
  
 
 
 
 

 
 

VERZEKERING	ANNULERING	EN	VAKANTIEONDERBREKING	

ALGEMENE	VOORWAARDEN	

ARTIKEL	1	:	DEFINITIES	
	

• Verzekeringsnemer	 :	 ARDENNE	 RESIDENCES	 BVBA	 of	 ARDENNE	 RESIDENCES	
GESTION	BVBA,	11	rue	des	Frères	Collin,	6941	Bomal-sur-Ourthe.	

• Verzekeraar	 :	 De	 Verzekeraar	 van	 deze	 Algemene	 Voorwaarden	 voor	
Reisverzekering	 is	 MAPFRE	 ASISTENCIA,	 Compañía	 Internacional	 de	 Seguros	 y	
Reaseguros,	S.A.	belgisch	bijkantoor,	ook	“De	Europese”	genoemd.	

• Verzekerde:	De	fysieke	persoon	aangeduid	in	het	verzekeringscontract	en	die	van	
de	waarborg	geniet.	

• Familielid	 tot	 in	 de	 tweede	 graad:	 (Schoon)ouders,	 grootouders,	
(schoon)kinderen,	kleinkinderen,	(schoon)broers	en	(schoon)zussen.	

• Reisgezel	 :	 De	 persoon	 of	 het	 koppel,	 inbegrepen	 de	 familieleden	 die	 onder	
hetzelfde	dak	wonen,	met	wie	de	verzekerde	of	het	verzekerde	koppel	besloten	
tezamen		een	vakantieverblijf	af	te	huren.	

• Levensgezel	 :	 De	 persoon	 met	 wie	 de	 verzekerde	 een	 feitelijke	 of	 wettelijke	
levensgemeenschap	vormt	en	die	met	hem	duurzaam	op	dezelfde	 verblijfplaats	
samenleeft.	

• Ziekte	 :	Aantasting	van	de	gezondheid,	vastgesteld	door	een	erkend	geneesheer	
en	welke	het	afgesloten	reiscontract,	medisch	gezien,	onmogelijk	maakt.	

• Ongeval	 :	 Aantasting	 van	 de	 lichamelijke	 gaafheid	 door	 een	 externe	 oorzaak,	
vastgesteld	 door	 een	 erkend	 geneesheer	 en	 welke	 het	 afgesloten	 reiscontract	
medisch	gezien	onmogelijk	maakt.	

• Belangrijke	 stoffelijke	 schade	 aan	 onroerende	 goederen	 :	 Uitzonderlijke	 en	
accidentele	 schade,	 overkomen	 binnen	 de	 30	 dagen	 vóór	 vertrek,	 aan	 de	
onroerende	goederen	of	aan	de	beroepsgebouwen	die	verzekerde	bezit	of	huurt.	

	
ARTIKEL	2	:	VERZEKERD	BEDRAG	

	
De	totale	kostprijs	van	de	reis	vermeld	in	de	polis	(enkel	de	prestaties	gereserveerd	bij	
Ardenne	Résidences)	met	een	maximum	van	€	10.000	per	verzekerde.	

	
ARTIKEL	3	:	AANVANG	EN	DUUR	VAN	HET	VERZEKERINGSCONTRACT	

	
Het	verzekeringscontract	neemt	aanvang	na	betaling	van	het	voorschot	en	loopt	door	
tot	het	einde	van	het	verblijf.	

	
ARTIKEL	4	:	RESPECTIEVE	TOEPASSINGEN	VAN	DE	WAARBORGEN	

	
Het		 verzekeringscontract		 “VERZEKERING	 ANNULERING			SPECIAL			ALL			RISKS	 EN	
VAKANTIEONDERBREKING”	het	voorwerp	uitmaakt	van	de	overeenkomst.	

