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Artikel 1
Algemeen

1. Samenhang
Deze algemene voorwaarden maken deel uit van 
en vormen een onverbrekelijk geheel met de 
 specifieke voorwaarden van de door u bij 
 AnsvarIdéa afgesloten module(s).
2. Vastlegging gegevens
De gegevens die op het polisblad vermeld staan 
worden geacht van u afkomstig te zijn. 
3. Persoonsgegevens
Bij de aanvraag van een verzekering worden 
 persoonsgegevens en eventueel andere gegevens 
gevraagd. Deze worden door ons verwerkt ten 
 behoeve van het aangaan en uitvoeren van 
 verzekeringsovereenkomsten en het be heren van 
de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip 
van de voorko ming en bestrijding van fraude en 
het uitvoeren van activiteiten gericht op de 
 vergroting van het klantenbestand. Op deze 
 verwerking van persoonsgegevens is de gedrags-
code ‘Verwerking persoonsgegevens verzekerings-
bedrijf ’ van toepassing. In deze gedragscode 
 worden rechten en plichten van partijen bij de 
 gegevensverwerking weergegeven. De volledige 
tekst van de gedragscode kunt u opvragen bij  
het Informatiecentrum van het Verbond van 
 Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, 
telefoon 070 - 3338777, www.verzekeraars.nl.
4. Adressering
Alle schriftelijke mededelingen van AnsvarIdéa, 
gericht aan het adres dat  u als laatste heeft door-
gegeven, hebben tegenover de u, de verzekerden  
en wettelijke erfgenamen bindende kracht.
5. Toepasselijk recht
Op de verzekeringsovereenkomst is Nederlands 
recht van toepassing.
6. Uitkering
AnsvarIdéa betaalt de schade-uitkering aan u, 
 tenzij u een ander aanwijst of de polisvoorwaar-
den anders bepalen.

7. Klachten en geschillen
Klachten en geschillen met betrekking tot de 
 bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van 
deze verzekeringsovereenkomst, kunnen worden 
voorgelegd aan:
AnsvarIdéa verzekeringen
T.a.v. de directie
Postbus 90386
1006 BJ  Amsterdam
Wanneer het oordeel van de directie van 
 AnsvarIdéa verzekeringen voor u niet bevredigend 
is, kunt u zich wenden tot:
Stichting Klachteninstituut Verzekeringen
Postbus 93560
2509 AN Den Haag
(telefoon 070 - 333 89 99)
Als u geen gebruik wilt maken van deze mogelijk-
heden voor klachtenbehandeling, of u vindt dat  
de behandeling of de uitkomst hiervan niet 
 bevredigend is, kunt u het geschil voorleggen  
aan de gewone rechter.
8. CIS
De bij een schade verstrekte gegevens kunnen 
worden verwerkt in de database van de Stichting 
Centraal informatie Systeem van in Nederland 
werkzame verzekeringsmaatschappijen.  
Het privacyreglement van de Stichting CIS is  
op deze registratie van toepassing.
9. Contractperiode
De verzekering is van kracht gedurende de 
 contractperiode zoals op het polisblad is vermeld. 
10. Andere verzekeringen
Indien blijkt dat aanspraak op polisdekking op 
enige andere verzekering, al dan niet van oudere 
datum, gemaakt kan worden of gemaakt zou 
 kunnen worden als de bij AnsvarIdéa gesloten 
 verzekering niet zou hebben bestaan, geldt de 
 verzekering van AnsvarIdéa slechts voor zover  
de aanspraken het bedrag te boven gaan waarop 
verzekerde elders recht heeft of zou hebben. Een 
eigen risico op deze andere verzekering komt niet 
voor vergoeding in aanmerking. Dit artikel is niet 

Algemene voorwaarden

van kracht voor een recht op uitkering ingevolge 
de reisongevallendekking.
11. Afsluiten verzekering
U en AnsvarIdéa sluiten de verzekering op basis 
van uw antwoorden op de door AnsvarIdéa gestelde 
vragen. Hierbij geldt de algemene wettelijke 
 regeling ten aanzien van de mededelingsplicht. 
Voor zover uw antwoorden door AnsvarIdéa 
schriftelijk aan u zijn bevestigd, dient u deze op 
juistheid te controleren. Bij onjuistheden bent u 
verplicht AnsvarIdéa direct te informeren. leder 
recht op uitkering vervalt als blijkt dat één of meer 
antwoorden onjuist zijn geweest of u niet direct 
AnsvarIdéa heeft geïnformeerd omtrent deze 
 onjuistheden. Als u verzuimt AnsvarIdéa direct te 
informeren omtrent deze onjuistheden wordt de 
verzekering geacht niet tot stand gekomen te zijn 
en kunnen u en de verzekerde vanaf de ingangs-
datum van de verzekering geen rechten aan de 
verzekering ontlenen. Bij wijziging van de eerder 
opgegeven antwoorden hebben u en de verzekerde 
eerst aanspraak op uitkering vanaf het moment 
dat u van AnsvarIdéa de schriftelijke bevestiging 
heeft ontvangen, waaruit blijkt dat AnsvarIdéa 
 alsnog een verzekering wenst te sluiten op grond 
van de nieuw verkregen informatie.
12. Onzekere gebeurtenis
Deze verzekering biedt alleen dekking als de 
 schade het gevolg is van een gebeurtenis die zich 
tijdens de looptijd van de verzekering heeft voor-
gedaan en waarvan het voor de verzekerde ten 
tijde van het sluiten van de overeenkomst onzeker 
was dat deze gebeurtenis zich zou voordoen.  
Als bij een latere wijziging de dekking wordt 
 uitgebreid, geldt voor de uitgebreidere dekking  
de wijzigingsdatum als het moment waarop de 
overeenkomst is gesloten.

