
Groepsreis Egypte: ‘de wonderen van Opper-Egypte’

 van 19/09 tot 26/09/2020 8 dagen, 7 nachten

• 8-daagse cruise op de Nijl met 5*-schip
• Volpension van het ontbijt op dag 2 tot het ontbijt op dag 8
• Nijlcruise vertrekkend uit Luxor langs Esna, Edfoe, Kom Ombo, Aswan,...
• Begeleide bezoeken door lokale Nederlandstalige gids en egyptoloog
• 3-daagse pre-extensie mogelijk in Caïro, verblijf in 5*-hotel

Sterke punten

Egypte, een onmisbare culturele bestemming. Het land en zijn geschiedenis blijven fascineren.  
Je ontdekt de oevers van één van de langste rivieren ter wereld, de Nijl, vanop een cruiseship. Dit deel 
van Egypte ontdekken was nooit zo eenvoudig, elke dag aanmeren, sites bezoeken en al varend  
genieten van prachtige vergezichten. Een lokale Nederlandssprekende gids en egyptoloog, begeleidt je 
tijdens de bezoeken aan tal van tempels en overblijfselen van het oude Egypte. Deze 8-daagse cruise 
kan je vrijblijvend inleiden met een 3-daagse pre-extensie in en rond de hoofdstad Caïro. De  
geschiedenis van dit fantastische land zal geen geheimen meer voor je hebben.

De koningen- en koninginnenvallei, de kolossen van Memnon, Edfoe, de tempel van Kom Ombo, Aswan (hoofd-
stad van het Egyptische Nubië), de tempel van Filae, Luxor, …



Prijs per persoon*

* Prijs per persoon en reis verzekerd vanaf minimum 14 deelnemers.

Programma in detail (onder voorbehoud)

Lid: € 1.250 Niet-lid: €1.350

• Lijnvluchten Egyptair: Brussel-Zaventem - Luxor - Brussel-Zaventem, via Caïro 
• Alle luchthaven-, veiligheidstaksen en brandstoftoeslag (berekend op datum van 17/10/2019)
• 5*-cruise aan boord van het schip: MS/Solaris I 5* of MS/Tamr Henna 5* of MS/Nile Marquise 5*  

of equivalent
• Volpension van het ontbijt op dag 2 tot het ontbijt op dag 8
• Uitstappen en toegang zoals aangegeven in het programma
• Diensten van lokale Nederlandssprekende gids en egyptoloog
• Alle transfers ter plaatse

Inbegrepen:

• Kosten van een visum (€ 25 p.p., contant te betalen ter plaatse bij aankomst)
• Lokale fooien (circa € 40 p.p.)
• Annulerings- en/ of bijstandsverzekering 
• Dranken en niet-voorziene maaltijden 
• Persoonlijke uitgaven en niet vermelde kosten

Niet inbegrepen:

Singletoeslag: € 200

t  O800 95 180
btw  BE 0408.171.149

nzvakanties.be 145Charleroisesteenweg nzvakanties.beinfo@Brussel1060

DAG 1 - zaterdag 19/09 Brussel-Zaventem - Caïro - Luxor

Afreis in de loop van de namiddag met een Egyptair lijnvlucht naar Luxor via Caïro. Bij de tussenlanding in Caïro worden jullie 
opgewacht door een Engelssprekende correspondent die zal helpen met je visumaanvraag en de transfer naar de volgende 
vlucht. De Nederlandssprekende gids wacht jullie op in de Luchthaven van Luxor. Vervolgens onthaal, formaliteiten en transfer 
naar het cruiseschip.

DAG 2 - zondag 20/09 Luxor - Esna

Na het ontbijt vertrek voor het indrukwekkende bezoek aan Thebe, de wereld van de doden die door de Nijl  
gescheiden werd van de wereld van de levenden en waar de Koningen (Koningenvallei) en de Koninginnen  
(Koninginnenvallei) begraven werden. Bezoek aan één van de meest opmerkelijke monumenten van de Egyptische  
architectuur, de tempel van koningin Hatsjepsoet in Deir El Bahari. 



Deze terrastempel, van de hand van de architect Senmoet, werd volledig in de bergen uitgehouwen en is gewijd aan Hathor, 
de godin van de vreugde en de liefde. Halte voor de kolossen van Memnon die koning Amenofis III voorstellen en zich vroeger 
aan weerszijden van zijn grootse dodentempel bevonden. Na de middag bezoeken we de tempel van Karnak die bestaat uit 
drie grote gehelen: de grote tempel van Amon die door een sfinksengalerij verbonden wordt met de tempel van Moet en het 
heiligdom van Montoe. Afvaart naar Esna.  

DAG 3 - maandag 21/09 Esna - Edfoe - Kom Ombo

Afvaart naar Edfoe en bezoek aan de best bewaarde tempel van Egypte. Deze tempel uit de derde eeuw voor  
Christus en meesterwerk van de Ptolemeïsche architectuur roept de grootsheid op van de god Horus, beschermheer van de 
farao’s. Verder naar Kom Ombo. 

DAG 4 - dinsdag 22/09 Kom Ombo - Aswan

Bezoek aan de tempel van Kom Ombo. Deze site is uniek in Egypte en heeft de bijzonderheid gewijd te zijn aan twee goden. 
Het rechterdeel is gewijd aan de vruchtbaarheidsgod Sobek met krokodillenkop en het linkerdeel aan de zonne- en krijgsgod 
Haroeris. We varen verder naar Aswan, hoofdstad van het Egyptische Nubië.

DAG 5 - woensdag 23/09 Aswan

Bezoek aan de stuwdam waardoor niet alleen de bouwoppervlakten van het land werden vergroot maar ook 
de elektriciteitsproductie werd opgedreven. Bezoek aan het papyrusinstituut en aan de granietgroeven met de  
onafgewerkte obelisk die werd achtergelaten omdat er een scheur zat in het 42 meter lange granietblok. Bezoek aan de tempel 
van Filae, domein van de godin Isis. Dankzij UNESCO kunnen wij dit prachtige geheel bewonderen. De tempel werd verplaatst 
en 150 meter verder op het eiland Aegilkia opnieuw opgetrokken. In de namiddag maken we een feloektocht.

DAG 6 - donderdag 24/09 Aswan - Esna - Luxor

Mogelijkheid tot de facultatieve uitstap* naar de tempels van Aboe Simbel. Deze tempels werden door UNESCO  
verplaatst zodat ze niet onder water zouden komen te staan bij de bouw van de stuwdam. Zij werden uit elkaar  
gehaald en steen per steen vervoerd naar de top van de helling waaruit ze oorspronkelijk werden gehouwen. De  
ingang van de grote tempel wordt bewaakt door vier enorme standbeelden van Ramses II. De kleine tempel of  
tempel van Hathor werd ook volledig uit deze helling gehouwen. Afvaart naar Esna waar we voor de tweede keer door de sluis 
moeten en verder naar Luxor.

* Meer informatie over de facultatieve uitstap Aboe Simbel vind je in ‘praktische informatie’.

DAG 7 - vrijdag 25/09 Luxor

Bezoek aan de tempel van Luxor die voor de processie ter ere van de god Amon gebruikt werd bij het begin van het Egyptische 
nieuwe jaar. De ingang werd bewaakt door twee obelisken waarvan er zich momenteel één op de Place de la Concorde in Parijs 
bevindt.

DAG 8 - zaterdag 26/09 Luxor - Caïro - Brussel-Zaventem

Na het ontbijt transfer naar de luchthaven en afreis terug naar Brussel via Caïro.