	
A. Twee	vergoedingsmodaliteiten	zijn	van	toepassing	voor	de	verzekering	Annulering.	

	
I. DEKKING	TOT	100	%	

	
1. Voorwerp	

	
De	 waarborg	 heeft	 als	 voorwerp	 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	annulering	of	wijziging	wegens	één	van		
de	hierna	volgende	redenen	:	

	
1. Ziekte,	ongeval	of	overlijden	van	:	

	
• de	verzekerde,	zijn	levensgezel,	een	bloed-	of	aanverwant	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	 verloofde	 of	 de	 persoon	 met	 wie	 verzekerde	 reeds	

huwelijksvoorzieningen	 trof,	 evenals	 van	 zijn	 (haar)	 familieleden	 tot	 in	de	
eerste	graad	;	

	
2. Een	 acute	 verergering	 van	 een	 voorafbestaande	 ziekte,	 die	 de	 geplande	 reis	

onmogelijk	 maakt,	 opvoorwaarde	 dat	 deze	 ziekte	 op	 het	 moment	 van	 boeking		
geen	bezwaar	betekent	om	te	reizen	én	dat	de	medische	behandeling	beperkt	blijft	
tot	 het	 onder	 controle	 houden	 van	 de	 medische	 toestand	 door	 een	
onderhoudsmedicatie.	 Ingeval	 van	 een	 palliatieve	 behandeling	 blijft	 de	waarborg	
beperkt	tot	overlijden	of	acute	levensbedreiging	;	

	
	

3. Wanneer	 de	 verzekerde	 de	 voor	 de	 reis	 noodzakelijke	 inentingen,	 om	medische	
redenen,	niet	mag	ontvangen	en	deze	niet	gekend	zijn	bij	de	onderschrijving	;	

	
4. Complicaties	 bij	 de	 zwangerschap	 van	 de	 verzekerde	 of	 een	 familielid	 tot	 in	 de	

eerste	graad,	inbegrepen	de	voortijdige	bevalling	van	minstens	één	maand	vóór	de	
normaal	voorziene	datum	;	

	
5. De	zwangerschap	van	verzekerde	of	haar	 levensgezel,	op	voorwaarde	dat	de	 reis	

voorzien	is	tijdens	de	laatste	drie	maand	van	de	zwangerschap	en	deze	niet	gekend	
was	op	het	ogenblik	van	inschrijving	voor	de	reis	;	

	
6. Wanneer	de	verzekerde	of	een	familielid	tot	in	de	eerste	graad	wordt	opgeroepen	

voor	:	
	

• de	juridische	handelingen	van	officiële	organismen	bij	de	adoptie	van	een	
kind	;	

• voor	een	dringende	orgaantransplantatie	(als	donor	of	als	ontvanger)	;	
	

7. Indien	een	familielid	van	verzekerde	tot	de	eerste	graad	of	een	persoon	die	onder	
zijn	feitelijke	of	wettelijke	hoede	valt	binnen	de	maand	voor	vertrek	of	tijdens	de	
duur	 van	 de	 geplande	 reis	 dient	 te	 verhuizen	 naar	 een	 	 rusthuis	 	 of	
seniorencentrum	;	

	
8. De	noodzakelijke	aanwezigheid	van	de	verzekerde	ingevolge	het	overlijden	van	een	

familielid	 in	 de	 derde	 graad	 binnen	 de	 15	 dagen	 vóór	 vertrek	 of	 in	 geval	 van	
hospitalisatie	van	een	alleenlevend	familielid	tot	in	de	derde	graad	;	

	
9. Onbeschikbaarheid	ten	gevolge	van	ziekte,	ongeval	of	overlijden	van	de	in	de	polis	

aangeduide	persoon,	gelast	met	de	hoede	van	een	minderjarig	of	gehandicapt	kind	
van	de	verzekerde	;	

	
10. Ziekte,	 ongeval	 of	 overlijden	 van	 de	 ex-levensgezel	 van	 verzekerde,	waardoor	 de	

opvang	van	de	kinderen,	die	verzekerde	niet	begeleiden	tijdens	de	reis,	onmogelijk	
wordt	;	

	
11. De	 scheiding	 van	 de	 gehuwde	 of	 samenwonende	 verzekerde	 levensgezellen	 op	

voorwaarde	dat	één	van	hen	officiëel	 zijn	domicilie	veranderde	na	de	datum	van	
boeking	van	de	reis	;	

	
12. De	annulering	van	de	huwelijksreis	van	verzekerde	ingevolge	de	annulering	van	het	

burgerlijk	huwelijk	tussen	de	verzekerden	;	
	

13. Opzeg	om	economische	 redenen	 van	de	 arbeidsovereenkomst	 van	 verzekerde	of	
zijn	levensgezel	door	zijn	werkgever	binnen	de	dertig	dagen	voor	vertrek;	