Artikel 2
Begripsomschrijvingen

Atoomkernreactie
Iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals 
kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuur-
lijke radioactiviteit.
Cervicaal acceleratie trauma (whiplash)
Lichamelijk functionele beperkingen van de 
 cervicale wervelkolom als gevolg van een cervicaal 
acceleratie trauma.
Dagwaarde
Het bedrag dat nodig is om nieuwe zaken van 
 dezelfde soort en kwaliteit aan te schaffen, onder 
aftrek van een bedrag wegens waardevermindering 
door veroudering of slijtage. Voor zaken met een 
antiquarische of zeldzaamheidswaarde wordt 
onder  dagwaarde verstaan de waarde om zaken 
van dezelfde soort en kwaliteit aan te schaffen.
Gezin
De definitie van een gezin in deze voorwaarden is; 
samen reizende huisgenoten. Een zonder huisge-
noten reizende verzekerde wordt ook aangemerkt 
als gezin.
Marktwaarde
De marktprijs bij verkoop door de verzekerde van 
de verzekerde voorwerpen in de staat zoals die was 
onmiddellijk vóór het schadevoorval.
Molest
Gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, 
 binnenlandse onlusten, oproer en muiterij.  
Onder gewapend conflict wordt verstaan elk geval 
waarin staten of andere georganiseerde partijen  
 elkaar, of althans de een de ander, gebruik makend 
van militaire machtsmiddelen bestrijden.  
Onder gewapend conflict wordt mede verstaan  
het gewapende optreden van een Vredesmacht der 
Verenigde Naties.
Onder burgeroorlog wordt verstaan een min of 
meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen in-
woners van eenzelfde staat waarbij een belangrijk 
deel van de inwoners van die staat betrokken is.
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Onder opstand wordt verstaan georganiseerd 
 gewelddadig verzet binnen een staat, gericht tegen 
het openbaar gezag.
Onder binnenlandse onlusten wordt verstaan  
min of meer georganiseerde gewelddadige 
 handelingen, op verschillende plaatsen zich 
 voordoend binnen een staat.
Onder oproer wordt verstaan een min of meer 
 georganiseerde plaatselijke gewelddadige 
 beweging, gericht tegen het openbaar gezag.
Onder muiterij wordt verstaan een min of meer 
georganiseerde gewelddadige beweging van leden 
van enige gewapende macht, gericht tegen het 
gezag waaronder zij gesteld zijn.
NHT
AnsvarIdéa heeft zich voor het terrorismerisico 
herverzekerd bij de Nederlandse Herverzekerings-
maatschappij voor Terrorismeschaden NV (NHT).
Nieuwwaarde
Het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van 
nieuwe voorwerpen van dezelfde soort en kwaliteit.
Ongeval 
Een gebeurtenis waaruit een medisch vast te stellen 
lichamelijk letsel ontstaat als rechtstreeks en uit-
sluitend gevolg van een  onverwachts van buiten 
inwerkend uitwendig geweld op het lichaam van 
verzekerde. 
Onder ongeval wordt tevens verstaan:
1.  Acute vergiftiging: 

acute vergiftiging ten gevolge van het 
 plotseling en ongewild binnenkrijgen van 
 gassen, dampen, vloeibare of vaste stoffen, 
 anders dan vergiftiging door gebruik van 
 genees-, genot- of narcosemiddelen.

2.  Besmetting: 
besmetting door ziektekiemen of een aller-
gische reactie, indien deze besmetting of 
 reactie een rechtstreeks gevolg is van een 
 onvrijwillige val in het water of in enige andere 
stof, dan wel het gevolg is van het zich daarin 
begeven bij een poging tot redding van mens, 
dier of goederen.

3.  Binnenkrijgen van stoffen: 
het ongewild en plotseling binnenkrijgen van 
stoffen of voorwerpen in het spijsverterings-
kanaal, de luchtwegen, de ogen of de gehoor-
organen, waardoor inwendig letsel ontstaat, 

met uitzondering van het binnendringen  
van ziektekiemen.

4.  Spierletsels: 
ontwrichting of scheuring van spier- en 
 bandweefsel, mits deze letsels plotseling zijn 
ontstaan en hun aard en plaats geneeskundig 
worden vastgesteld.

