Reservering annuleringsverzekering «Domaine des Chênes Verts”
PRINCIPE VAN HET CONTRACT:
Terugbetaling:
Voor verblijven in accommodatie of op kampeerplaats
a) annulering meer dan 30 dagen voor de vertrekdatum : 25 % van het betaalde bedrag voor
de accommodatie of kampeerplaats.
b) annulering 30 dagen of minder voor het begin van het verblijf: 100 % van het betaalde
bedrag voor de accommodatie of kampeerplaats,
c) bij uitkoopgeld: het bedrag dat de verzekerde contractueel verplicht betalen moet aan de
dienstverlener, binnen de bovenstaande beperkingen.
DE ANNULERINGSVERZEKERING dekt de hierboven aangegeven kosten in de
volgende gevallen:
1 – Ernstig- ongeluk of ziekte, of overlijden van de verzekerde, zijn partner, hun ouders,
kinderen, zwagers of schoondochters, (half) broers, (half) zussen. De ernst van het ongeluk of
ziekte moet vastgesteld worden door een medische autoriteit.
2 – Materiële schade veroorzaakt door een ongeluk, brand, explosie, of natuurlijke
omstandigheden die ernstige schade veroorzaken aan onroerend goederen, professionele
onderkomen of woning, bewoond door de verzekerde, en waarvoor zijn aanwezigheid
dringend noodzakelijk is om nog zoveel mogelijk proberen te redden,
3 – Ontslag om bedrijfseconomische redenen voor de verzekerde, of zijn partner die onder
dezelfde annuleringsverzekering verzekerd is, op voorwaarde dat de datum van dit ontslag op
moment van inschrijving niet bekend was.
4 – De wijziging of het verval van door de werknemer toegekende vakantiedagen. Deze
dekking geldt alleen voor werknemers die meer dan één jaar in het bedrijf werken op moment
van inschrijving; geldt niet voor zelfstandige beroepen, managers en wettelijke
vertegenwoordigers van een onderneming, of artiesten (eigen risico ter hoogte van 20% van
de vergoeding van de verzekeraar);
5 – Onverwachte complicaties tijdens een zwangerschap, miskraam, bevalling, medische
onderbreking van de zwangerschap en de gevolgen hiervan voor de 7de maand.
6 – Op weg naar de camping: - verkeersongeval waarbij de verzekerde betrokken is – diefstal
van het voertuig van de verzekerde. Binnen de 30 dagen voorafgaand aan het begin van de
vakantie: a. Verkeersongeval, poging tot diefstal waardoor het voertuig gerepareerd moet
worden, en de onmogelijkheid van de automonteur om de auto te repareren voor de
vertrekdatum, b. diefstal van de auto van de verzekerde.
In geval van:
- verkeersongeval, poging tot diefstal waardoor het voertuig gerepareerd moet worden, en de
onmogelijkheid van de automonteur om de auto te repareren voor de vertrekdatum,
- diefstal van de auto van de verzekerde.