	
14. Intrekking	 van	 het	 reeds	 toegekende	 verlof	 van	 verzekerde	 door	 zijn	 werkgever	

wegens	onbeschikbaarheid	 ten	gevolge	 van	 ziekte,	 ongeval	of	overlijden	 van	een	
collega	die	verzekerde	vervangt	;	

	
15. Noodzakelijke	 aanwezigheid	 van	de	 verzekerde	die	 een	 vrij	 of	 zelfstandig	beroep	

uitoefent	wegens	onbeschikbaarheid	ten	gevolge	van	ziekte,	ongeval	of	overlijden	
van	de	beroepsvervanger	van	de	verzekerde	aangeduid	in	de	polis	;	

	
16. Het	 intrekken	 van	 het	 verlof	 van	 verzekerde,	 beroepsmilitair,	 ingevolge	 een	

buitenlandse	 opdracht,	 op	 voorwaarde	 dat	 het	 marsbevel	 slechts	 werd	
overgemaakt	na	de	inschrijving	voor	de	reis	;	

	
17. Verplichte	aanwezigheid	van	de	verzekerde	voortvloeiend	uit	het	afsluiten	van	een	

nieuw	arbeidscontract	met	een	minimum	duurtijd	van	3	onafgebroken	maanden	;	
	

18. Verplichte	aanwezigheid	van	de	verzekerde	als	:	
	

• getuige	of	jurylid	voor	de	rechtbank	;	
• student	voor	een	herkansingsexamen	in	de	periode	tussen	de	vertrekdatum	

en	30	dagen	na	de	datum	van	terugkeer	van	de	reis	;	
	

19. Belangrijke	 stoffelijke	 schade	 aan	 de	 onroerende	 goederen	 van	 of	 gehuurd	 door	
verzekerde,	 inbegrepen	de	 schade	 aan	de	onroerende	 goederen	 ten	 gevolge	 van	
diefstal,	overkomen	binnen	de	30	dagen	vóór	de	vertrekdatum	;	
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20. Indien	de	verzekerde	of	een	familielid	tot	in	de	2de	graad	het	slachtoffer	werd	van	
een	kidnapping	of	gijzeling,	inbegrepen	de	tiger-kidnapping,	evenals	de	verdwijning	
of	de	ontvoering	van	kinderen	door	één	van	de	ouders	;	

	
21. Indien	de	verzekerde	het	slachtoffer	werd	van	een	car-of	homejacking	binnen	de	7	

dagen	vóór	de	vertrekdatum	;	
	

22. Diefstal	of	totale	immobilisatie	ten	gevolge	van	een	verkeersongeval	of	brand	van	
het	privévoertuig	van	de	verzekerde	binnen	de	7	dagen	vóór	vertrek	of	gedurende	
het	 traject	 naar	 de	 vakantiebestemming.	 De	 gevallen	 van	mechanische	 pech	 zijn	
echter	niet	verzekerd	;	

	
23. Weigering	van	het	inreisvisa	door	de	autoriteiten	van	het	land	van	bestemming.	

	
De	waarborg	wordt	eveneens	toegekend	aan	elke	verzekerde	 ingeval	van	annulering	
door	de	verantwoordelijke	(persoon	die	op	zijn	naam	de	afhuring	heeft	geboekt	en	de	
verzekering	heeft	onderschreven)	 voor	het	 geheel	 van	de	 reisgezellen	 ingevolge	van	
één	van	bovenvermelde	redenen,	voor	zover	de	totale	reservering	verzekerd	is	bij	de	
Europese.	