5.  Verstikking: 
verstikking, verdrinking, bevriezing, 
 zonnesteek, hitteberoerte.

6.  Uitputting: 
uitputting, verhongering, verdorsting en 
z onnebrand als gevolg van onvoorziene 
 omstandigheden.

Opzet 
Er is sprake van schade door opzet, als de schade 
het beoogde doel, het zekere gevolg of redelijker-
wijs te verwachten gevolg is van een bepaald 
 handelen of nalaten.
Premie
De premie, indien van toepassing vermeerderd 
met kosten en assurantiebelasting.
Reisbagage
Alle voorwerpen die de verzekerden op reis met 
zich meenemen voor privé doeleinden. 
 Nadrukkelijk valt hieronder recreatiemateriaal 
zoals ski’s en toebehoren, (wind)surfmateriaal, 
kampeertent, kampeeruitrusting, ongemotoriseerde 
vervoermiddelen, kinderwagens, lijfsieraden.
Reisdocumenten
Paspoort, toeristenkaart, visum, identiteitsbewijs, 
reisbiljet, rijbewijs, kentekenbewijs. 
Storm
Een windsnelheid van tenminste 14 meter per 
 seconde (windkracht 7).
Terrorisme/ Preventieve maatregelen
Gewelddadige handelingen en/of gedragingen 
 begaan in de vorm van een aanslag of een reeks 
van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende 
aanslagen, alsmede het (doen) verspreiden van 
ziektekiemen en/of stoffen als gevolg waarvan 
 letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan 
niet de dood tengevolge hebbend, bij mensen of 
dieren en/of schade aan zaken ontstaat, dan wel 
anderszins economische belangen worden aan-
getast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of 
reeks, respectievelijk het verspreiden van ziekte-

kiemen en/of stoffen -al dan niet in enig organisa-
torisch verband- is beraamd en/of uitgevoerd  
met het oogmerk om bepaalde politieke en/of 
 religieuze doelen te verwezenlijken.
Onder preventieve maatregelen wordt hierbij 
 verstaan: van overheidswege en/of door 
verzekerde(n) en/of derde(n) getroffen maat-
regelen om het onmiddellijk dreigend gevaar  
van terrorisme af te wenden of -indien dit gevaar 
zich heeft verwezenlijkt- de gevolgen daarvan  
te beperken.
Uitkeringsprotocol
Op de regeling van terrorismeschade is het 
 Protocol afwikkeling claims voor terrorisme- 
 schaden van toepassing. Een afschrift van de 
 volledige tekst van het uitkeringsprotocol is 
 verkrijgbaar bij AnsvarIdéa of te raadplegen op  
de website van AnsvarIdéa.
Verzekerd belang 
Het belang dat verzekerde heeft bij het behoud 
van de verzekerde zaken uit hoofde van eigendom 
of ander zakelijk recht, dan wel voor zover hij  
het risico draagt voor het behoud of daarvoor 
aansprakelijk is. De kinderen van de verzekering-
nemer of tot zijn huishouden behorende personen 
(onder wie stief-, adoptie-, en pleegkinderen) 
welke niet ouder zijn dan 5 jaar zijn kosteloos  
mee verzekerd.
Verzekerde
De verzekeringnemer en/of de in de polis als 
 zodanig vermelde natuurlijke personen.
Verzekeringnemer, u, uw
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die als 
zodanig in de polis is vermeld. Degene die met 
AnsvarIdéa de verzekeringsovereenkomst  
heeft gesloten.
Ziektekiemen:
Wondinfectie of bloedvergiftiging door het 
 binnendringen van ziektekiemen in een door  
een gedekt ongeval ontstaan letsel.

Artikel 3
Premie

AnsvarIdéa moet de premie binnen 7 dagen na de 
dagtekening van de verzekering hebben ontvan-
gen. Komt u het hiervoor gestelde niet na, dan is 
de verzekering niet van kracht.

Artikel 4
Verjaring en verval van rechten

1.  Het recht op uitkering verjaart 3 jaar na het 
moment waarop u of de verzekerde kennis kreeg 
of had kunnen krijgen van een gebeurtenis, 
waaruit voor AnsvarIdéa een verplichting tot 
uitkering kan voortvloeien. Binnen deze 
 termijn dient u of de verzekerde schriftelijk 
aanspraak te maken op rechten uit de polis.

2.  Indien u of de verzekerde de opzet heeft gehad 
bij schade de maatschappij te misleiden, 
 vervalt onmiddellijk elk recht op uitkering, 
tenzij de misleiding het verval van rechten  
niet rechtvaardigt.

3.  Indien u of de verzekerde bij schade de 
 verplichtingen uit de verzekering niet nakomt 
en daardoor de redelijke belangen van 
 AnsvarIdéa schaadt, vervalt onmiddellijk  
elk recht op uitkering.

Artikel 5
Verplichtingen bij schade

Bij een schade voorval hebben u en de verzekerde 
de verplichting:
1.  Zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is na 

 afloop van de verzekerde reis aangifte te doen 
bij AnsvarIdéa.