Opgelet : de bezoeken, hun tijdstippen en de volgorde ervan kunnen aangepast worden volgens de navigatie of 
warme temperaturen.

t  +32 (0)800 95 180
btw  BE 0408.171.149

nzvakanties.be 145Charleroisesteenweg nzvakanties.beinfo@Brussel1060



Pre-extensie Caïro*

Lid/ Niet-lid: € 320 Singletoeslag: € 50

• 2 nachten in Caïro in Hotel Mövenpick Media City 5* of equivalent 
• Verblijf in volpension van het ontbijt van dag 2 tot het middagmaal van dag 3
• Bezoeken en toegang zoals aangegeven in het programma
• Diensten van lokale Nederlandssprekende gids en egyptoloog
• Alle transfers ter plaatse

Inbegrepen:

• Dranken en niet voorziene maaltijden 
• Lokale fooien ( € 5 per persoon/ dag)
• Annulerings- en/ of bijstandsverzekering 
• Persoonlijke uitgaven en niet vermelde kosten

Niet inbegrepen:

 van 17/09 tot 19/09/2020 3 dagen, 2 nachten

Prijs per persoon

Ontdek de hoofdstad Caïro en zijn omliggende omgeving tijdens deze 3-daagse inleiding vooraf aan de 
groepsreis ‘wonderen van Opper-Egypte’. Je verblijft in een vijfsterrenhotel met alle comfort en er  
staan verschillende bezoeken op de planning begeleid door een lokale Nederlandssprekende gids en 
egyptoloog. Onder andere een bezoek aan het beroemde museum van Caïro, plateau van Gizeh en zijn  
piramides, ...

De ruïnes van Memphis, de necropolis van Saqqara, de citadel van Saladin, ...

* Reis verzekerd vanaf minimum 2 deelnemers.



Programma pre-extensie in detail (onder voorbehoud)

t  0800 95 180
btw  BE 0408.171.149

nzvakanties.be 145Charleroisesteenweg nzvakanties.beinfo@Brussel1060

DAG 1 -  donderdag 17/09 Brussel-Zaventem - Caïro 

Afreis in de loop van de namiddag met een Egyptair lijnvlucht naar Caïro. Bij aankomst in Caïro worden jullie opgewacht door de  
Nederlandssprekende gids, deze helpt jullie ook met de visumaanvraag ter plaatse. Onthaal, formaliteiten en transfer naar het 
hotel Mövenpick Media City 5* of equivalent. 

Hotel Mövenpick Media city is een vijfsterrenhotel weg van de drukte in Caïro, waar je kan genieten in alle rust. Een stra-
tegische locatie om zich vlot te verplaatsen naar bezienswaardigheden zoals o.a. piramides van Gizeh en van en naar de 
luchthaven.

DAG 2 - vrijdag 18/09 Caïro

In de ochtend bezoek je Memphis, de ruïnes van de hoofdstad van het oude koninkrijk. Er staat een albasten sfinx 
waarvan het gewicht wordt geschat op zo’n 80 ton. Je zal ook een liggende kolos zien die Ramses II voorstelt.  
Vervolgens bezoeken we Sakkarah, de meest bezochte necropolis van Egypte. Koning Djoser was de eerste  
heerser die er een grafmonument bouwde. Het is deze piramide die we zulllen bewonderen en ze werd  
gebouwd door Imhotep, de eerste bekende architect. Je vindt er ook een groot aantal mastaba’s of graven van  
nobelen en clerus waarvan het interieur van een zeer hoog artistiek niveau is. ‘s Middags bezoek je de  
beroemdste plek van Egypte, het plateau van Gizeh met de piramides van Cheops, Chephren en Mykerinos. Deze 
drie monumenten worden bewaakt door de Sfinx, een imposant standbeeld van een leeuw met een menselijk hoofd. 

DAG 3 - zaterdag 19/09 Caïro - Luxor

Bezoek aan het beroemde museum van Caïro, dat onschatbare en de meest complete collecties van de Egypti-
sche oudheid herbergt, waaronder de beroemde schat van Toetanchamon. Op de middag bezoek je de citadel, 
een enorm fort dat het werk is van Saladin. Het was de residentie van de Sultans, Mamlouks en Pacha’ s. Hierbin-
nen kan je de moskee van Mohamed Ali bewonderen. Bezoek aan de Sultan Hassan-moskee. In de late namiddag is 
de transfer naar de luchthaven van Caïro gepland en de vervolgvlucht naar Luxor. Jullie komen samen met de perso-
nen die enkel de Nijlcruise reserveerden aan op de luchthaven van Luxor. Een lokale correspondent wacht jullie daar op.  



Praktische informatie:

VLUCHTUREN (*onder voorbehoud)
Afspraak op de luchthaven: voorzie 2u30 op voorhand aanwezig te zijn op de luchthaven. 

Pre-extensie Caïro + Nijlcruise

- Heenvlucht  - vluchturen steeds in lokale tijd

  17/09/2020   MS 726  Brussel-Zaventem 15:55 - Caïro 20:15

- Vervolgvlucht naar Nijlcruise  - vluchturen steeds in lokale tijd

  19/09/2020  MS 066  Caïro 22:45 - Luxor 23:50

- Terugvlucht  - vluchturen steeds in lokale tijd

  26/09/2020   MS 075  Luxor 07:35  - Caïro  08:45
    MS 725  Caïro 10:05 - Brussel-Zaventem 14:45

 Nijlcruise

- Heenvlucht  - vluchturen steeds in lokale tijd

  19/09/2020   MS 726  Brussel-Zaventem 15:55 - Caïro 20:15
    MS 066  Caïro 22:45 - Luxor 23:50

- Terugvlucht  - vluchturen steeds in lokale tijd

  26/09/2020   MS 075  Luxor 07:35  - Caïro  08:45
    MS 725  Caïro 10:05 - Brussel-Zaventem 14:45

BAGAGE
Ruimbagage: max. 23 kilo per persoon. Handbagage: max. 8 kilo per persoon.

VERBLIJF NIJLCRUISE
8 dagen/ 7 nachten verblijf je op hetzelfde 5*-cruiseship: MS/Solaris I 5* of MS/Tamr Henna 5* of MS/Nile Marquise 5*  
of equivalent. Dit is de meest aangename manier om Egypte en de Nijl te ontdekken. Aan boord wordt alles in het werk gesteld om je  
onvergetelijke momenten te doen beleven. Tijdens de theepauzes, zijn koekjes en drankjes voorzien terwijl je de eeuwige  
landschappen bewondert. Alle maaltijden worden aan boord genomen. Je moet er rekening mee houden dat een schip 
op de Nijl enig lawaai maakt. In alle kajuiten, voor- of achteraan, boven of beneden, wordt het geluid van de motoren wel  
waargenomen. Neem dus voor alle zekerheid oordopjes mee. 

VERBLIJF PRE-EXTENSIE CAÏRO
3 dagen/ 2 nachten verblijf je in hotel Mövenpick Media City 5* of equivalent. Het ontbijt en avondmaal nemen jullie in het 
hotel en het middagmaal in lokaal restaurant. Het avondmaal is voorzien in het hoofdrestaurant van het hotel. Avondmalen die 
genomen worden in de andere restaurants of in de ‘à-la-carte’ restaurants, zijn met toeslag, dus betalend.

t  0800 95 180
btw  BE 0408.171.149

nzvakanties.be nzvakanties.beinfo@Brussel1060145Charleroisesteenweg



FACULTATIEVE UITSTAP: ABOE SIMBEL
Op 280 km ten zuiden van Aswan, is de tempel van Ramses II in Aboe Simbel het hoogtepunt van een reis naar Egypte.  
Deze uitstap kan met de autocar of met het vliegtuig gedaan worden.
- Per vliegtuig: € 250 per persoon / per autocar: € 110 per persoon.
Inbegrepen in deze prijs: de heen-en terugreis, toegang tot de site, transfers en Engels- of Franssprekende gids ter plaatse.
Opgelet, gezien de vele bezoekers, mogen de gidsen geen uitleg meer geven in de tempel zelf.