	
2. Uitsluitingen	

	
De	Europese	is	niet	gehouden	tussen	te	komen	in	geval	van	schadegevallen	veroorzaakt	
door	:	

	
a. Opzettelijke	daden	van	verzekerde	;	

	
b. Zelfmoord	van	verzekerde	;	

	
c. Overmatig	gebruik	van	alcohol,	drugs,	gebruik	van	geneesmiddelen	of	verdovende	

middelen	niet	door	een	geneesheer	voorgeschreven	;	
	

d. Natuurrampen	 zoals	 lawines,	 het	 vallen	 van	 stenen,	 rotsverschuivingen,	
terreinverschuiving,aardbeving,	 druk	 van	 sneeuwmassa’s,	 hagel,	 hoog	 water,	
bosbrand,	overstroming,	storm,	orkaan	en	alle	andere	weersomstandigheden	;	

	
e. Gevolgen	van	nucleaire	of	atomische	ongevallen	of	stralingen	;	

	
f. Oorlog,	 staking	 of	 oproer	 alsook	 burgeroorlog	 of	 gewelddaden	 met	 collectieve	

drijfveer,	evenals	de	dreiging	van	één	van	deze	gebeurtenissen,	tenzij	verzekerde	
bewijst	 dat	 er	 geen	 oorzakelijk	 verband	 is	 met	 de	 	 schadeverwekkende	
gebeurtenis	;	

	
g. Indirecte	kosten	;	

	
h. Medische	aandoeningen	waarvoor	op	het	ogenblik	van	onderschrijving	van	de	polis	

en/of	 boeking	 van	 de	 reis	 reeds	 specifieke	 onderzoeken	 en/of	 behandelingen	
gepland	waren	(met	uitzondering	van	routine-onderzoeken)	;	

	
i. Mentale,	nerveuze	of	emotionele	aandoeningen,	inbegrepen	angsttoestanden,	

depressie,	neurose,	psychose	of	psychosomatische	aandoeningen,	tenzij	deze	een	
(dag)hospitalisatie	vergen	; 

	
j. Vrijwillige	zwangerschapsonderbreking	;	

	
k. Ongevallen	of	stoornissen	tengevolge	van	:	

	
• het	beoefenen	van	bergbeklimming	langs	ongebaande	wegen,	van	jacht	op	

groot	 wild,	 van	 speleologie	 en	 onderzees	 beoefende	 visvangst	 of	
gevechtssporten	;	

• de	deelname	aan	alle	koersen,	snelheidspogingen	of	–wedstrijden	;	
• het	 beoefenen	 van	 sporten	 ten	 professionele	 titel	 of	 tegen	 betaling,	

inbegrepen	de	hieraan	verbonden	trainingen	;	
	

l. Vertraging	door	verkeersmoeilijkheden	en	andere	gewone	incidenten	;	
	

m. Insolvabiliteit	van	de	verzekerde	;	
	

n. Dossier-,	administratie-,	visa-	en	andere	gelijkaardige	kosten.	
	

De	bovenvermelde	uitsluitingen	zijn	niet	alleen	van	toepassing	op	de	verzekerde	maar	
eveneens	op	de	personen	waarvan	de	medische	toestand	de	oorzaak	is	van	de	aanvraag	
tot	tussenkomst.	

II. DEKKING	TOT	75	%	
	

1. Voorwerp	
	

Indien	 verzekerde	 zijn	 reis	 annuleert	 om	 een	 andere	 reden	 dan	 deze	 vermeld	 onder	
rubriek	 “dekking	 tot	 100	 %”	 of	 in	 de	 voorwaarden	 van	 een	 elders	 onderschreven	
annuleringsverzekering,	waarborgt	 de	 Europese	 de	 terugbetaling	 tot	maximum	 75	 	%		
van	de	annuleringskosten	contractueel	verschuldigd	aan	Ardenne	Résidences.	

	
De	waarborg	wordt	eveneens	toegekend	aan	elke	verzekerde	 ingeval	van	annulering	
door	de	verantwoordelijke	(persoon	die	op	zijn	naam	de	afhuring	heeft	geboekt	en	de	
verzekering	heeft	onderschreven)	 voor	het	 geheel	 van	de	 reisgezellen	 ingevolge	 van	
één	van	bovenvermelde	redenen,	voor	zover	de	totale	reservering	verzekerd	is	bij	de	
Europese.	