2.  Onmiddellijk alle maatregelen te nemen om   
de schade te beperken.

3.  Onmiddellijk aangifte te doen bij de politie 
van diefstal of verlies van bagage, alsmede een 
schriftelijk bewijs van de aangifte bij de politie 
en de vaststelling van diefstal of verlies over  
te leggen aan AnsvarIdéa.
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4.  AnsvarIdéa in de gelegenheid te stellen de 
schade te onderzoeken. Voor het vaststellen 
van de schadevergoeding kan AnsvarIdéa één 
of meer deskundigen (experts) inschakelen.

5.  Volledige medewerking te verlenen aan:
 a.  het behandelen van een door derden 

 geëiste schadevergoeding;
 b.  het verhalen van schade door AnsvarIdéa 

en het overdragen aan AnsvarIdéa van  
alle rechten, die u of de verzekerde met 
 betrekking tot die schade op een derde 
mocht hebben, zonodig door het onder-
tekenen van een akte.

6.  Op verzoek van AnsvarIdéa een schriftelijke  
en ondertekende verklaring over oorzaak, 
 toedracht en omvang van de schade aan 
 AnsvarIdéa over te leggen en alle gevraagde 
 bescheiden te verschaffen.

7.  AnsvarIdéa een opgave te verstrekken van alle 
andere verzekeringen, die betrekking hebben 
op het verzekerde risico.

8.  De aanwijzingen van of namens AnsvarIdéa 
stipt te volgen en niets te ondernemen wat  
de belangen van AnsvarIdéa zou kunnen 
 benadelen.

9.  Geen enkele toezegging, verklaring of 
 handeling te doen, waaruit erkenning van 
 aansprakelijkheid kan worden afgeleid.

10.  Direct na het eerste verzoek van AnsvarIdéa  
de rechten met betrekking tot een verloren, 
 gestolen of verduisterd verzekerd voorwerp 
aan AnsvarIdéa over te dragen.

11.  Het bezit, de waarde en de ouderdom van het 
betreffende verzekerde voorwerp aan te tonen.

12.  Op verzoek van AnsvarIdéa het moment van 
ingang en einde van de (geboekte) reis aan  
te tonen.

Als een verzekerde zich door een ongeval of ziekte 
onder geneeskundige behandeling moet stellen is 
hij verplicht:
13.  Zich door een door AnsvarIdéa aangewezen 

arts te laten onderzoeken op de plaats, waar  
de arts dit onderzoek wenst te doen, hem alle 
gewenste inlichtingen te geven en de voor-
schriften van de behandelend geneesheer op  
te volgen evenals de voorschriften van 
 AnsvarIdéa, voor zover niet in strijd met  
die van de behandelend geneesheer.

14.  De originele, volledig gespecificeerde nota’s 
over te leggen. 

15.  AnsvarIdéa daarvan onmiddellijk, zo mogelijk 
vóóraf, op de hoogte te brengen.

16.  Zich te laten verplegen in de laagste klasse of  
in de klasse, waarvoor hij een ziektekosten-
verzekering heeft afgesloten.

17.  De nota’s direct na hun dagtekening aan 
 AnsvarIdéa te sturen. De nota’s dienen bij 
voorkeur in het Frans, Duits of Engels te 
 worden opgesteld. Originele anderstalige  
nota’s dienen op dusdanige wijze te zijn 
 opgemaakt dat zonder verdere navraag kan 
worden opgemaakt tot welke vergoeding 
 AnsvarIdéa gehouden is.

18.  Zich herstelbevorderend te gedragen door 
 tenminste de voorschriften van de 
 behandelend arts op te volgen.

AnsvarIdéa beslist over het recht op en de omvang 
van de uitkering op basis van de door u of de 
 verzekerde verstrekte opgaven. Het is belangrijk 
dat u en de verzekerde deze verplichtingen uit de 
verzekering nakomen. Komen u of de verzekerde 
de verplichtingen niet na, dan zijn aan de 
 verzekering geen rechten te ontlenen, indien 
 AnsvarIdéa daardoor in een redelijk belang is 
 geschaad.

Artikel 6
Regeling terrorismeschade 

Bijzondere regeling bij vergoeding terrorismeschade:
1. Beperkte schadevergoeding
Ten aanzien van de dekking voor gebeurtenissen 
die (direct of indirect) verband houden met:
- terrorisme of preventieve maatregelen;
-  handelingen of gedragingen ter voorbereiding 

van terrorisme of preventieve maatregelen;
geldt dat de schadevergoeding kan worden beperkt 
tot het bedrag van de uitkering die AnsvarIdéa 
ontvangt van de Nederlandse Herverzekerings-
maatschappij voor Terrorismeschaden (NHT). 
Het Protocol afwikkeling claims bij terrorisme-
schaden is van toepassing. De NHT beslist of er 
sprake is van een terrorismeschade. Op vergoeding 
kan niet eerder aanspraak worden gemaakt dan na 

deze beslissing en de bekendmaking van het 
 bedrag van de vergoeding.
2.  Verval van rechten bij niet-tijdige melding
In afwijking van hetgeen elders in de polisvoor-
waarden is bepaald, vervalt elk recht op schadever-
goeding of uitkering als de melding van de claim 
niet is gedaan binnen 2 jaar nadat de NHT heeft 
beslist of er sprake is van een terrorismeschade.

