
Kortlopende 
Annuleringsverzekering  
van de Europeesche 
 
U heeft een heerlijke vakantie in in het vooruitzicht. Dan mag een 
annuleringsverzekering niet ontbreken. Want het kan gebeuren 
dat een geboekte reis niet door kan gaan of dat u halverwege 
terug naar huis moet. Een annuleringsverzekering van de 
Europeesche is ideaal. Want die geldt niet alleen voor vertrek, 
maar ook tijdens uw vakantie. 
Europeesche Verzekeringen: al negentig jaar dé specialist in 
vrijetijdsverzekeringen.  
 
U kunt uw annuleringsverzekering volledig aanpassen aan 
uw wensen. U heeft de keuze uit twee verzekeringen: een 
standaard Annuleringsverzekering of een Allrisk 
Annuleringsverzekering 
 
Allrisk Annuleringsverzekering 
Wilt u zelf kunnen bepalen om welke reden u uw geboekte reis annuleert?  
Kies dan voor onze Allrisk Annuleringsverzekering. 
U kunt dan niet alleen een beroep doen op de annuleringsredenen 
die in de voorwaarden van de basisverzekering staan, 
maar mag zelf bepalen om welke reden u niet op vakantie wilt. 
Bijvoorbeeld omdat uw beste vriend(in) ernstig ziek wordt, of 
als u toch die nieuwe baan of opdracht krijgt en snel moet 
beginnen. U krijgt voor deze extra annuleringsredenen dan 
75% van uw annuleringskosten vergoed. Raadpleeg de 
voorwaarden voor de uitzonderingen. 
 
Waarnemer meeverzekeren 
Als u wilt, kunt u een (zaak)waarnemer meeverzekeren. 
Dat kan de persoon zijn die uw taken op uw werk waarneemt. 
Of de persoon die altijd op uw huis of huisdier past terwijl u 
op reis bent. Als uw waarnemer iets overkomt, kunt u uw reis 
annuleren of vroegtijdig afbreken. U heeft dan recht op 
vergoeding van de annuleringskosten of de ongebruikte 
reisdagen. 
 
 
Dekkingsoverzicht Kortlopende Annuleringsverzekering 
     Annulering  Annulering Allrisk 
Vergoeding annulering om redenen 
genoemd in voorwaarden   kostprijs  kostprijs 
- Vergoeding annulering om 
aanvullende redenen    -   75% van de annuleringskosten 
Vergoeding ongebruikte reisdagen 
- Ziekenhuisopname 
(minimaal één overnachting)   reissom per dag reissom per dag 
- Eerdere terugkeer om redenen 
genoemd in de voorwaarden   reissom per dag reissom per dag 
- Eerdere terugkeer om aanvullende  
redenen     -   75% van de annuleringskosten 
 
Premieoverzicht Kortlopende Annuleringsverzekering 
 
Annulering   5,5% van de reissom 
Allrisk Annulering  7% van de reissom 
Waarnemer   1% van de reissom 
 
De poliskosten bedragen € 3,50. Over de premie en de poliskosten betaalt u 
assurantiebelasting. Wilt u meer informatie over assurantiebelasting? Kijk op 
www.europeesche.nl/assurantiebelasting. 



Kortlopende Reisverzekering van de 
Europeesche 
 
Zonder zorgen op reis. Naar de zon, de sneeuw, een wereldstad 
of lekker de bergen in. Waar u ook naartoe gaat, met een 
reisverzekering van de Europeesche gaat u goed voorbereid op 
weg. Europeesche Verzekeringen is al negentig jaar dé specialist 
in reis- en recreatieverzekeringen. 
 
Deskundige personenhulp 
Heeft u hulp nodig tijdens uw reis? Of het telefoonnummer van 
de dichtstbijzijnde dokter? Dan kunt u de Europeesche Hulplijn 
+31 20 651 5777 dag en nacht bellen. Onze medewerkers helpen 
u snel en goed. Met de Kortlopende Reisverzekering bent u 
standaard verzekerd van deskundige hulp wereldwijd. Een 
geruststellend idee. 
 
Daarom belt u de Europeesche Hulplijn 
■ Voor hulp bij pech, ongevallen, ziekte en calamiteiten 
■ Voor professionele ondersteuning via de alarmcentrale 
■ Voor wereldwijde hulp in uw eigen taal 
■ Voor een snel advies bij eenvoudige medische klachten 
■ Voor de beste artsen en hulpdiensten in het buitenland 
 
Comfort: meer dan ruime vergoedingen 
De Comfort reisverzekering van de Europeesche biedt meer dan de 
Basis reisverzekering. Met Comfort krijgt u ruimere vergoedingen voor 
de dekkingen die u kiest, zoals geneeskundige kosten, ongevallen of 
bagage. Deze reisverzekering heeft standaard Europadekking, die 
u zelf kunt uitbreiden naar Werelddekking. 
Uitbreidingen voor Comfort. 
U kunt uw Comfort reisverzekering verder uitbreiden met 
dekkingen die uw reisverzekering nog beter laten aansluiten op uw 
wensen. Gaat u bijvoorbeeld op wintersport of wilt u zich in het 
buitenland verzekeren voor rechtsbijstand of geneeskundige kosten? 
U kunt de dekking dan altijd aanpassen. 
 
Kortlopende Reisverzekering Comfort 
Premie per dag:   € 1.92 
(Personenhulp, bagage, geneeskundige kosten, ongevallen) 
 
Desgewenst uit te breiden met: 
Geld     € 0,50  
Reis Rechtsbijstand   € 0,15  
Skiën en snowboarden   € 1,00  
Hulp en huur 
vervoermiddel    € 17,50  
Extra sportuitrusting   € 0,65  
 
De premie is per persoon per dag. Kinderen tot vijf jaar zijn gratis 
meeverzekerd. Over delen van de premie betaalt u assurantiebelasting. 
Wilt u meer informatie over assurantiebelasting? Kijk op www.europeesche.nl/ 
assurantiebelasting. 
 

Schade Logiesverzekering 
Dekt de schade tijdens het verblijf van de huurder in en om de woning. 
Premie 1.5% van de boekingssom + € 3.50 poliskosten en assurantiebelasting. 


