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Verzekeringnemer <naam> 
Polisnummer <polisnummer> 
 
Deze bijlage hoort bij uw Doorlopende reisverzekering inclusief Annulering 2021. Hierin staat een overzicht van de wijzigingen 
die zijn doorgevoerd.  Onder het artikelnummer vindt u een korte omschrijving van de wijziging. 
 
 
Oude voorwaarden ZW-DRA-03 
Nieuwe voorwaarden Doorlopende reisverzekering incl. Annulering 2021 
 
Algemeen 
1. Wat moet u doen bij schade? 
Verduidelijking: 
Verduidelijking in welke gevallen u met de Alarmcentrale contact kunt opnemen.  
 
Let op: om vergoeding van uw gemaakte kosten te krijgen dient u meestal eerst contact op te nemen met de alarmcentrale. U kunt 
hierover meer lezen in deze voorwaarden bij de verzekerde rubrieken. 
 
2. Wie zijn verzekerd? 
Uitbreiding dekking: 
Inwonende (groot)ouders toegevoegd bij "gezin met kinderen" en "alleenstaande met kinderen" 
  
3. Wanneer bent u verzekerd? 
Verduidelijking: 
Duurt uw reis langer dan 90 dagen? Uw dekking eindigt dan op de 91e dag om 0:00 uur 
 
Uitbreiding dekking:  
Duurt uw reis door onvoorziene vertraging buiten uw wil langer dan 90 dagen? En wordt die vertraging veroorzaakt door een 
onvoorziene gebeurtenis waar u zelf niets aan kunt doen? Dan blijft de verzekering geldig tot het eerst mogelijke moment dat u op uw 
huisadres kunt terugkeren. 
 
Verduidelijking recreatieve reis en uitbreiding dekking studie, stage en vrijwilligerswerk: 
U bent niet verzekerd als u voor uw beroep of bedrijf reist. Reizen voor studie, stage of vrijwilligerswerk zijn wel verzekerd. Reist u deels 
recreatief en deels voor uw beroep of bedrijf? Dan bieden wij alleen dekking tijdens het recreatieve deel van uw reis. Bij schade moet u 
aantonen dat tijdens het voorval sprake was van het recreatieve karakter. 
 
4. Waar bent u verzekerd?  
Verduidelijking van negatief reisadvies: 
U bent verzekerd voor meerdaagse reizen met een recreatief karakter, waar ook ter wereld maar met uitzondering van de landen 
waarvoor op de datum van vertrek naar dat land een negatief reisadvies (code oranje of rood) is afgegeven door het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken. Zie hiervoor op https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen. 
 
Bagage 
5 .1.b Wat is niet verzekerd? 
Verduidelijking:  
Voorwerpen die u bedrijfs- of beroepsmatig gebruikt of heeft aangeschaft. 
 
Luchtvaartuigen (waaronder drone en val-/zweefschermen), inclusief accessoires en toebehoren; 
 
Beperking dekking: 
Schade door ongedierte. 
 
5.1.e Welke bijzonderheden zijn er? 
Uitbreiding mogelijkheden aangifte: 
Is er sprake van verlies of diefstal binnen de Europese Unie en was u niet in de gelegenheid om aangifte te doen, bijvoorbeeld omdat u 
onderweg was? U mag dan ook aangifte doen bij de politie in Nederland. U moet dit dan direct doen bij terugkomst in Nederland. 
 
Geneeskundige kosten 
5.1.f Hoe stellen wij de schade-uitkering vast? 
Verduidelijking schadevergoeding en serie of set: 
Voor spullen die ouder zijn dan 1 jaar of waarvan u de ouderdom niet weet, gaan wij uit van de dagwaarde. Voor het vaststellen hiervan 
maken wij gebruik van een afschrijvingslijst. Deze lijst vindt u op onze website https://noorderlinge.nl/verzekeringen/download/. 
 
Wanneer een beschadigd object deel uitmaakt van een serie of set van objecten die bij elkaar horen, vergoeden wij alleen de schade 
aan of waardevermindering van het beschadigde object. Wij vergoeden geen waardevermindering voor de overige objecten die tot die 
serie of set behoren en niet beschadigd zijn. Alleen wanneer deze specifieke serie of set is aangetekend op de polis, vergoeden wij de 
waardevermindering van deze serie of set als vastgesteld is dat het beschadigde object niet meer herstelbaar of vervangbaar is. 
 
5.2.b Wat is niet verzekerd? 
Verduidelijking contact alarmcentrale: 
Hulpverlening en kosten die gemaakt zijn zonder toestemming van de alarmcentrale. Is er sprake van een medisch dringende of 
levensbedreigende situatie ? Neem dan contact op met de alarmcentrale zodra dat mogelijk is. 
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5.2.c  welk maximumbedrag is verzekerd? 
Uitbreiding nabehandelingskosten en maximum vergoeding opgenomen: 
Wij vergoeden noodzakelijke nabehandelingskosten in Nederland maximaal 12 maanden na de datum waarop het ongeval heeft 
plaatsgevonden. Wij vergoeden maximaal € 1.000,00 per verzekerde. 
 
