opgeroepen voor

. de juridische handelingen van officiele organismen bij de adoptie van een kind

. voor een dringende orgaantransplantatie (als donor of als ontvanger).
k) Wanneer de verzekerde de voor de reis noodzakelijke inentingen om medische redenen

niet mag ontvangen.
l) Complicaties of problemen bij de zwangerschap van de verzekerde of een {amilielid tot in

de 1 ste graad, inbegrepen de voortijdige bevalling van minstens 6en maand v66r de nor-
maal voorziene datum.

m) De zwangerschap van verzekerde of haar levensgezel, op vooruaarde dat de reis voor-
zien is tijdens de laatste drie maand van de zwangerschap en deze niet gekend was op
het ogenblik van inschrijving voor de reis.

n) Weigering van het inreisvisa door de autoriteiten van het land van bestemming.
o) Diefstal of totale immobilisatie tengevolge van een verkeersongeval of brand van het prive-

voertuig van de verzekerde binnen de 7 dagen v66r vertrek of gedurende het traject naar
de vakantiebestemming. De gevallen van mechanische pech zijn echter niet verzekerd.

p) Vertraging op het moment van de inscheping, voorzien in het reiscontract, bij vertrek of
tijdens een etappe, tengevolge van immobilisatie van meer dan 66n uur te wijten aan een
verkeersongeval ti.idens het traject naar de plaats van inscheping. De waarborgwordt uit-
gebreid tot de vertraging ingeval van mechanische Pech, op voorwaarde dat een attest
van een depannagebedriji of erkende automobielclub kan voorgelegd worden.

De waarborg wordt eveneens aan de verzekerde toegekend ingeval van annulatie door
de reisgezel tengevolge van 66n van bovenvermelde redenen, voor zover deze even'
eens een verzekeringscontract bii de Europese afsloot de annulering door de reisge
zel hem verplicht de verzekerde afhuring alleen aan te vangen.

B, VAKANTIEONDERBREKING
De waarborg heett als vooMerp de vergoeding van de verloren vakantiedagen indien de ver-
zekerde wegens 66n van de hierna volgende redenen zijn reis voortijdig diende te onderbre-
ken:
a) ZieKe, ongeval of overlijden van :

. de veizekerde, zijn levensgezel, een bloed- of aanveruant tot in de tweede graad,
met inbegrip van de schoon-familieleden.

. de persoon die met verzekerde samenwoont op dezelfde verblijfplaats en die onder
zijn hoede staat of te zijnen laste valt.

. de otficiele verloofde, evenals van zijn (haar) familieleden tot in de 1"'" graad.
b) Overlijden of hospitaliserlng van een lid van het onthaalgezin, bij hetwelke de verzekerde

zijn vakantie doorbrengt.
c) Noodzakelijke aanwezigheid van de verzekerde die een vrij of zelfstandig beroep uitoe-

fent wegens onbeschikbaarheid tengevolge van zieKe, ongeval of overlijden van de be-
roepsvervanger van de verzekerde, aangeduid in de polis.

d) Onbeschikbaarheid tengevolge van ziekte, ongeval of overlijden van de in de polis aan-
geduide persoon, gelast met de hoede van een minderjarig of gehandicapt kind van de
vefzeKerqe.

e) Belangrijke stoffelijke schade aan de onroerende goederen van verzekerde overkomen
tijdens de reis, inbegrepen.de diefstal in de woning.

f) Verplichte aanwezigheid van de verzekerde als getuige ot jurylid voor de rechtbank.
g) Wanneer de verzekerde ol een familielid tot in de lste graad wordt opgeroepen voor- 

. de juridische handelingen van officidle organismen bij de adoplie van een kind

. voor een dringende orgaantransplantatie (als donor of als ontvange0.
h) Complicaties of problemen bij de zwangerschap van de verzekerde of een familielid tot in

de 1 ste graad, inbegrepen de voortijdige bevalling van minstens 66n maand v66r de nor-
maal voorziene datum.

i) Diefslal of totale immobilisatie tengevolge van een verkeersongeval of brand van het priv6-

voeduig van de verzekerde op het ogenblik van vertrek of gedurende het traject naar de
vakantiebestemming. De gevallen van mechanische pech zijn echter niet verzekerd.

j) Vertraging op het moment van de inscheping, voorzlen in het reiscontract, bij vertrek ol
tijdens een etappe, tengevolge van immobilisatie van meer dan 66n uur te wijten aan een
verkeersongeval tijdens het traject naar de plaats van inscheping. De waarborg wordt uit-
gebreid tot de vertraging ingeval van mechanische pech, op voorwaarde dat een attest
van een depannagebedrijf of erkende automobielclub kan voorgelegd worden.

De waarborg wordt eveneens aan de verzekerde toegekend ingeval van reisonderbre
king door de reisgezel tengevolge van 66n van bovenvermelde redenen, voor zover
deze eveneens een verzekeringscontract bii de Europese afsloot en de onderbreking
door de reisgezet hem verplicht de venekerde afhuring alleen verder te zetten.

4, UITSLUITINGEN
De Europese is niet gehouden tussen te komen ingeval van:
a) Lichamelijke letsels tengevolge van ongeval of ziekte waarvoor er bij het a{sluiten van het

verzekeringscontract een medische of paramedische behandeling was voorgeschreven
door de behandelende arts.

b) Evolutieve aangeboren zieKes.
c) Chronische of voorafbestaande ziekte van de verzekerde, tenzij geen enkele medische

of paramedische behandeling nodig wastijdens de maand voor de inschrijvingsdatum van
de reis en er volgens de behandelende arts geen enkele tegenindicatie bestond voor het
uitvoeren van de reis..

d) Ongevallen of stoornissen tengevolge van :
'1. het beoefenen van bergbeklimming langs ongebaande wegen, van jacht op groot

wild, van speleologie en onderzees beoefende visvangst of gevechtssporten.
2- de deelname aan alle koersen, snelheidspogingen of -wedstrijden.

3. het beoefenen van sporten ten pro{essionele titel ot tegen betaling, inbegrepen de
hieraanverbonden lrainingen.

e) Psychische, psychosomatische, geestes- of zenuwstoornissen tenzij deze een bestendi-
ge hospitalisatie vergen van minstens 66n week

f) De vrijwillige zwangerschapsonderbreking.
g) De insolvabiliteit van de verzekerde.
h) Vertraging door verkeersmoeilijkheden en andere gewone incidenten'
i) Administratieve, visa en andere gelijkaardige kosten'
j) Opzettelijke daden van verzekerde:
k) Zelfmoord van verzekerde;
l) Overmatig gebruik van alcohol, of gebruik van geneesmiddelen ot verdovende middelen

niet door een geneesheer voorgeschreven;
m) Natuurrampen-, zoals iawines, het vallen van stenen, rotsverschuivingen, terreinverschui-

ving, druk van sneeuwmassa's, hagel, hoog water, overstroming, orkaan.
n) Gevolgen van nucleaire of atomische ongevallen of stralingen;
o) Oortog, staking of oproer alsook burgeroorlog of gewelddaden met collectieve drijfveer,

tenzrj vezekerde bewijst dat er geen oorzakelijk verband is met de schadeveMekkende
gebeurtenis.
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