Artikel 7
Waar en wanneer bent u verzekerd?

1. Dekkingsgebied
De verzekering is afhankelijk van de op het 
 verzekeringsbewijs vermeldde dekking van  
kracht voor de recreatieve reizen in:
1.  Europa; Europa inclusief Nederland en landen 

rondom de Middellandse Zee, Madeira en de 
Canarische eilanden.

2. Wereld.

2. Begin en einde van de reis
Tijdens de contractperiode vanaf het moment dat 
de verzekerde en/of de bagage de woon- of ver-
blijfplaats heeft verlaten en duurt tot het moment:
1.  Dat de verzekerde en/of bagage is teruggekeerd 

in deze plaats.
2.  De verzekerde door bemiddeling van de 

ANWB Alarmcentrale in een ziekenhuis in 
 Nederland is aangekomen.

3.  Van mogelijke terugkeer, als een verzekerde 
door onvoorziene vertraging buiten zijn wil  
de verzekeringsperiode  overschrijdt.
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De voorwaarden van de module Kortlopende Reisverzekering vormen samen met 

de algemene voorwaarden één geheel. De algemene voorwaarden gelden, tenzij 

hiervan in de voorwaarden van deze module wordt afgeweken.

ModuleKortlopende reisverzekering
(Indien verzekerd)

Artikel 1
Verzekerde rubrieken

De verzekering is van kracht voor de op het 
 verzekeringsbewijs genoemde rubrieken.

Indien wintersport is mee verzekerd (uitsluitend 
voor personen t/m 65 jaar) dan biedt deze 
 verzekering, in tegenstelling tot artikel 7.8 van  
de voorwaarden Kortlopende Reisverzekering, 
dekking voor wintersport met uitzondering van; 
ijshockey, skialpinisme, skispringen, skibob, 
 bobsleeën, skeleton, rodelen, skizeilen, swingbo, 
ijszeilen, biatlon alsmede deelname aan- of 
 voorbereiding tot wintersportwedstrijden.

Artikel 2
Reisbagage

AnsvarIdéa vergoedt per reis, tot maximaal de 
v erzekerde sommen vermeld op het verzekerings-
bewijs, schade aan, diefstal of verlies van: 
a.  reisbagage voor eigen gebruik die mee-

genomen of verstuurd is vanaf het woonadres 
van de verzekerde;

b.  reisdocumenten.

Artikel 3
Geneeskundige kosten

AnsvarIdéa vergoedt de kosten van:
1.  Medisch noodzakelijke geneeskundige 

 behandeling van de verzekerde tijdens de  
reis tot maximaal de op het verzekeringsbewijs 

vermelde verzekerde som. Voorwaarde is dat 
de verzekerde rechten kan ontlenen aan een in 
Nederland gesloten zorgverzekering. Het recht 
op vergoeding geldt uitsluitend voor die kosten 
die vanwege toepassing van een eigen risico, 
een vergoedingsmaximum dan wel enigerlei 
uitsluiting of beperking, anders dan een 
 regeling ter zake van ‘dubbele verzekering’ 
(ook wel ‘samenloop van verzekering’ 
 genoemd) niet uit hoofde van de hiervoor 
 bedoelde zorgverzekering worden vergoed. 
AnsvarIdéa vergoedt in dat geval de kosten van:

 a. honoraria van artsen;
 b. ziekenhuisopname en operatie;
 c.  door een arts voorgeschreven behandelingen, 

onderzoeken, verband- en geneesmiddelen;
 d.  door een ongeval noodzakelijk geworden 

eerste prothese(n) op basis van het 
 Nederlands Orthobandatarief en elleboog- 
of okselkrukken.

  AnsvarIdéa vergoedt deze kosten ook na  
de reis- en/of verzekeringsduur, als:

 e.  een verzekerde tijdens de reis opgenomen 
wordt in een ziekenhuis in het buitenland 
en daarin moet verblijven tot na de reis- 
en/of verzekeringsduur; 

 f.  deze voortkomen uit een verzekerd ongeval 
en voor zover de kosten in Nederland 
 worden gemaakt. U hebt hierop recht tot 
uiterlijk de 365ste dag na de datum van  
het ongeval.

2.  Tandheelkundige behandeling als gevolg van 
een ongeval tijdens de reis tot maximaal de  
op het verzekeringsbewijs vermelde verzekerde 
som per verzekerde. Voor zover niet elders  
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verzekerd en uiterlijk tot de 365ste dag na de 
 ongevalsdatum.
 AnsvarIdéa vergoedt de kosten van:
 a.  honoraria van tandartsen of artsen  

voor tandheelkundige behandeling;
 b.  door of op voorschrift van een (tand)arts 

gemaakte röntgenfoto’s in verband met  
de behandeling;

 c.  door de (tand)arts voorgeschreven 
 geneesmiddelen;

 d.  reparatie of vervanging van een kunstgebit 
of kunstmatige elementen van het gebit.

  Als de kosten niet het gevolg zijn van een 
 ongeval, vergoedt AnsvarIdéa deze alleen voor 
zover de behandeling naar het oordeel van de 
behandelend (tand)arts niet kan worden uit-
gesteld tot na terugkeer in Nederland.