KLIMAAT
Egypte heeft een woestijnklimaat. In de zomer is het warm, zwoel in het noorden en droog in het zuiden met aangename  
avonden. In september liggen de maxima rond de °38 C. De gemiddelde jaartemperatuur voor Luxor is 32°C en er valt in een 
jaar tijd 2 mm regen. Het is er 360 dagen per jaar droog. 

HET DAGELIJKS LEVEN
Vrijdag is in Egypte de rustdag. De banken en kantoren zijn die dag gesloten.

LOKALE TIJD
Wanneer het 12u00 is in België, is het 13u00 in Egypte.

MUNT
De lokale munt is het Egyptische pond (afkorting EP). In- en uitvoer ervan is beperkt. Het is daarom aan te raden euro’s mee te 
nemen, in kleine coupures. Deze worden overal aanvaard, behalve beschadigde briefjes. Als je toch wenst geld te wisselen is 
dit mogelijk in het hotel (pre-extensie), in Luxor en Esna.

FORMALITEITEN VOOR BELGISCHE BURGERS
Voor Belgische staatsburgers is het mogelijk om naar Egypte te reizen met een Europese identiteitskaart (geldig tot 6 maanden 
na uw terugreis) + 1 pasfoto. De internationale reispas kan ook gebruikt worden en moet minstens 6 maanden geldig zijn en 
vereist geen extra foto. 

VISUM
Je verkrijgt een visum bij aankomst in Egypte. Hiervoor betaal je € 25,00 p.p.  (op datum van 07/07/17) contant ter plaatse. 

FOOIEN
Op alle schepen ter wereld is een percentage voorzien voor de bemanning, dus ook in Egypte. Daarbij komen nog de fooien 
voor de lokale gidsen en chauffeurs en voor de dragers en anderen. De fooien bedragen € 5 p.p./ dag en zijn ter plaatse cash te 
betalen. Totaalbedrag fooien voor Nijlcruise: circa € 40 p.p.
Totaalbedarg fooien voor Nijlcruise + pre-extensie: circa € 50 p.p.

INSCHRIJVEN
Vul het inschrijvingsformulier dat je op volgende pagina vindt in en stuur het per post naar  NZ Vakanties, Charleroisesteenweg 
145, 1060 Brussel of per mail naar info@nzvakanties.be.

t  0800 95 180
btw  BE 0408.171.149

nzvakanties.be nzvakanties.beinfo@Brussel1060145Charleroisesteenweg



Inschrijvingsformulier

Naam + voornaam :

Straat + nummer + bus:

Postnummer + gemeente:

Kleef hier een vignet van uw Neutraal Ziekenfonds
Gsm / telefoon:

E-mail: 

Namen van de deelnemers Geboortedatum Pre-extensie Caïro (omcirkel)

Handtekening*:

Terug te sturen naar  
NZ Vakanties – Charleroisesteenweg 145 , 1060 Brussel of info@nzvakanties.be

Groepsreis Egypte 19.09 t.e.m. 26.09.2020
Pre-extensie Caïro 17.09 t.e.m. 19.09.2020

Annuleringsverzekering (4,5 % op de reissom, min. € 15/pers.)

Reisbijstand (€ 3/dag/pers., min. € 15/pers.)

All-in-verzekering (6,5 % op de reissom, min. € 20/pers.)

Ik wens geen verzekering.

Ik reis alleen en zou graag mijn kamer delen. Gelieve me in contact te brengen met andere personen die 
alleen reizen.

Ik wens de facultatieve uitstap Aboe Simbel op dag 6 donderdag 24.09.2020 bij te reserveren  
per autocar of per vliegtuig. (omcirkel 1 van beide)

*Door dit formulier te ondertekenen, verbindt de klant zich tot een definitieve reservering en aanvaardt hij de algemene verkoopsvoorwaarden van NZ Vakanties. De gegevens van 
onze klanten worden verwerkt om het contract te kunnen uitvoeren, om een vlotte communicatie tussen contractpartijen mogelijk te maken en om NZ Vakanties de mogelijkheid 
te geven optimale dienstverlening te bieden. Met uw toestemming worden uw gegevens ook verwerkt voor doeleinden van direct marketing, met name opdat NZ Vakanties u de 
meest recente informatie over haar diensten zou kunnen sturen, alsook andere diensten die u zouden kunnen interesseren. Uw gegevens kunnen worden meegedeeld aan orga-
nisaties en/of bedrijven die handelen in naam van NZ vakanties, en onder diens exclusieve autoriteit, wanneer de tussenkomst van deze verwerkers vereist is voor het volbrengen 
van de bovenvermelde doeleinden. U heeft het recht ten allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing.

Opmerkingen:

Ja / nee

Ja / nee



Protections is een product verzekerd door ATV NV (code 1015) 
T +32 2 463 5000 F +32 2 463 55 55 E info@protections.be  |  Sleutelplas 6, B-1700 Dilbeek  |  FSMA 067380 A

MET PROTECTIONS REIS JE OP EN TOP VERZEKERD!

De volgende vrijstellingen zijn steeds van toepassing: annulering (€ 25 per persoon voor de meerdaagse reizen), 
medische kosten (€ 25) en bagage (€ 50).

ANNULATIE 
Terugbetaling van de annulerings- of 
wijzigingskosten bij ondermeer:
- ziekte, ongeval of overlijden van de 
verzekerde of een familielid tot in de 
2e graad, inclusief de gevolgen van een 
chronische of reeds bestaande ziek-
te 

- verwikkelingen tijdens de zwangerschap
- ontslag
- herexamen
- intrekking verlof
- echtscheiding of feitelijke scheiding
- ...

REISBIJSTAND
Ook tijdens de reis dragen Protections 
en NZ Vakanties steeds zorg voor jou, 
overal ter wereld, 24 uur op 24!
- medische kosten onbeperkt 
- nabehandelingskosten tot € 5.000
- repatriëring
- dringende terugkeer 
- bijstand en extra hotelnachten bij 
 natuurramp of epidemie
- een extra kapitaal bij overlijden of blij-
vende invaliditeit

- verlies of diefstal van bagage tot 
 € 1.250 
- compensatiereis ten gevolge van een 
repatriëring tot € 10.000 

- ...

Boek en vertrek niet zonder verze-
kering omdat je denkt al verzekerd 
te zijn bij de mutualiteit of via een 
kredietkaart. Wanneer je er de klei-
ne lettertjes op naleest merk je al 
snel op dat je niet voor alle ongemak-
ken een beroep kunt doen op deze 
gratis verzekeringen!

Extra verblijfskosten & 
terugkeer bij natuurramp of 

epidemie meeverzekerd!

Bij annulatie dient u onmiddellijk NZ Vakanties te verwittigen. 

TARIEVEN
Annulatie: 4,5% op de reissom (minimum € 15 per persoon)

Reisbijstand: € 3 per dag en per persoon (minimum € 15 per persoon)
ALL-IN (= annulatie & reisbijstand): 6,5% op de reissom (minimum € 20 per persoon)



GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN 
1.  ALGEMENE DEFINITIES 
- Maatschappij: ATV NV, verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 1015, verte-

genwoordigd door de BVBA PROTECTIONS (FSMA 067380 A). Alle briefwisseling in verband 
met deze polis dient verplicht te geschieden aan PROTECTIONS, Sleutelplas 6 te 1700 
Dilbeek. 

- Verzekeringsnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die de overeenkomst met de maatschappij 
sluit. 

- Verzekerde: de natuurlijke personen met naam vermeld in de bijzondere voorwaarden, gedomi-
cilieerd in België, een EG-lidstaat of Zwitserland.