5.2.e Welke bijzonderheden zijn er? 
Uitbreiding met vergoeding vrijwillig eigen risico: 
Rekeningen van geneeskundige kosten moet u eerst bij uw zorgverzekeraar indienen.  
U ontvangt van uw zorgverzekeraar een overzicht waarop staat welke kosten wel en niet worden vergoed. Dit overzicht stuurt u 
vervolgens naar ons. Wij vergoeden dan de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Houdt de zorgverzekeraar ook een eigen 
risico in? Dan vergoeden wij dat eveneens. 
 
Ongevallen 
5.3.b Wat is niet verzekerd? 
Beperking dekking: 
Besmetting met ziekteverwekkers door een insectenbeet of insectensteek 
 
5.3.e Hoe stellen wij de schade-uitkering vast? 
Verduidelijking dekking: 
Is na 12 maanden nog geen blijvende invaliditeit vastgesteld? Dan wordt bij de uitkering het bedrag verhoogd met de wettelijke rente. 
Deze rente wordt berekend met ingang van de 13e maand 
 
Wijziging autogordel in veiligheidsgordel: 
Is er sprake van overlijden of invaliditeit door een ongeval? En werd daarbij niet de veiligheidsgordel gedragen? Dan wordt de uitkering 
met 25% verlaagd. 
 
5.3.g Welke bijzonderheden zijn er? 
Verduidelijking dekking: 
Houdt u zich hier niet aan en worden onze belangen geschaad? Dan kan dat gevolgen hebben voor de afwikkeling van de schade. 
 
5.4.a Wat is verzekerd? 
Uitbreiding van de dekking: 
De extra verblijfskosten wanneer de terugreis op de oorspronkelijk geplande datum niet mogelijk is. Deze kosten vergoeden wij alleen 
als de alarmcentrale toestemming heeft gegeven voor het maken van deze kosten. Wij vergoeden maximaal € 5.000 per 
schadegebeurtenis. 
 
Een ernstige ziekte, ongeval of overlijden van niet-meereizende familieleden in 1e, 2e of 3e graad, een huisgenoot, een goede 
vriend(in) of zaakwaarnemer; 
 
Verduidelijking: 
Materiële schade aan uw eigendom, huurwoning of het bedrijf waar u werkt waardoor uw aanwezigheid noodzakelijk is. 
 
Uitbreiding dekking: 
Heeft u toiletartikelen en kleding aangeschaft doordat uw bagage vertraagd op uw bestemming aankwam? Of is uw bagage gestolen of 
verloren gegaan? Wij vergoeden hiervoor maximaal € 50,- per verzekerde. Bij vertraging dient u een verklaring van de vervoerder aan 
ons te verstrekken. 
 
5.4.d Welke bijzonderheden zijn er? 
Wijziging in dekking naar vaste vergoeding: 
Voor kosten die u normaal gesproken ook zou hebben gemaakt, zoals kosten voor levensonderhoud, vergoeden wij maximaal € 50,00 
per verzekerde per dag. 
 
Uitvallen Motorrijtuig 
Verduidelijking dekking: vervoermiddel gewijzigd in motorrijtuig. 
 
5.5.a Wat is verzekerd? 
Beperking vergoeding bij totaal verlies: 
Is sprake van een totaal verlies van het motorrijtuig en is uw motorrijtuig alleen voor Wettelijke Aansprakelijkheid verzekerd? Dan 
vergoeden wij alleen de invoerrechten (Carnet de Passage) in het betreffende land waar de schade is ontstaan en de kosten van 
vernietiging. 
 
5.5.b Wat is niet verzekerd? 
Verduidelijking dekking: 
Sleepkosten naar de garage 
 
Annulering 
Verduidelijking wat wij verstaan onder annulering: 
Deze dekking vergoedt de annuleringskosten die u maakt als u uw reis door omstandigheden waarop u geen invloed had, voor aanvang 
van de reis moet annuleren of uw reis moet omboeken of uw reis vroegtijdig moet afbreken. 
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5.7.a Wat is verzekerd? 
Beperking van de dekking. De dekking is gewijzigd van een “allrisk” dekking naar een dekking voor genoemde gebeurtenissen. 
De volledige omschrijving van de dekking kunt u lezen in de polisvoorwaarden: 
 
Gedekt zijn onder andere de volgende gebeurtenissen: 

- Overlijden, ernstige ziekte of ernstig gewond door een ongeval (van familie of huisgenoot) 

- Overlijden van een goede vriend(in) 