	
2. Uitsluitingen	

	
De	Europese	is	niet	gehouden	tussen	te	komen	in	geval	van	schadegevallen	veroorzaakt	
door	:	

	
a. Angsttoestanden,	depressie,	neurose	of	psychose,	tenzij	deze	een	hospitalisatie	of	

daghospitalisatie	 vergen	 of	 verband	 houden	 met	 problemen	 in	 het		
voedingsgedrag	;	

	
b. Overmatig	gebruik	van	alcohol,	drugs,	verdovende	middelen	of	niet	door	een	

geneesheer	voorgeschreven	geneesmiddelen	;	
	

c. Iedere	gebeurtenis	die	gekend	was	bij	het	boeken	van	de	reis,	uitgezonderd	ziekte	
of	ongeval	;	

	
d. Opzettelijke	daden	van	verzekerde	;	

	
e. Annulering	wegens	een	niet	gespecificeerde,	materieel	niet-tastbare	of	

verifieerbare	reden	;	
	

f. Annulering	wegens	een	gebrek	of	een	teveel	aan	zon	of	neerslag	;	
	

g. Annulering	waarvoor	de	reisorganisator	geen	kosten	aanrekent	of	mag	aanrekenen	
of	waarvoor	hij	een	kosteloos	alternatief	aanbiedt	;	

	
h. Annulering	omwille	van	niet-uitvoering	of	laattijdige	uitvoering	van	(een	deel	van)	

de	 reis	 door	 een	 aansprakelijke	 partij	 (bv.	 vervoerder,	 touroperator,	 ...),	 	 zelfs	
indien	 de	 onderdelen	 van	 de	 reis	 afzonderlijk	 of	 bij	 verschillende	 leveranciers	
geboekt	werden	;	

	
i. Annulering	wegens	evenementen	of	gebeurtenissen	die	niet	plaatsvinden	of	–	

vonden	in	het	(de)	land(en)	van	bestemming.	
	

De	bovenvermelde	uitsluitingen	zijn	niet	alleen	van	toepassing	op	de	verzekerde	maar	
eveneens	opde	personen	waarvan	de	medische	toestand	de	oorzaak	is	van	de	aanvraag	
tot	tussenkomst.	

	
B. Vergoedingsmodaliteit	van	toepassing	voor	de	verzekering	Vakantieonderbreking.	

	
VAKANTIEONDERBREKING	

	
1. Voorwerp	

	
De	waarborg	heeft	als	voorwerp	de	vergoeding	van	de	verloren	vakantiedagen	 ingeval	
van	ingekort	verblijf	wegens	één	van	de	hierna	volgende	redenen	:	

	
1. Ziekte,	ongeval	of	overlijden	van	:	

	
• de	verzekerde,	zijn	levensgezel,	een	bloed-	of	aanverwant	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	 verloofde	 of	 de	 persoon	 met	 wie	 verzekerde	 reeds	

huwelijksvoorzieningen	 trof,	 evenals	 van	 zijn	 (haar)	 familieleden	 tot	 in	 de	
eerste	graad	;	

	
2. Noodzakelijke	 aanwezigheid	 van	de	 verzekerde	die	 een	 vrij	 of	 zelfstandig	beroep	

uitoefent	wegens	onbeschikbaarheid	ten	gevolge	van	ziekte,	ongeval	of	overlijden	
van	de	beroepsvervanger	van	de	verzekerde,	aangeduid	in	de	polis	;	
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3. Onbeschikbaarheid	ten	gevolge	van	ziekte,	ongeval	of	overlijden	van	de	in	de	polis	

aangeduide	persoon,	gelast	met	de	hoede	van	een	minderjarig	of	gehandicapt	kind	
van	de	verzekerde	;	

	
4. Belangrijke	 stoffelijke	 schade	 aan	 de	 onroerende	 goederen	 van	 verzekerde	

overkomen	tijdens	de	reis,	inbegrepen	de	diefstal	in	de	woning	;	
	

5. Verplichte	 aanwezigheid	 van	 de	 verzekerde	 als	 getuige	 of	 jurylid	 	 voor	 	 de	
rechtbank	;	

	
6. Wanneer	de	verzekerde	of	een	familielid	tot	in	de	eerste	graad	wordt	opgeroepen	

voor	:	
	

• de	juridische	handelingen	van	officiële	organismen	bij	de	adoptie	van	een	
kind	;	

• voor	een	dringende	orgaantransplantatie	(als	donor	of	als	ontvanger)	;	
	

7. Complicaties	 bij	 de	 zwangerschap	 van	 de	 verzekerde	 of	 een	 familielid	 tot	 in	 de	
eerste	graad,	inbegrepen	de	voortijdige	bevalling	van	minstens	één	maand	vóór	de	
normaal	voorziene	datum	;	

	
8. Diefstal	of	totale	immobilisatie	ten	gevolge	van	een	verkeersongeval	of	brand	van	

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

	
9. Ingeval	 van	 ziekte,	 ongeval	 of	 overlijden	 van	 de	 ex-levensgezel	 van	 verzekerde,	

waardoor	 de	 opvang	 van	 de	 kinderen,	 die	 verzekerde	 niet	 begeleiden	 tijdens	 de	
reis,	onmogelijk	wordt.	