Voor de jaarcontracten « duo (maximum 2 personen), family (maximum 4 personen) en large 
(maximum 6 personen) », kunnen volgende personen verzekerd worden: de familieleden tot in 
de 2e graad (echtgenoot/echtgenote, de persoon met wie de verzekerde duurzaam samenleeft in 
feite of in rechte, elke andere persoon deel uitmakend van het gezin, (schoon)ouders, kinderen, 
(schoon)broers, (schoon)zusters, grootouders en kleinkinderen) en de kinderen van de verzeker-
de die tijdens de duur van de overeenkomst  geboren of geadopteerd worden. Een geadopteerd 
kind van buitenlandse afkomst is pas verzekerd na aankomst in het land van domicilie. 
2.  GELDIGHEID - AANVANG - DUUR 
De tijdelijke contracten dienen tot stand te komen vóór de vertrekdatum van de reis en voor 
de duur aangeduid in de polis met een minimum duur gelijk aan de volledige duur van de reis, 
namelijk vanaf de dag van vertrek uit België tot en met de dag van terugkeer in België. De an-
nuleringsverzekering (of een andere formule met de waarborg « annulering ») dient ten laatste 5 
werkdagen na de boeking of bevestiging van de reis te worden onderschreven.
De jaarcontracten worden afgesloten voor 1 jaar zonder stilzwijgende verlenging. De reizen die 
geboekt werden vóór het jaarcontract werd afgesloten met voorziene vertrekdatum minder dan 
1 maand na de aanvangsdatum van het jaarcontract, zijn niet gedekt onder de waarborg « an-
nulering ». 
De verzekering vangt aan op de datum die in de bijzondere voorwaarden van het contract staat 
vermeld, voor zover de premie betaald is aan de maatschappij of de verzekeringstussenpersoon 
ten laatste op de dag die deze datum voorafgaat. 
Voor wat betreft de waarborg « annulering », begint de dekking op het ogenblik van het afsluiten 
van het reiscontract en eindigt op het ogenblik dat de geplande reis aanvangt. De reis begint op 
het ogenblik van de voorziene aanvang van het geboekte reisarrangement. De overige waarbor-
gen zijn verworven zodra de verzekerde zijn woonplaats verlaat tot op het ogenblik van terugkeer 
in de woonplaats.
De waarborgen « bijstand personen en bijstand voertuig » blijven beperkt tot de buitenlandse 
verplaatsingen van maximum 94 opeenvolgende kalenderdagen. Deze waarborgen kunnen ver-
lengd worden per bijkomende periodes van 31 dagen mits betaling van de extra premie tot een 
maximum duur van 1 jaar.
Indien de verzekerde zijn verblijf moet verlengen vanuit medisch standpunt, of indien de gel-
digheidsduur door onvoorziene vertraging van reistechnische aard wordt overschreden, blijft de 
verzekering zonder extra premie van kracht tot het eerst mogelijke tijdstip van terugkeer, met 
een maximum van 31 dagen. 
3.  OPZEGGING 
Voor de contracten met een duur van meer dan 30 dagen kan de verzekeringsnemer, binnen de 
30 dagen na ontvangst van het verzekeringscontract of de verzekeringsaanvraag door de verze-
keraar, de verzekering opzeggen met een aangetekend schrijven dat onmiddellijk uitwerking heeft 
op de dag van de kennisgeving. Gaat de opzeg uit van de verzekeraar wordt hij effectief 8 dagen 
na de kennisgeving per aangetekend schrijven.
Zowel de verzekeringsnemer als de maatschappij kunnen het contract opzeggen binnen de 30 
dagen na weigering van een schadegeval of betaling van de laatste schadevergoeding. Elke op-
zegging dient te gebeuren per aangetekende brief, een opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs of 
een deurwaardersexploot. De opzegging heeft pas uitwerking na het verstrijken van 1 maand te 
rekenen vanaf de dag volgend op de afgifte bij de post, de ontvangst of de betekening.
In geval van opzegging wordt het verschil tussen de betaalde premie en de premie die de maat-
schappij zou toegepast hebben om de werkelijke duur van het contract te dekken, op basis van 
de tarieven van de tijdelijke contracten van toepassing op het ogenblik van de opzegging, aan 
de verzekeringsnemer terugbetaald. Voor de tijdelijke contracten zal de premie niet terugbetaald 
worden, noch geheel, noch gedeeltelijk, na de aanvangsdatum van het contract. 
4.  TERRITORIALE UITGESTREKTHEID 
De verzekering is geldig over de hele wereld behalve voor de waarborg « bijstand voertuig » die 
volgende landen dekt: het Europees continent (behalve het G.O.S. en Albanië), het Verenigd Ko-
ninkrijk (Groot-Brittannië en Noord-Ierland), Ierland en de Middellandse Zee eilanden. 
5.  VERZEKERDE BEDRAGEN 
De verzekerde bedragen vertegenwoordigen de totale maximale tussenkomst per verzekerde ge-
durende de verzekerde periode.
6.  EERDER AFGESLOTEN VERZEKERINGEN 
Wanneer éénzelfde belang is verzekerd bij verschillende verzekeraars tegen hetzelfde risico kan 
de verzekerde, in geval van schade, van elke verzekeraar schadevergoeding vorderen binnen de 
grenzen van ieders verplichtingen en ten beloop van de vergoeding waarop hij/zij recht heeft. De 
verzekeraar zal zich niet kunnen beroepen op het bestaan van andere overeenkomsten die hetzelf-
de risico dekken om haar waarborg te weigeren, behalve in geval van fraude.
Indien éénzelfde belang bij verschillende verzekeraars verzekerd is tegen hetzelfde risico, dient 
de verzekerde de maatschappij hiervan op de hoogte te brengen en de identiteit van deze verze-
keraar(s) en polisnummer(s) mede te delen. 
7.  SUBROGATIE 
Tot beloop van het bedrag van de uitkeringen, treedt de maatschappij in de rechten van de verze-
kerde ten opzichte van aansprakelijke derden, behalve voor de waarborg « kapitaal reisongeval ».
De verzekerde verklaart uitdrukkelijk, tot beloop van het bedrag van de uitkeringen, de maat-
schappij te subrogeren in zijn rechten ten opzichte van de luchtvaartmaatschappij voor de ver-
goedingen waarop hij krachtens de Conventie van Montreal recht heeft.
Indien de indeplaatsstelling door de maatschappij niet kan uitgevoerd worden door toedoen van 
de verzekerde of de begunstigde, kan de maatschappij de terugbetaling van de uitbetaalde tus-
senkomst vorderen. 
8.  MEDISCHE EXPERTISE 
Ingeval van ongeval of ziekte, heeft de maatschappij het recht een medische controle uit te voeren 
bij de verzekerde of de persoon die de oorzaak is tot annulatie.
Hierbij verleent de gecontroleerde persoon aan de behandelende geneesheer de machtiging aan 
de raadsheer van de maatschappij alle gevraagde inlichtingen te verstrekken, zowel over de ver-
wondingen als over de huidige of vroegere ziektes of lichamelijke gebreken. (Cfr Art 7 van de Wet 
van 08/12/92 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer). 
9.  ALGEMENE UITSLUITINGEN 
De volgende schadegevallen zijn van de verzekering uitgesloten, deze: 
- overkomen in een staat van dronkenschap, geestelijke stoornis of verwardheid onder de invloed 

van verdovende middelen; 
- veroorzaakt door een opzettelijke daad van de verzekerde of met zijn medeplichtigheid; 
- veroorzaakt door zelfmoord of een vrijwillige poging tot zelfmoord van de verzekerde zelf; 
- veroorzaakt door andere ioniserende stralingen dan de medische bestraling vereist voor een 

gewaarborgd schadegeval; 
- ingevolge oorlogsfeiten, burgeroorlogen, oproer, opstand en revoluties (de waarborg blijft even-

wel door de verzekerde verworven gedurende maximum 14 dagen vanaf het begin van de vijan-
delijkheden wanneer hij tijdens de reis door dergelijke gebeurtenissen verrast wordt); 

- ingevolge voorafbestaande toestanden, kwalen en gebreken, behalve indien er een medisch 
bewijs is dat een uitwendige oorzaak een plotse wijziging in het ziektebeeld heeft tot stand ge-
bracht of indien er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de voorafbestaande toestand en het 
schadegeval. 