- Het moeten ondergaan van een medisch noodzakelijke ingreep 

- Orgaandonatie 

- Uw eigendom, huurwoning of het bedrijf waar u werkt is materieel beschadigd 

- Onvrijwillige werkloosheid 

- Het krijgen van een baan na onvrijwillige werkloosheid 

- Het moeten afleggen van een herexamen 

- Toewijzing huurwoning of nieuwbouwwoning 

- Zwangerschap 

- Uw reisvervoermiddel is verloren gegaan of beschadigd 

- Uw vakantieaccommodatie in beschadigd waardoor u er niet in kan verblijven 

- Adoptie  

- Intrekken visum of niet krijgen van een visum buiten uw schuld 

- Diefstal of verloren gaan van reisdocumenten op de dag van vertrek 

- U en uw partner gaan definitief uit elkaar 

- Een negatief reisadvies (code rood/oranje) op de dag van vertrek mits ten tijde van boeken nog geen sprake was van een 

negatief reisadvies 

Annuleert uw reisgenoot de reis vanwege een van de gebeurtenissen hierboven genoemd?  
Dan vergoeden wij uw annuleringskosten, maar alleen als: 

- uw reisgenoot een eigen annuleringsverzekering voor de reis heeft afgesloten, én 

- uw reisgenoot voor de gebeurtenis van zijn eigen verzekeraar een schadevergoeding heeft ontvangen. 

5.7 b Wat is niet verzekerd? 
Beperking dekking: 
Wanneer u geboekt heeft op het moment dat er sprake is van een pandemie en de annulering of afbreking een gevolg is van deze 
pandemie.   
 
Verduidelijking dekking: 
Boekingskosten of delen van boekingskosten die achteraf (op uw vakantiebestemming) in rekening zijn gebracht. Bijvoorbeeld de 
kosten van een ter plaatse geboekte excursie. 
  
Beperking (geen invloed op reeds bestaande verzekeringen): 
Heeft u deze verzekering later dan zeven dagen na het boeken van de reis afgesloten? En wilt u uw reis annuleren of afbreken om een 
reden die in de drie maanden voordat u de verzekering afsloot al bestond en/of bekend was? Dan krijgt u geen vergoeding voor de 
annuleringskosten of afbrekingskosten van uw reis. 
 
5.7.c Welk maximumbedrag is verzekerd? 
Uitbreiding dekking: 
Bij ziekenhuisopname geven wij een vergoeding voor het aantal vakantiedagen welke u niet hebt gebruikt door de ziekenhuisopname. 
Dit geldt vanaf een duur van acht uur opname in het ziekenhuis. De vergoeding geldt voor alle meereizende verzekerden. 
 
Valt een van de onderdelen van uw samengestelde reis onvoorzien uit? Dan 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. 
 
Verduidelijking vergoeding: 
Bij omboeken van de reis: de omboekingskosten tot maximaal het verzekerd bedrag voor de annuleringskosten. Zijn de 
annuleringskosten lager? Dan vergoeden wij de annuleringskosten tot maximaal het verzekerd bedrag. 
 
5.7.d. Wat is het eigen risico? 
Opname eigen risico: 
Het eigen risico is € 150,00 en staat op uw polisblad of in een clausule. 
 
8. Begrippenlijst 
Opname en verduidelijking begrippen: 
 
Ernstige ziekte: Een ziekte die zonder directe behandeling niet zal genezen en ook bij behandeling blijvende gevolgen kan 
hebben.  
 
Europa: Landen die behoren bij de Europese Economische Ruimte (EER) inclusief het Verenigd Koninkrijk. 
 
Familieleden in de 1e , 2e en 3e graad:  

- Familieleden 1e graad: partner, (schoon-/stief)ouders, (aangetrouwde/stief)kinderen. 

- Familieleden 2e graad: (schoon-/stief)zussen/broers, grootouders en kleinkinderen. 

- Familieleden 3e graad: overgrootouders, ooms, tantes, kinderen van broers en/of zussen, achterkleinkinderen. 
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Geen gevaarlijke activiteiten, mits recreatief, vinden wij: kletteren, abseilen, kiten, raften, wildwatervaren, canyoning, duiken met een 
duikbrevet tot maximaal 40 m diepte (of tijdens opleiding door een gediplomeerd instructeur), schaatsen, langlaufen, rodelen, skiën en 
snowboarden op de piste. 
 
Pandemie: Besmettelijke ziekte die zich over een groot deel van de aarde, met name een continent of alle continenten, verbreidt. De 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt dit vast. 
 
Reisgenoot: Iemand met wie u samen een reis- of huurarrangement heeft geboekt. Deze persoon staat niet op uw polisblad vermeld, 
maar wel op het boekings- of reserveringsformulier. Of u kunt op een andere manier aantonen dat u met deze persoon samen reist. 
 
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. 
  
Studie, stage of vrijwilligerswerk: Een studie of stage in het buitenland als onderdeel van een voltijdstudie. Vrijwilligerswerk is het in een 
georganiseerd verband verrichten van werkzaamheden op vrijwillige basis met een maatschappelijk doel. Er mag in deze periode geen 
sprake zijn van betaalde arbeid (behalve een eventuele stage- of onkostenvergoeding). 
 
 
Aan de inhoud van dit overzicht is grote zorg besteed. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de informatie kan geen 
aansprakelijkheid worden geaccepteerd voor eventuele fouten in de tekst. Zevenwouden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor 
de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid. Dit overzicht is puur informatief 
 