	
De	waarborg	wordt	eveneens	toegekend	aan	elke	verzekerde	 ingeval	van	annulering	
door	de	verantwoordelijke	(persoon	die	op	zijn	naam	de	afhuring	heeft	geboekt	en	de	
verzekering	heeft	onderschreven)	 voor	het	 geheel	 van	de	 reisgezellen	 ingevolge	van	
één	van	bovenvermelde	redenen,	voor	zover	de	totale	reservering	verzekerd	is	bij	de	
Europese.	

	
2. Uitsluitingen	

	
Zie	onder	punt	2.	Uitsluitingen	van	de	waarborg	I.	Dekking	tot	100	%.	

	
De	bovenvermelde	uitsluitingen	zijn	niet	alleen	van	toepassing	op	de	verzekerde	maar	
eveneens	 op	 de	 personen	 waarvan	 de	 medische	 toestand	 de	 oorzaak	 is	 van	 de	
aanvraag	tot	tussenkomst.	

	
ARTIKEL	5	:	VERPLICHTINGEN	VAN	DE	VERZEKERDE	

	
I. ANNULERINGSKOSTEN	

	
De	verzekerde	zal	de	volgende	verplichtingen	naleven	;	

	
a. Onmiddellijk	Ardenne	Résidenes	inlichten	met	duidelijke	vermelding	van	de	reden	

van	 annulering	 en	 binnen	 de	 7	 dagen	 een	 schriftelijke	 aangifte	 te	 sturen	 naar	
insurance@ardenneresidences.com	 of	 per	 afzonderlijke	 post	 naar	 11,	 Rue	 des	
frères	Collin,	6941	Bomal-sur-Ourthe	;	

	
b. Zich	 schikken	 naar	 de	 instructies	 van	 Ardenne	 Résidences/De	 Europese,	 en	 hen		

alle	inlichtingen	en/of	documenten	bezorgen	die	zij	noodzakelijk	of	nuttig	acht	;	
	

c. Alle	noodzakelijke	en	nuttige	maatregelen	treffen	om	de	annuleringskosten	tot	een	
minimum	te	beperken,	d.w.z.	dat	vanaf	het	ogenblik	dat	verzekerde	kennis	heeft	
van	 een	 gebeurtenis	 die	 de	 annulering	 van	 de	 reis	 kan	 veroorzaken,	 hij	 het	
reisagentschap	of	de	touroperator	hiervan	onmiddellijk	zal	op	de	hoogte	brengen.	

	
II. VAKANTIEIONDERBREKING	

	
De	verzekerde	zal	de	volgende	verplichtingen	naleven	:	

	
a. Onmiddellijk	Ardenne	Résidenes/De	Europese	 inlichten	met	duidelijke	vermelding	

van	 de	 reden	 van	 vakantieonderbreking	 en	 binnen	 de	 7	 dagen	 een	 schriftelijke	
aangifte	 te	 sturen	 naar	 insurance@ardenneresidences.com	 of	 per	 afzonderlijke	
post	naar	11,	Rue	des	frères	Collin,	6941	Bomal-sur-Ourthe	;	

b. Zich	schikken	naar	de	instructies	van		Ardenne	Résidences/De		Europese,		en		hen	
alle	inlichtingen	en/of	documente	en/of	bewijzigen	bezorgen	die	zij	noodzakelijk	of	
nuttig	acht	;	

	
c. In	 geval	 van	 ziekte	 of	 ongeval	 tijdens	 zijn	 verblijf,	 een	 medisch	 attest	 van	 de	

behandelende	 arts	 op	 de	 plaats	 van	 het	 verblijf,	 die	 de	 terugreis	 aanbeveelt,	
voorleggen.	