Artikel 4
Extra kosten / Persoonlijke 
 hulpverlening 

1.  AnsvarIdéa heeft de hulpverlening uitbesteed 
aan de ANWB Alarmcentrale 

De ANWB Alarmcentrale kiest voor de uitvoering 
van de hulpverlening, voor zover mogelijk, telkens 
in alle redelijkheid die oplossing die uit 
 economisch oogpunt het meest verantwoord is.
De verzekerde moet er verder rekening mee 
 houden dat:
a.  een vergoeding wordt verleend onder aftrek 

van besparingen, restituties e.d.;
b.  geen vergoeding wordt verleend als hulp-

verlening nodig is door een gebeurtenis die 
verband houdt met ziekte, aandoening of 
 afwijking waarvoor de verzekerde voor 
 aanvang van de reis al in het buitenland  
onder behandeling was of van plan was in  
het buitenland behandeld te worden.

Recht op hulpverlening en/of vergoeding van 
 kosten wordt verleend op voorwaarde dat 

 verzekerde rechten kan ontlenen aan een in 
 Nederland gesloten Basiszorgverzekering.  
Het recht op hulp- verlening en/of vergoeding  
van kosten geldt uitsluitend voor die kosten c.q. 
hulpverlening, die vanwege enigerlei uitsluiting  
of beperking, anders dan een regeling ter zake  
van ‘dubbele verzekering’ (ook wel ‘samenloop  
van verzekering’ genoemd) niet uit hoofde van  
de hiervoor bedoelde ziektekostenverzekeringen 
worden vergoed c.q. wordt verleend.
2.  Om voor hulpverlening volgens deze voor-

waarden in aanmerking te komen zijn u en  
de verzekerde(n) verplicht:

1.  Altijd eerst telefonisch contact op te nemen 
met de ANWB Alarmcentrale. Deze bepaalt  
de concrete inhoud en omvang van de hulp-
verlening. Als de hulpverlening verband houdt 
met medische aspecten, brengt het medisch 
team van de ANWB Alarmcentrale zonodig 
bindend advies uit.

2.  Volledige medewerking te verlenen aan de 
hulpverlening en zich strikt te houden aan  
de aanwijzingen van de ANWB Alarmcentrale 
en de hulpverleners ter plaatse. 

3.  De rekeningen van de ANWB Alarmcentrale 
voor diensten en/of kosten, waarop u of een 
verzekerde volgens deze voorwaarden geen 
recht heeft, binnen 30 dagen na dagtekening 
van de nota(‘s) te betalen aan de ANWB 
alarmcentrale.

3.  De verzekerde heeft uitsluitend recht op 
 hulpverlening en/of vergoeding van kosten 
voor zover deze:

a.  het gevolg zijn van een onvoorziene gebeurtenis 
die de verzekerde overkomt en plaatsvindt 
 gedurende een verzekerde reis naar of vanuit 
het buitenland of gedurende dat verblijf in  
het buitenland, én;

b.  gemaakt zijn met voorafgaande toestemming 
van de ANWB Alarmcentrale, én;

c.  (medisch) noodzakelijk en redelijk zijn. 
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 –  het bijwonen en/of regelen van een 
 begrafenis of crematie van niet-meereizende 
huisgenoten of familieleden in de 1e of 2e 
graad of in verband met levensgevaar van 
deze personen, mits dit gezien de gezond-
heidstoestand redelijkerwijs niet te voor-
zien was;

 –  belangrijke materiële beschadiging aan zijn 
 eigendommen, waardoor zijn aanwezigheid 
dringend gewenst is. 

7.  Vergoeding van telecommunicatiekosten 
AnsvarIdéa vergoedt tot maximaal het op  
het verzekeringsbewijs vermelde bedrag per 
gebeurtenis de kosten die zijn gemaakt om in 
verband met de hulpverlening via telefoon, 
 telegram, telex, telefax of andere vormen van 
(tele)communicatie contact te onderhouden 
met de ANWB Alarmcentrale. Wanneer 
 dergelijke kosten betrekking hebben op 
 contacten met anderen dan de ANWB Alarm-
centrale, worden die kosten uitsluitend ver-
goed wanneer verzekerde kan aantonen dat  
die contacten noodzakelijk waren naar aan-
leiding van de gebeurtenis waarvoor een 
 beroep op hulpverlening is gedaan.

8.  Hulp bij verlies paspoort en/of visum 
De ANWB Alarmcentrale is verzekerde 
 behulpzaam bij ambassades, consulaten en 
 andere officiële instanties. 

9.  Vergoeding bij oponthoud 
Na voorafgaande goedkeuring door de 
 hulpdienst worden de extra reis- en verblijf-
kosten betaald bij overschrijden van de 
o orspronkelijke terugreisdatum door 
 gedwongen oponthoud als gevolg van lawine, 
bergstorting, mist, natuurgeweld, abnormale 
sneeuwval en staking bij vervoersonder-
nemingen.