10.  TOEPASSELIJK RECHT - VERJARING - GESCHILLEN 
Het verzekeringscontract wordt beheerst door de Belgische wetgeving.
De dwingende bepalingen van de Wet van 25/06/92 op de Landverzekeringsovereenkomst en haar 
uitvoeringsbesluiten zijn op dit contract van toepassing.
Naarmate die bepalingen in werking treden leiden zij tot de opheffing, de vervanging of de aan-
vulling van de voorwaarden van dit contract die ermee in strijd zouden zijn.
Elke vordering voortvloeiend uit dit verzekeringscontract verjaart na 3 jaar te rekenen vanaf de 
dag van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot deze vordering.
Een blijvend geschil dat niet langs minnelijke weg kan worden geregeld, kan uitsluitend behandeld 
worden voor de bevoegde rechtbanken van België. 
11. OMBUDSMAN VERZEKERINGEN 
Elke klacht over de overeenkomst kan worden gericht aan de Ombudsdienst Verzekeringen, de 

Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, België.
Het indienen van een klacht vermindert voor de verzekerde in geen geval de mogelijkheid om een 
gerechtelijke procedure aan te spannen.

ANNULERING 
1. DEFINITIES 
- Reiscontract: het contract betreffende het vervoer, het verblijf of de huur van een vakantiewo-

ning. 
- Reisgezel: de persoon die samen met de verzekerde een gemeenschappelijke reis reserveert en 

wiens aanwezigheid noodzakelijk is voor het goede verloop van deze reis. 
- Gezinslid: elke persoon die gewoonlijk met de verzekerde in gezinsverband samenleeft. 
- Familieleden tot in de 2e graad: echtgenoot/echtgenote, de persoon met wie de verzekerde 

duurzaam samenleeft in feite of in rechte, elke andere persoon deel uitmakend van het gezin, 
(schoon)ouders, kinderen, (schoon)broers, (schoon)zusters, grootouders en kleinkinderen. 

- Ziekte: een verslechtering van de gezondheid, vastgesteld door een erkend geneesheer, die de 
uitvoering van het afgesloten reiscontract medisch gezien onmogelijk maakt. 

- Ongeval: een plotse gebeurtenis waarvan de oorzaak buiten het organisme van de verzekerde 
ligt en die een lichamelijk letsel veroorzaakt, vastgesteld door een erkend geneesheer, die de 
uitvoering van het afgesloten reiscontract medisch gezien onmogelijk maakt. 

2.  WAARBORG 
De verzekering heeft als waarborg de terugbetaling van de door de verzekerde, alsook elk mede-
verzekerd gezinslid, contractueel verschuldigde annulerings-of wijzigingskosten, met uitsluiting 
van alle administratieve en dossierkosten, ingeval van annulering of wijziging vóór de eigenlijke 
aanvang van de reis door één van de hiernavolgende redenen: 
- overlijden, ziekte of ongeval van de verzekerde; 
- overlijden, ziekte of ongeval met levensgevaar of hospitalisatie (minimum 48 uur) van een fami-

lielid tot in de 2e graad waarbij de aanwezigheid van de verzekerde vereist is; 
- overlijden, ziekte of ongeval met levensgevaar of hospitalisatie (minimum 48 uur) van de per-

soon (of een familielid tot in de 2e graad) bij wie de vakantie zou worden doorgebracht; 
Voor de 3 bovenvermelde waarborgen dekt de maatschappij de gevolgen van een chronische of 
reeds bestaande ziekte, indien er medisch gezien geen enkele tegenindicatie bestond voor het 
uitvoeren van de reis op het ogenblik van de boeking van de reis én van het afsluiten van het 
verzekeringscontract. 
- zelfmoord van een familielid tot in de 2e graad; 
- ernstige, onverwachte verwikkelingen tijdens de zwangerschap van de verzekerde of de 

niet-meereizende echtgenote of de persoon met wie de verzekerde samenleeft in feite of in 
rechte; 

- zwangerschap van de verzekerde of de reisgezellin voor zover de reis was voorzien in de laatste 
12 weken van de zwangerschap en deze zwangerschap niet bekend was toen de reis werd ge-
boekt; 

- wanneer de verzekerde de voor de reis vereiste vaccinaties om medische redenen niet mag ont-
vangen, op voorwaarde dat dit niet gekend was op het ogenblik van de reservatie van de reis; 

- ontslag van de verzekerde wegens economische redenen; 
- indien de verzekerde een arbeidsovereenkomst afsluit van tenminste 6 maanden, op voorwaarde 

dat hij op het ogenblik van de reservatie van de reis werkloos was; 
- intrekking van het reeds toegestane verlof door de werkgever wegens de onbeschikbaarheid van 

de collega die de verzekerde zou vervangen ten gevolge van zijn overlijden, ziekte of ongeval; 
- intrekking van het reeds toegestane verlof van een beroepsmilitair naar aanleiding van de deel-

name aan buitenlandse opdrachten in het kader van een internationale organisatie waar België 
lid van is, of in het kader van de repatriëring van landgenoten uit het buitenland. Deze waarborg 
geldt voor zover de periode van effectieve uitzending samenvalt met de geboekte reis; 

- noodzakelijke aanwezigheid van de verzekerde die een vrij of zelfstandig beroep uitoefent we-
gens de onbeschikbaarheid van de gevraagde beroepsvervanger ten gevolge van zijn overlijden, 
ziekte of ongeval; 

- ernstige, materiële schade aan de onroerende goederen van of gehuurd door de verzekerde 
binnen de 30 dagen voor de vertrekdatum, waardoor de aanwezigheid van de verzekerde vereist 
is en niet kan uitgesteld worden; 

- het moeten afleggen van een herexamen op het einde van het academiejaar (enkel geldig voor 
laatstejaars secundair, universitair of hoger niet-universitair onderwijs) tijdens de geplande va-
kantieperiode of binnen de 15 dagen na de terugkeerdatum, op voorwaarde dat de reis gereser-
veerd werd vóór de maand juni; 

- echtscheiding, indien de procedure voor de rechtbank werd ingeleid na de boeking van de reis en 
op voorlegging van een officieel document; 

- feitelijke scheiding, indien één van de partners van domicilie is veranderd na de boeking van de 
reis en op voorlegging van een officieel document; 

- home- of carjacking waarvan de verzekerde het slachtoffer is en die zich voordoet binnen de 7 
dagen voor de vertrekdatum, mits voorlegging van het proces-verbaal; 

- diefstal of totale immobilisatie ten gevolge van een verkeersongeval of brand van het privé-voer-
tuig van de verzekerde binnen de 48 uur vóór het vertrek of tijdens het trajekt naar de vakan-
tiebestemming; 

- het missen van de inscheping, zoals voorzien in het reiscontract, ten gevolge van een immobili-
satie van meer dan 1 uur van het (openbaar) vervoermiddel ten gevolge van een verkeersonge-
val, brand of een wilde staking; 

- oproeping van de verzekerde: 
• als getuige of jurylid voor een rechtbank; 
• voor de adoptie van een kind; 
• voor een orgaantransplantatie; 

- wanneer de reisbestemming na de boeking getroffen wordt door een internationaal erkende epi-
demie, natuurramp of daad van terrorisme, worden enkel en alleen de wijzigingskosten vergoed 
tot maximum € 175 per verzekerde.
De reisbestemming wordt als volgt gedefinieerd: 
• de stad van bestemming voor reizen binnen de EG; 
• het land van bestemming voor reizen buiten de EG; 

- indien een reisgezel annuleert op basis van één van bovenvermelde redenen, en de verzekerde 
bijgevolg alleen of met nog slechts 1 reisgezel zou moeten reizen. 

