VERZEKERING ANNULERING + REISONDERBREKING:
We bieden u een verzekering annulering met reisonderbreking bij het bureau A.TOL Assurances.
HET TARIEF:
VERBLIJF
Vanaf nacht

VERZEKERING ANNULERING + REISONDERBREKING
1,90€ / nacht

VERBLIJF OP EEN CAMPINGPLAATS
tot 30 dagen

ANNULERING + VERKORTEN VAN UW VERBLIJF
13€ incl.BTW per verblijf

IN HET GEVAL VAN ANNULERING VAN HET VERBLIJF VÓÓR UW AANKOMST OP DE CAMPING:
We betalen u het bedrag van de gefactureerde annuleringskosten terug, met aftrek van de franchise waarvan
het bedrag voorkomt in de onderstaande garantietabel:
GARANTIES
BEDRAGEN
FRANCHISE
ANNULERING
- Overlijden of tijdelijke of permanente ongeschiktheid.
- Zware materiële schade aan uw woning.
- Uw oproep voor een orgaantransplantatie.
- Zware schade aan uw voertuig
- Zwangerschapscomplicatie

Terugbetaling van annuleringskosten

- Een ongeval of een defect van uw vervoermiddel.

Binnen de beperking van:

- Economisch ontslag.

- 6500€/huur.

- Beroepsmatige overplaatsing.

- 32000€/gebeuren.

45€/schadegeval

- Het krijgen van werk, betaalde stage.
- Uw oproep voor een rechtbank.
- Uw oproep voor de adoptie van een kind.
- Psychische, geestelijke ziekte of depressie
- Wijziging van de datum van uw betaalde vakantie door de
werkgever.
- Diefstal van uw identiteitspapieren.

25% van het bedrag van de
annuleringskosten met
een minimum van 150 €,
per verzekerde huur

REISONDERBREKING.

Dit is een fragment van de dekkingen, voor extra informatie gelieve de Algemene voorwaarden van de
overeenkomst te raadplegen: www.assurance-annulation.eu
IN HET GEVAL VAN EEN REISONDERBREKING:
We garanderen, binnen de beperkingen die voorkomen op de bovenstaande tabel van garantiebedragen en
franchises, de betaling van een vergoeding (in verhouding tot het aantal niet-gebruikte reisdagen en het aantal
personen dat de verblijfplaats effectief heeft verlaten), wanneer uw verblijf wordt onderbroken om één van de
volgende redenen:
• uw medische repatriëring, die van uw verzekerde gezinsleden, georganiseerd door een andere
bijstandsmaatschappij,
• uw hospitalisatie ter plaatse,
• uw vervroegde terugkeer:
- In het geval van ziekte of een ongeval, met als gevolg een dringende hospitalisatie, die aanvangt tijdens
de duur van uw verblijf.
- Om een uitvaart bij te wonen, als gevolg van het overlijden van een lid van uw familie.
- In het geval van materiële schade aan:
- uw hoofdwoning of tweede verblijf,
- uw landbouwbedrijf
- uw professionele ruimtes