 

Artikel 5
Reisongevallen

1. Uitkering bij overlijden
1.  In geval van overlijden van een verzekerde als 

rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een on-
geval zoals omschreven in begripsomschrijving 
(artikel 2, Algemene Voorwaarden) keert 
 AnsvarIdéa de hiervoor vastgestelde verzekerde 
som bij overlijden uit. 
De staat der Nederlanden of een buitenlandse 
staat hebben als eventuele erfgenaam van een 
overleden verzekerde geen aanspraak op deze 
uitkering bij overlijden, tenzij zij hiertoe door 
de overleden verzekerde uitdrukkelijk als 
 zodanig zijn aangewezen. 

2.  Indien in verband met hetzelfde ongeval door 
AnsvarIdéa al een uitkering krachtens blijvende 
invaliditeit van deze verzekerde is gedaan, 
wordt het al uitgekeerde bedrag op de 
 uitkering bij overlijden in mindering gebracht. 
Indien reeds meer is uitgekeerd dan de 
 uitkering bij overlijden, zal dit meerdere  
niet worden teruggevorderd.

2. Uitkering bij blijvende invaliditeit
1.  Bij blijvende invaliditeit van een verzekerde, 

die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is  
van een ongeval zoals omschreven in begrips-
omschrijving (artikel 2, Algemene Voor-
waarden), keert AnsvarIdéa aan de getroffen 
verzekerde of aan degene die aan AnsvarIdéa 
ten behoeve van verzekerde kwijting kan 
 verlenen, bij volledige blijvende invaliditeit  
de hiervoor vastgestelde verzekerde som uit  
en bij gedeeltelijke invaliditeit; een met de 
mate van invaliditeit; overeenkomend 
 percentage van deze verzekerde som.

2.  Blijvende invaliditeit is: blijvend geheel of 
 gedeeltelijk (functie-)verlies van enig deel  
of orgaan van het lichaam, zonder rekening  
te houden met het eventuele beroep van 
 verzekerde. De mate van invaliditeit wordt  
bepaald met inachtneming van de onder-
staande percentages:

4. Er bestaat recht op:
1.  Repatriëring na overlijden 

De ANWB Alarmcentrale regelt en betaalt  
het vervoer van het stoffelijk overschot van 
verzekerde naar de woonplaats  van verzekerde. 
Na voorafgaande goedkeuring door de ANWB 
Alarmcentrale vergoedt AnsvarIdéa de kosten 
van begrafenis of crematie ter plaatse en de 
daarmee verband houdende reis en verblijfs-
kosten (vice versa) van maximaal 2 personen. 
Tot maximaal het bedrag dat zou zijn bespaard 
met het niet repatriëren van het stoffelijk over-
schot maar niet meer dan € 5.700,-.

2.  Medische bijstand en repatriëring bij ernstige  
ziekte of ongeval 
De ANWB Alarmcentrale regelt en betaalt  
het (zieken)vervoer, inclusief noodzakelijke 
(medische) begeleiding, van de verzekerde 
naar de woonplaats van verzekerde. Daarnaast 
regelt en betaalt de hulpdienst de repatriëring 
van verzekerde kinderen beneden de 16 jaar, 
als degenen die in het buitenland zorg dragen 
voor de kinderen door een ernstige ziekte of 
ongeval hiertoe niet in staat zijn. 
Na voorafgaande goedkeuring door de ANWB 
Alarmcentrale vergoedt AnsvarIdéa ook:

 –  de extra reis- en verblijfkosten van de 
 terugreis met privé-vervoermiddel of 
openbaar vervoer van de verzekerde(n)  
en, als dat noodzakelijk is voor bijstand, 
van één reisgenoot;

 –  de reiskosten voor ziekenhuisbezoek aan  
de verzekerde met privé-vervoermiddel of 
openbaar vervoer, die gemaakt zijn door  
de overige verzekerden of één reisgenoot, 
tot maximaal € 230,- per gebeurtenis;

 –  de reis- en verblijfkosten (vice versa) van 
één persoon, als de getroffen verzekerde 
 alleen reist of verzorger/begeleider was  
van een verzekerde, die lichamelijk of 
 geestelijk gehandicapt is;

 –  de extra reis- en verblijfkosten van de 
 terugreis met privé-vervoermiddel of 
openbaar vervoer van meereizende ver-
zekerden, als de getroffen verzekerde 

 bestuurder was van het vervoermiddel 
waarmee de reis is gemaakt en in het 
 reisgezelschap geen vervangende 
 bestuurder aanwezig is.

  De maximale vergoeding voor het privé- 
vervoermiddel is € 0,23 per kilometer.

3.  Toezending van medicijnen 
De ANWB Alarmcentrale regelt en betaalt  
de toezending van ter plaatse niet verkrijgbare 
medicijnen, mits deze door een arts zijn voor-
geschreven. De aankoopkosten, kosten van 
douaneheffing en retourvracht komen op basis 
van deze voorwaarden niet voor vergoeding  
in aanmerking.