3.  UITSLUITINGEN 
De volgende annuleringen zijn van de verzekering uitgesloten, deze: 
- overkomen in een staat van dronkenschap, geestelijke stoornis of verwardheid onder de invloed 

van verdovende middelen; 
- veroorzaakt door een opzettelijke daad van de verzekerde of met zijn medeplichtigheid; 
- veroorzaakt door zelfmoord of een vrijwillige poging tot zelfmoord van de verzekerde zelf; 
- ingevolge oorlogsfeiten, burgeroorlogen, oproer, opstand en revoluties; 
- veroorzaakt door voorafbestaande ziektes in terminaal of zeer gevorderd stadium; 
- veroorzaakt door depressies, psychische, psychosomatische, geestes- of zenuwstoornissen, uit-

gezonderd ingeval van een hospitalisatie van minimum 7 dagen; 
- veroorzaakt door kunstmatige bevruchting of door vrijwillige zwangerschapsonderbreking; 
- veroorzaakt door insolvabiliteit van de verzekerde; 
- ingevolge het niet beschikken over de nodige reisdocumenten en/of reisvisa; 
- ingevolge elke reden die gekend was op het ogenblik dat het verzekeringscontract werd afgeslo-

ten. 
4.  BEPALING VAN DE VERGOEDING 
De terugbetaling van de annuleringskosten zal nooit het verzekerd bedrag per persoon overschrij-
den en zal altijd gebeuren op basis van de verschuldigde annuleringskosten, bij onmiddellijke 
annulering nadat zich een gebeurtenis voordoet die de annulering veroorzaakt. Enkel voor de 
meerdaagse reizen wordt er steeds een vrijstelling van € 25 per persoon van de vergoeding 
afgetrokken.
Bij wijziging van de reis worden de administratieve kosten met betrekking tot deze wijziging ge-
dekt zonder afhouding van de vrijstelling tot maximum het verzekerd bedrag. 
5.  VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE 
De verzekerde of de rechthebbende verbinden zich uitdrukkelijk: 
- om binnen de 24 uur en in alle geval vóór de afreisdatum, de reisbemiddelaar en de maatschap-

pij te verwittigen en deze laatste binnen de 5 dagen een schriftelijke aangifte te sturen; 
- aan de maatschappij of haar afgevaardigden alle inlichtingen, documenten en bewijsstukken te 

verstrekken die zij nodig zou achten; 
- alle nodige en nuttige maatregelen te nemen om de annuleringskosten tot een minimum te be-

perken, d.w.z. dat vanaf het ogenblik dat de verzekerde kennis heeft van een gebeurtenis die de 
annulering kan veroorzaken, hij/zij de reisbemiddelaar onmiddellijk zal op de hoogte brengen; 

- zich te onderwerpen aan een eventuele medische controle en al het nodige te doen opdat iedere 
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onderwerpen aan een dergelijke controle. 
Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat bij iedere tekortkoming met betrekking tot deze ver-
plichtingen, de maatschappij aanspraak kan maken op een vermindering van haar prestatie ten 
beloop van het geleden nadeel.

BIJSTAND PERSONEN 
1.  DEFINITIES 
- Reisgezel: de persoon die samen met de verzekerde een gemeenschappelijke reis reserveert en 

wiens aanwezigheid noodzakelijk is voor het goede verloop van deze reis. 
- Gezinslid: elke persoon die gewoonlijk met de verzekerde in gezinsverband samenleeft. 
- Familieleden tot in de 2e graad: echtgenoot/echtgenote, de persoon met wie de verzekerde 

duurzaam samenleeft in feite of in rechte, elke andere persoon deel uitmakend van het gezin, 
(schoon)ouders, kinderen, (schoon)broers, (schoon)zusters, grootouders en kleinkinderen. 

- Ziekte: een verslechtering van de gezondheid, vastgesteld door een erkend geneesheer en op-
gelopen nadat de polis van kracht geworden is. 

- Ongeval: een plotse gebeurtenis waarvan de oorzaak buiten het organisme van de verzekerde 
ligt en die een lichamelijk letsel veroorzaakt, vastgesteld door een erkend geneesheer. 

2.  SKI & SURF, ADVENTURE 
De volgende activiteiten zijn steeds meeverzekerd: 
- langlaufen, skiën en snowboarden binnen de daarvoor bestemde pistes. 
Zijn steeds meeverzekerd, op voorwaarde dat zij georganiseerd en begeleid worden door een 
professionele en erkende organisatie: 
- wintersportactiviteiten buiten de daarvoor bestemde pistes en snowrafting; 
- diepzeeduiken met autonoom ademhalingstoestel, alpinisme, canyoning, speleologie, elastieks-

pringen, wildwater- en zeerafting, hydrospeed, off-road rijden (4x4, enduro, quad), motorrij-
den > 50cc, mountainbiken, ballonvaren, ULM, deltavliegen, valschermspringen, parapente en 
zweefvliegen. 

Blijven ten allen tijde uitgesloten: 
- iedere sport die beroepshalve, tegen bezoldiging of in competitieverband beoefend wordt; 
- bobslee, skischansspringen, gevechtssporten en jacht op wilde dieren. 
Alle andere, hierboven niet vernoemde sporten, zijn automatisch meeverzekerd. 
3.  MEDISCHE EN TANDHEELKUNDIGE KOSTEN 
De maatschappij vergoedt de volgende kosten bij ziekte of ongeval van onverwachte aard en 
zonder gekende antecedenten in het buitenland: 
- medische en chirurgische erelonen; 
- de door de behandelende arts voorgeschreven geneesmiddelen; 
- kosten bij ziekenhuisopname; 
- plaatselijke vervoerkosten (per ambulance indien dit medisch vereist wordt) naar de dichtstbij-

zijnde arts of ziekenhuis; 
- de lokale transportkosten van de medeverzekerde reisgezellen om de gehospitaliseerde verze-

kerde te bezoeken tot maximum € 75; 
- de dringende tandheelkundige kosten tot maximum € 250;
- de tandheelkundige kosten ten gevolge van een ongeval tot maximum € 500. 
4.  NABEHANDELINGSKOSTEN 
Ingeval van een lichamelijk ongeval de verzekerde overkomen in het buitenland, waarbij ter plaat-
se een arts werd geconsulteerd, worden de medische nabehandelingskosten voorgeschreven in 
België tot 12 maanden na de datum van het ongeval vergoed.
De kosten van kinesitherapie, na een gewaarborgd ongeval, worden vergoed tot maximum € 500.
Deze vergoeding geldt niet voor nabehandelingskosten voorgeschreven in België na ziekte over-
komen tijdens de reis in het buitenland. 
5.  VOORSCHIETEN VAN MEDISCHE KOSTEN 
Op uw aanvraag, kan de maatschappij de gewaarborgde kosten aan de arts of het ziekenhuis 
voorschieten. De kosten worden nooit voorgeschoten voor een bedrag beneden de € 150. 
6.  BEPALING VAN DE VERGOEDING 
De terugbetaling gebeurt na aftrek van de vergoedingen waarop de verzekerde recht heeft bij de 
Sociale Zekerheid.
Bijgevolg betaalt de maatschappij het saldo van de medische, tandheelkundige en nabehande-
lingskosten terug na tussenkomst van het ziekenfonds, op voorlegging van hun afrekening en een 
fotokopie van de facturen. Indien het ziekenfonds tussenkomst weigert, vraagt de maatschappij 
de verzekerde een attest van de weigering en de originele facturen.
Ingeval van voorschieten van kosten door de maatschappij, dienen de tussenkomsten van het 
ziekenfonds rechtstreeks aan de maatschappij te worden betaald.
Vrijstelling: € 25 per schadegeval en per verzekerde. 
7.  DAGELIJKSE COMPENSATIE BIJ HOSPITALISATIE 
Ingeval de verzekerde in het ziekenhuis wordt opgenomen ten gevolge van een ernstige ziekte of 
ongeval, betaalt de maatschappij € 50 per nacht tot maximum € 600 voor zover de duur van de 
hospitalisatie minimum 3 nachten bedraagt. De vergoeding zal alsdan vanaf de 1e nacht worden 
uitgekeerd. 
8.  REPATRIERING TEN GEVOLGE VAN ZIEKTE OF ONGEVAL VAN DE VERZEKERDE 
Voor elk vervoer of repatriëring om medische redenen, is eerst de toestemming van de maat-
schappij vereist, in overleg met de arts ter plaatse. Het medisch attest van de geneesheer die u 
ter plaatse behandelde volstaat niet.
De maatschappij regelt en betaalt het vervoer van de verzekerde, onder medische begeleiding 
indien de gezondheidstoestand van de verzekerde dit vereist, tot de woonplaats in België of tot 
een ziekenhuis in de buurt van de woning.
Het transport gebeurt per sanitair vliegtuig, per lijnvliegtuig (economy class), per trein 1e klasse, 
per ziekenwagen of met elk ander gepast vervoermiddel.
Om de keuze van het vervoermiddel en de plaats van verpleging te bepalen, wordt alleen het 
medisch belang van de verzekerde in aanmerking genomen.
De maatschappij regelt en betaalt eveneens de terugreis per lijnvliegtuig (economy class) of per 
trein 1e klasse van: 
- ofwel een medeverzekerde reisgezel die met de verzekerde meereist tot de voorziene bestem-

