ANNULERINGSVERZEKERING-voorwaarden
De annuleringsverzekering (via Ethias) waarborgt de terugbetaling van de vakantieprijs, ten gevolge
van de annulering van een reis, omwille van één van de hierna omschreven omstandigheden:
a) een ernstige ziekte (d.i. een aantasting van de gezondheid, vastgesteld door een erkend geneesheer
en welke de uitvoering van het reiscontract medisch gezien onmogelijk maakt), een ongeval of het
overlijden van de verzekerde, zijn (haar) levensgezel, een familielid tot de tweede graad, een persoon
die onder hetzelfde dak woont als de verzekerde en die hij (zij) ten laste of onder zijn (haar) hoede
heeft of van een reisgezel die zich samen met de verzekerde voor de geplande reis heeft
ingeschreven. Het overlijden van een familielid tot de derde graad wordt enkel in aanmerking
genomen indien het zich voordoet binnen de vijftien dagen die aan het vertrek op de reis voorafgaan;
b) het ontslag - behalve omwille van zware fout - van de verzekerde, zijn (haar) levensgezel of reisgezel
die zich samen met hem (haar) voor de geplande reis heeft ingeschreven;
c) de intrekking door de werkgever van het verlof van de verzekerde, naar aanleiding van een ziekte of
een ongeval van een collega die hem (haar) vervangt, voor zover dit feit zich voordoet binnen de
dertig dagen die aan het vertrek voorafgaan;
d) het afsluiten door de werkzoekende verzekerde van een arbeidsovereenkomst van
onbepaalde duur, die aanvangt binnen de dertig dagen die aan het vertrek voorafgaan;
e) belangrijke materiële schade aan de onroerende goederen van de verzekerde, binnen de dertig dagen
die aan het vertrek voorafgaan, op voorwaarde dat deze schade niet te voorzien was en de
aanwezigheid zonder uitstel van de verzekerde absoluut noodzakelijk is;
f) een vertraging bij het inschepen omwille van een oponthoud van meer dan één uur, te wijten aan een
verkeersongeval waarin het rijtuig waarmee de verzekerde zich naar het vertrek begeeft betrokken
raakt of een geval van overmacht overkomen tijdens het traject dat de verzekerde aflegt om zich
rechtstreeks naar de plaats van inscheping te begeven;
g) het onbruikbaar worden van het persoonlijk rijtuig van de verzekerde, omwille van een
verkeersongeval, een diefstal of een brand, op het ogenblik van het vertrek of op weg naar de
vakantiebestemming in het buitenland;
h) de oproeping van de verzekerde of van een familielid tot de eerste graad voor:
• de rechtshandelingen van officiële instellingen bij de adoptie van een kind;
• een orgaantransplantatie (als donor of als ontvanger);
i) een deelname aan herexamen die opgelegd wordt door een schoolinstelling erkend door het Vlaams
Ministerie van Onderwijs en Vorming én plaatsvindt binnen de 30 dagen na de geplande terugkeer van
de verzekerde reis;
j) een ernstige ziekte of ongeval van een familielid tot de derde graad in rechte lijn;
k) de door deze overeenkomst verzekerde annulering van een enige reisgezel die zich samen met de
verzekerde op de geplande reis heeft ingeschreven;

l) psychische, neuropathetische of psychosomatische aandoeningen waarvoor de verzekerde werd
gehospitaliseerd binnen de 30 dagen die aan het vertrek op de reis voorafgaan (in afwijking van littera
g van artikel 2B der algemene voorwaarden).

Uitsluitingen:
A. De dekking is enkel verworven voor zover de aansluiting op de verzekering bij de
verzekeringsnemer wordt ingediend binnen de zeven dagen die volgen op de inschrijving op de
reis.
B. Zijn uitgesloten van de verzekering, de kosten van annulering omwille van:
a) aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, oorlogsfeiten, stakingen, oproer, aanslagen, burgerlijke,
militaire of politieke onlusten of schade veroorzaakt door oorlogsvoertuigen;
b) schade, rechtstreeks of onrechtstreeks voortspruitend uit een wijziging van de atoomkern,
radioactiviteit of de voortbrenging van ioniserende stralen;
c) ongevallen of verwikkelingen voortvloeiend uit alcoholintoxicatie of het gebruik van
medicamenten, geneesmiddelen of verdovende middelen zonder medisch voorschrift;
d) ongevallen of verwikkelingen bij het beoefenen van alpinisme, speleologie, diepzeeduiken en
luchtsporten zoals valschermspringen, deltavliegen, zweefvliegen, enz.;
e) ongevallen of verwikkelingen veroorzaakt door de deelname aan om het even welke
snelheidswedstrijden en de voorbereiding ervan;
f) een bevalling of van verwikkelingen die tijdens de laatste drie maanden van de
normale zwangerschapstermijn optreden;
g) psychische, neuropatische of psychosomatische aandoeningen;
h) ziektes opgelopen voor het boeken van de reis;
i) het onvermogen van de verzekerde;
j) administratieve formaliteiten en gebruik van visa en analoge faciliteiten.
k) het onvermogen van de verzekerde;
l) administratieve formaliteiten en gebruik van visa en analoge faciliteiten.
De uitsluitingen die hiervoor werden vermeld zijn van toepassing op de verzekerde en op elke andere
persoon waarvan de medische toestand aanleiding geeft tot de vraag om tussenkomst, voor zover de
verzekerde kennis had van deze medische toestand.

