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Leeuwarden, 15 december 2020 
 
 
 
Betreft: introductie Doorlopende Reis/Annuleringsverzekering 2021 
 
 
 
Beste relatie, 
 
In 2021 onbezorgd met vakantie? Of dit mogelijk is, weten we niet. Een ding weten we wel 
zeker: als we weer op reis kunnen, is een goede doorlopende reis- en annuleringsverzekering 
noodzakelijk. 
 
Per 1 januari 2021 introduceren wij daarom onze nieuwe doorlopende reis- en 
annuleringsverzekering. Hieronder leest u meer hierover. 
 
Waarom een nieuw product? 
Onze doorlopende reis- en annuleringsverzekering is al enige jaren oud. Mede door uw input 
zijn we tot de conclusie gekomen dat een modernisering van de verzekering gewenst is. Hierbij 
vinden we het met name van belang dat onze verzekering een complete dekking biedt, een 
goede kwaliteit heeft en dat de premie hiervoor concurrerend is. 
 
Enige tijd geleden hebben wij afstemming gehad met een afvaardiging van ons intermediair. De 
belangrijke punten die hieruit naar voren kwamen waren: 
 

1. Geen forse premieverhoging doorvoeren. 
2. Mogelijkheid om de doorlopende reisverzekering zonder annuleringsverzekering af te 

sluiten. 
3. Een aantal suggesties om onduidelijkheden in de voorwaarden weg te nemen. 

 
Dit alles heeft geresulteerd in een nieuwe doorlopende reis- en annuleringsverzekering.  
 
Wat is gewijzigd? 
De nieuwe doorlopende reis- en annuleringsverzekering is op een aantal punten gewijzigd.  
 

- Naast de complete verzekering die we nu al bieden, is het vanaf 1 januari 2021 ook 
mogelijk de doorlopende reisverzekering zonder annuleringsverzekering af te sluiten. 
Dit betekent dat we 2 producten aanbieden.  

- De dekking voor de annuleringsverzekering was erg ruim beschreven en sloot niet aan 
bij de essentie van de verzekering. In de nieuwe voorwaarden staat een duidelijke 
uitgebreide limitatieve dekking vermeld. Op uitdrukkelijk verzoek van het intermediair is 
er wel een dekking opgenomen voor 3e graad familieleden en voor een goede vriend of 
vriendin. Om deze uitgebreide annuleringsredenen betaalbaar te houden geldt wel een 
eigen risico van € 150,-voor de annuleringsverzekering.   

- De voorwaarden zijn verbeterd en geactualiseerd. De onduidelijkheden in de 
voorwaarden zijn er hiermee uitgehaald.  
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Als bijlage vindt u een uitgebreid overzicht van de wijzigingen. 
 
Wat wordt de premie? 
De premie van de nieuwe doorlopende reis- en annuleringsverzekering ligt slechts 4,8% hoger 
dan de premie van de huidige verzekering.  Daarmee hebben we ten opzichte van de markt 
naar ons idee een prima geprijsde verzekering.  
 
Conversie bestaande polissen 
 
Wanneer gaat de huidige polis over? 
Per hoofdpremievervaldatum gaat de huidige polis van uw relatie over naar het nieuwe product 
met de nieuwe voorwaarden. Een aantal polissen wijkt op dit moment af qua voorwaarden of 
qua premie. In het geval dit relaties van u betreft ontvangt u volgende week een overzicht met 
de betreffende klanten. In dit overzicht staat aangegeven op welke manier deze klanten op het 
nieuwe product worden gezet.  
 
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben, neemt u 
dan contact op met uw relatiemanager  
 
Met vriendelijke groet, 
Noorderlinge verzekeraars 
 
 
Wiebo Nauta 
Directeur 
 
 
 
 
 