ming en de overgebleven medeverzekerde reisgezel, die alléén zou moeten verder reizen; 
- ofwel de verzekerde gezinsleden en een medeverzekerde reisgezel, indien deze laatste alléén 

zou moeten verder reizen (ofwel betaalt de maatschappij de bijkomende kosten die nodig zijn 
om hun reis voort te zetten, met als maximum het bedrag verschuldigd bij repatriëring). 

9.  OVERLIJDEN VAN DE VERZEKERDE 
Bij begrafenis in België, regelt en betaalt de maatschappij het vervoer van het stoffelijk overschot 
vanuit de plaats van overlijden naar België.
De maatschappij betaalt tevens de kosten voor de post mortem-behandeling en de lijkkist of urne 
tot € 1.500.
De andere kosten, meer bepaald deze voor de begrafenisplechtigheid en de teraardebestelling of 
crematie, worden niet door de maatschappij ten laste genomen.
Indien de verzekerde ter plaatse in het buitenland wordt begraven of verast, worden de volgende 
kosten (tot maximum het bedrag verschuldigd overeenkomstig de vorige paragrafen) door de 
maatschappij betaald, deze: 
- voor de post mortem-behandeling en de lijkkist of urne tot € 1.500; 
- voor het vervoer ter plaatse van het stoffelijk overschot; 
- voor de begrafenis of crematie met uitsluiting van de ceremoniekosten; 
- voor de repatriëring van de urne; 
- voor een vervoerbewijs heen en terug voor 1 familielid tot in de 2e graad. 
De maatschappij regelt en betaalt eveneens de terugreis per lijnvliegtuig (economy class) of per 
trein 1e klasse van de verzekerde familieleden tot in de 2e graad en een medeverzekerde reisge-
zel, indien deze laatste alléén zou moeten verder reizen. 
10.  VERVROEGDE TERUGKEER VAN DE VERZEKERDE 
Indien de verzekerde zijn verblijf in het buitenland moet onderbreken wegens: 
- overlijden, ziekenhuisopname van méér dan 48 uur ten gevolge van een plots opgetreden, met 

levensgevaar gepaard gaande ziekte of zwaar ongeval van een familielid tot in de 2e graad; 
- ernstige, materiële schade aan de onroerende eigendommen van of gehuurd door de verzekerde 

tijdens de reis, waarbij de aanwezigheid van de verzekerde vereist is en niet kan uitgesteld 
worden. 

De maatschappij regelt en betaalt per lijnvliegtuig (economy class) of per trein 1e klasse: 
- ofwel de terugreis van de verzekerde, de verzekerde gezinsleden en een medeverzekerde reis-

gezel, indien deze laatste alléén zou moeten verder reizen; 
- ofwel de heen- en terugreis van de verzekerde, waarbij de terugreis moet plaatsvinden binnen 

de 8 dagen na de heenreis en voor het einde van het reiscontract. 
11.  NATUURRAMPEN, EPIDEMIEEN 
Indien de verzekerde zijn verblijf in het buitenland moet onderbreken wegens een natuurramp of 
een epidemie, regelt en betaalt de maatschappij per lijnvliegtuig (economy class) of per trein 1e 
klasse de terugreis van de verzekerde.
Indien de verzekerde wegens een natuurramp of een epidemie de geplande terugreis niet kan 
ondernemen, neemt de maatschappij de hotelkosten ten laste tot € 75 per persoon en per nacht. 
De hotelkosten worden vergoed tot maximum € 600 per persoon.

Bovendien regelt en betaalt de maatschappij de terugreis van de verzekerde per lijnvliegtuig 
(economy class) of per trein 1e klasse. De toestemming van de maatschappij is steeds vereist. 
12.  FAMILIALE BIJSTAND IN HET BUITENLAND 
Indien de verzekerde tijdens zijn verblijf in het buitenland ten gevolge van een plots opgetreden 
ziekte of zwaar ongeval dient te worden gehospitaliseerd en indien de medische toestand dit 
vereist, regelt en betaalt de maatschappij de heen- en terugreis van maximum 2 familieleden tot 
in de 2e graad per lijnvliegtuig (economy class) of per trein 1e klasse, evenals de hotelkosten tot 
€ 75 per persoon en per nacht. De hotelkosten worden vergoed tot maximum € 600 per persoon. 
13.  MEDISCH VERPLICHT VERLENGD VERBLIJF 
Indien de verzekerde op medisch voorschrift de geplande terugreis niet mag ondernemen, neemt 
de maatschappij de hotelkosten ten laste van de verzekerde, de verzekerde gezinsleden of een 
medeverzekerde reisgezel tot € 75 per persoon en per nacht. De hotelkosten worden vergoed tot 
maximum € 600 per persoon.
Bovendien regelt en betaalt de maatschappij de terugreis per lijnvliegtuig (economy class) of per 
trein 1e klasse van de verzekerde, de verzekerde gezinsleden of een medeverzekerde reisgezel. 
14.  TERUGKEER EN BEGELEIDING VAN DE KINDEREN JONGER DAN 16 JAAR 
Deze waarborg geldt voor de verzekerde kinderen, jonger dan 16 jaar, die de verzekerde vergezel-
len en is van toepassing wanneer de verzekerde om medische redenen niet voor hen kan zorgen 
en geen andere verzekerde voor hen kan instaan. De maatschappij regelt en betaalt: 
- de heen- en terugreis per lijnvliegtuig (economy class) of per trein 1e klasse van een door het 

gezin aangewezen persoon om voor de kinderen te zorgen en hen te begeleiden gedurende hun 
repatriëring; 