	
ARTIKEL	6	:	VASTSTELLING	VAN	DE	VERGOEDING	

	
I. ANNULERINGSKOSTEN	

	
De	Europese	vergoedt	aan	de	verzekerde	via	Ardenne	Résidences	:	

	
a. In	geval	van	annulering	door	de	verzekerde	vóór	de	aanvang	van	het	reiscontract	:	

de	contactueel	annuleringskosten	verschuldigd	aan	Ardenne	Résidences.	
De	analyse	van	het	dossier	zal	het	verschuldigd	vergoedingsbedrag	bepalen	;	

	
b. Indien,	 in	geval	 van	annulering	door	de	 reisgezel,	de	verzekerde	beslist	 alleen	op	

reis	te	vertrekken:	de	hierdoor	veroorzaakte	extra	hotel-	en/of	wijzigingskosten.	De	
tussenkomst	 van	De	Europese	 zal	 in	 ieder	 geval	 beperkt	blijven	 tot	maximum	de	
contractueel	verplichte	vergoeding	bij	annulering	;	

	
c. In	geval	van	immobilisatie	van	het	privé-voertuig	kan	de	verzekerde	de	reis	alsnog	

aanvatten	met	een	huurwagen.	In	dat	geval	komt	De	Europese	tussen	in	de	netto	
huurprijs	 van	 de	 wagen	 tot	 een	 bedrag	 gelijk	 aan	 de	 aanrekenbare	
annuleringskosten.	Tol-,	benzine-	en/of	eventuele	verzekeringskosten	worden	niet	
ten	laste	genomen.	

	
De	 tussenkomst	 van	 De	 Europese	 zal	 in	 geen	 geval	 het	 voorziene	 verzekerd	 	 bedrag,	
zoals	vermeld	in	het	reiscontract,	overschrijden	en	zal	altijd	berekend	worden	op	basis	
van	 de	 annuleringskosten	 verschuldigd	 op	 basis	 van	 de	 voorwaarden	 van	 	 het	
reiscontract	 bij	 annulering	 binnen	 de	 48	 uur	 nadat	 verzekerde	 kennis	 nam	 van	 de	
gebeurtenis	die	de	annulering	veroorzaakte.	

	
II. VAKANTIEONDERBREKING	

	
De	Europese	vergoedt	de	verzekerde	via	Ardenne	Résidences	:	

	
a. Het	niet	te	recupereren	gedeelte	van	de	betaalde	reissom	naar	rato	van	het	aantal	

niet	genoten	vakantiedagen,	te	rekenen	vanaf	het	ogenblik	van	de	thuiskomst	in	de	
woonplaats	of	vanaf	de	dag	van	hospitalisatie	;	

	
b. In	geval	van	immobilisatie	van	het	privé-voertuig	tijdens	de	reis	kan	de	verzekerde	

zijn	 reis	 alsnog	 voortzetten	met	 een	 huurwagen.	 In	 dat	 geval	 komt	De	 Europese	
tussen	 in	de	netto	huurprijs	 van	de	wagen	 tot	 een	bedrag	 gelijk	 aan	de	normaal	
berekende	 vergoeding	 voor	de	 vakantieonderbreking.	 Tol-,	 benzine-	 of	 eventuele	
verzekeringskosten	worden	niet	ten	laste	genomen.	

	
ARTIKEL	7	:	WETTELIJKE	BEPALINGEN	

	
1. Het	 verzekeringscontract	 wordt	 beheerst	 door	 de	 Belgische	 wetgeving.	 Elke	

vordering	voortvloeiend	uit	dit	verzekeringscontract	verjaart	na	3	 jaar	 te	rekenen	
vanaf	de	dag	van	de	gebeurtenis	die	er	aanleiding	toe	geeft	;	

	
2. De	Europese	treed	automatisch	 in	de	rechten	van	de	verzekerde	ten	aanzien	van	

aansprakelijke	derden	tot	het	beloop	van	het	bedrag	van	haar	tussenkomst	;	
	

3. De	 woonplaats	 van	 de	 contractanten	 wordt	 van	 rechtswege	 gekozen,	 voor	 De	
Europese	 op	 haar	 maatschappelijke	 zetel	 ;	 voor	 de	 verzekerde	 op	 het	 adres	
aangeduid	in	de	polis.	