- de terugreis per lijnvliegtuig (economy class) of per trein 1e klasse van de verzekerde kinderen; 
- de hotelkosten van de begeleider tot € 75 per nacht en tot maximum € 150. 
15.  TER PLAATSE STUREN VAN EEN BEROEPSVERVANGER 
Bij repatriëring of vervroegde terugkeer van de verzekerde conform artikel 8 of 10 van deze waar-
borg, zorgt de maatschappij voor het ter plaatse sturen van een beroepsvervanger. 
16.  OPSPORINGS- EN REDDINGSKOSTEN 
De maatschappij vergoedt tot maximum € 12.500 de door de officiële hulpdiensten gemaakte 
opsporings- en reddingskosten in het buitenland, na overleg met en akkoord van de maatschappij, 
om het leven of de lichamelijke integriteit van de verzekerde veilig te stellen bij een ongeval of 
verdwijning. 
17.  TERUGBETALING VAN SKIPAS, SKILESSEN EN GEHUURD SKIMATERIAAL 
De maatschappij voorziet een terugbetaling van de niet-gebruikte dagen van de skipas, de skiles-
sen en het gehuurd skimateriaal tot € 250: 
- ofwel indien de verzekerde vroegtijdig de reis dient te onderbreken en gerepatrieerd wordt door 

de maatschappij of een andere bijstandsverzekeraar; 
- ofwel indien de verzekerde gedurende meer dan 48 uur gehospitaliseerd wordt omwille van zijn 

ziekte of ongeval. 
Deze waarborg is in geen enkel geval cumuleerbaar met de vergoeding van de waarborg « com-
pensatiereis » indien de skipas, skilessen en skimateriaal in het verzekerd bedrag zijn inbegrepen. 
18.  DIEFSTAL OF VERLIES VAN IDENTITEITSPAPIEREN EN VERVOERBEWIJZEN 
Bij verlies of diefstal van identiteitspapieren (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs ...) dient de 
verzekerde eerst de nodige formaliteiten te vervullen in het buitenland (aangifte bij de bevoegde 
instanties, politie, ambassade, consulaat ...). De maatschappij kan het adres en telefoonnummer 
van deze instanties bezorgen.
Bij verlies of diefstal van cheques, bankkaarten of credit cards, zal de maatschappij de financiële 
instellingen contacteren zodat de nodige veiligheidsmaatregelen kunnen getroffen worden.
Bij verlies of diefstal van vervoerbewijzen, bezorgt de maatschappij de verzekerde de nodige 
vervangingstickets om de reis te kunnen verder zetten. De verzekerde verbindt er zich toe de 
door de maatschappij voorgeschoten sommen na afloop van de reis onmiddellijk terug te betalen.
Bovendien vergoedt de maatschappij alle administratieve kosten ter vervanging van de verloren 
of gestolen identiteitspapieren en vervoerbewijzen tot maximum € 125. 
19.  JURIDISCHE BIJSTAND VERKEER 
Indien de verzekerde in het buitenland gerechtelijk vervolgd wordt ingevolge een verkeerson-
geval, regelt en betaalt de maatschappij de honoraria van een advocaat tot maximum € 1.250.
De verdere gerechtelijke gevolgen in België worden niet door de maatschappij ten laste genomen. 
20.  VOORSCHIETEN STRAFRECHTELIJKE BORGSOM 
Ingeval aan de verzekerde ten gevolge van een verkeersongeval in het buitenland een strafrech-
telijke borgsom wordt opgelegd door de plaatselijke overheid, schiet de maatschappij de borgsom 
voor tot maximum € 12.500.
Voor de terugbetaling van deze borgsom, biedt de maatschappij een termijn van maximum 3 
maanden vanaf de dag van het voorschot. Indien de plaatselijke overheid de borgsom vroeger 
terugbetaalt, dient de verzekerde dit bedrag onmiddellijk aan de maatschappij over te maken. 
21.  VERSTUREN VAN DRINGENDE BOODSCHAPPEN 
De maatschappij zorgt voor het doorgeven van dringende boodschappen betreffende een ernstige 
gebeurtenis in het kader van de verzekerde waarborgen. De maatschappij kan nooit verantwoor-
delijk worden gesteld voor de inhoud van de boodschap, die onderworpen is aan de Belgische en 
internationale wetgeving. 
22.  VERSTUREN VAN GENEESMIDDELEN OF PROTHESES 
De maatschappij bezorgt aan de verzekerde in het buitenland de onmisbare geneesmiddelen of 
prothese(s), voorgeschreven door een arts, indien deze ter plaatse niet verkrijgbaar en in België 
wel beschikbaar zijn. De verzendingskosten zijn ten laste van de maatschappij maar de aankoop-
prijs dient de verzekerde aan de maatschappij terug te betalen bij zijn terugkeer. De toestemming 
van de maatschappij is steeds vereist. 
23.  PSYCHOLOGISCHE BIJSTAND 
De maatschappij regelt en betaalt de psychologische bijstand die vereist zou zijn naar aanleiding 
van een ramp, aanslag of gijzelname waarvan de verzekerde het slachtoffer of direct getuige is.
Deze waarborg is beperkt tot 5 sessies bij een erkend psycholoog of een erkend psychotherapeut 
in Belgïë. 
24.  TELECOMMUNICATIEKOSTEN 
Wanneer de verzekerde in het buitenland telecommunicatiekosten maakt, teneinde de maatschap-
pij te contacteren, worden deze door de maatschappij ten laste genomen op voorwaarde dat de 
oproep gevolgd wordt door een bijstandsverlening. Hiervoor dienen de nodige, originele bewijs-
stukken te worden overgemaakt. 
25.  UITSLUITINGEN 
De volgende schadegevallen zijn van de verzekering uitgesloten, deze: 
- voorzien onder de uitsluitingen van de gemeenschappelijke bepalingen; 
- toe te schrijven aan een ziekte of ongeval die reeds bestaat vóór of op de vertrekdatum van de 

reis; 
- met als rechtstreekse of onrechtstreekse oorzaak geestes- of zenuwziektes, neurosen, psycho-

sen, rustkuren en beroepsziektes; 
- hebbende als oorzaak de gevallen of stoornissen van zwangerschap en haar verwikkelingen of 

die hieraan gelijkaardig zijn vanaf 28 weken; 
- toe te schrijven aan tropische ziektes (tenzij deze een dringende hospitalisatie vergen ten 

gevolge van een 1e manifestatie en de nodige medicatie/inentingen werden genomen), ge-
slachtsziektes en de sexueel overdraagbare ziektes; 

- voor medische check-ups; 
- voor bijstandsverleningen in verband met lichte aandoeningen of letsels die ter plaatse kunnen 

behandeld worden en de verzekerde niet beletten zijn reis verder te zetten, met uitzondering 
voor de medische kosten; 

- van werkzaamheden door de verzekerde verricht voor zover hieraan bijzondere arbeids- of be-
drijfsgevaren verbonden zijn; 

- overkomen ter gelegenheid van weddenschappen en uitdagingen, bij de deelneming aan races, 
wedstrijden en snelheidsproeven; 

- overkomen bij het deelnemen aan misdaden of vergrijpen, of als gevolg van handelingen die 
algemeen als roekeloos bekend staan; 

- overkomen bij luchtreizen, waarbij de verzekerde deel uitmaakt van de bemanning en tijdens de 
vlucht beroeps- of andere activiteiten uitoefent in verband met het toestel of de vlucht; 

- verband houdende met protheses (met inbegrip van brillen, contactlenzen, tandprotheses, me-
dische toestellen ...), behalve in de gevallen voorzien onder artikel 22; 

- verband houdende met preventieve geneeskunde, plastische chirurgie en thermale kuren; 
- ingevolge behandelingen door homeopaten, acupuncturisten, schoonheids- en voedingsspecia-

listen; 
- toe te schrijven aan een medische behandeling in het land waarvan de verzekerde de nationali-

teit bezit of in het land van domicilie van de verzekerde; 
- voor prestaties die niet aan de maatschappij werden aangevraagd of die niet door haar zorgen 

of met haar toestemming zijn verstrekt, met uitzondering van ambulante medische kosten. 
26.  UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN 
De maatschappij kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet-uitvoeren van de hulpverle-
ning, of voor tekortkomingen of vertragingen bij het uitvoeren ervan, ingeval van omstandigheden 
onafhankelijk van haar wil of ingeval van overmacht, zoals burgeroorlog of internationale oorlog, 
volksopstand, staking, vergeldingsmaatregelen, beperking van bewegingsvrijheid, radioactiviteit, 
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