4.  Voorschot van geneeskundige kosten in het 
 buitenland 
Bij ziekenhuisopname van een verzekerde in 
het buitenland neemt de ANWB Alarmcentrale 
contact op met de zorgverzekeraar van de 
 verzekerde om directe betaling van de 
 geneeskundige kosten te laten waarborgen.  
In noodgevallen schiet de ANWB Alarm-
centrale deze kosten voor, mits een deugdelijke 
garantiestelling of een deposito wordt af-
gegeven. Het voorgeschoten bedrag moet  
zo spoedig mogelijk na terugkomst van de 
 verzekerde in het land van domicilie worden 
terugbetaald. De ANWB Alarmcentrale ver-
richt onderzoek naar de medische noodzaak 
en de duur van de ziekenhuisopname en gaat 
tevens na of declaraties van geneeskundige 
kosten correct zijn. 

5.  Het regelen van opsporing, redding en berging 
De ANWB Alarmcentrale regelt en betaalt,  
na ongeval of vermissing, de organisatie van 
opsporing, redding en berging van verzekerde 
door een bevoegde instantie tot maximaal  
€ 11.500,- per gebeurtenis. 

6.  Vergoeding van terugroeping naar de woonplaats 
De hulpdienst regelt en betaalt de terugkeer 
van verzekerde naar de woonplaats van 
v erzekerde en van de eventuele terugreis  
naar de oorspronkelijke vakantiebestemming 
binnen de oorspronkelijke reisduur in  
verband met:
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Uitkerings- Bij volledig (functie)verlies van:
percentage:
100   gezichtsvermogen van beide ogen
30     gezichtsvermogen van één oog
70      gezichtsvermogen van één oog als 

AnsvarIdéa reeds uitkering krachtens 
deze verzekering heeft verleend 
 wegens het verlies van het gezichts-
vermogen van het andere oog

60     gehoor van beide oren
30     gehoor van één oor
75     arm
65     alle vingers aan dezelfde hand
25     duim
15     wijsvinger
12     middelvinger
10     ringvinger
10     pink
70     been
10     grote teen
5     andere teen
5     milt
15     nier
25     long
5     smaak en/of reuk
50     spraakvermogen
20      alle gebitselementen zonder 

 prothetische mogelijkheid,  
uitgesloten melkgebit en prothesen

5      alle gebitselementen met 
 prothetische mogelijkheid,  
uitgesloten melkgebit en prothesen

5     de cervicale wervelkolom als  
gevolg van ‘Whiplash syndroom’

Bij verlies van verschillende vingers van één hand 
door één of meer ongevallen zal niet meer worden 
uitgekeerd dan het voor de gehele hand vermelde 
percentage.

3.  Bij gedeeltelijk verlies (anders dan voor reuk-
vermogen of de smaak) en in ander niet onder 
5.2.2 genoemde gevallen van blijvende 
 invaliditeit, ook die van mindere betekenis, 
wordt de vergoeding vastgesteld naar de mate 
van blijvende invaliditeit, die het letsel voor het 
lichaam als geheel oplevert, met een maximum 

van het genoemde percentage voor het 
 betrokken lichaamsdeel.

4.  De mate van invaliditeit zal altijd in Nederland 
worden vastgesteld, door een in Nederland te 
houden medisch onderzoek en naar Neder-
landse begrippen en maatstaven en zal worden 
vastgesteld op basis van het (functie-)verlies 
zonder rekening te houden met uitwendig 
 geplaatste kunst- of hulpmiddelen.  
Indien inwendige kunst- of hulpmiddelen  
zijn geplaatst, wordt met het daarmee ver-
kregen geringere (functie-)verlies wel rekening 
gehouden.

5.  Indien door één en hetzelfde ongeval voor 
meerder lichaamsdelen of organen geheel of 
gedeeltelijk (functie-)verlies ontstaat, zullen  
de vastgestelde uitkeringspercentages voor het 
(functie)verlies van elk lichaamsdeel bij elkaar 
worden opgeteld tot een maximaal 100% van 
de verzekerde som voor volledige invaliditeit. 
Ook bij meer ongevallen tijdens de duur van 
de verzekering overkomen zal de som van alle 
uitkeringen de voor de volledig blijvende 
 invaliditeit verzekerde som niet te bovengaan.

6.  Geen uitkering wordt verleend voor:
 –  de vererging van een bestaande ziekelijke 

toestand;
 –  allergische reacties, anders dan door een 

gebeurtenis genoemd in artikel 2 onder  
het begrip ‘Ongeval’ sub 2 ‘besmetting’;

 –  pijn en/of de daaruit voortvloeiende 
 gevolgen;

 –  psychische aandoeningen van welke 
 oorzaak ook en/of daaruit voortvloeiende 
gevolgen, tenzij deze medisch aantoonbaar 
het rechtsstreekse gevolg zijn van een  
door het ongeval veroorzaakte blijvende 
hersenweefselbeschadiging;

 –  ingewandsbreuk, spit (lumbago), uit-
stulping van een tussenwervel (hernia, 
 nuclei, pulposi), peesschede ontsteking 
(tendovaginitiscrepitans, zweepslag (coup 
de fouet), ontsteking rondom een 
 schoudergewricht (periatritis humerosca 
pularis), tennisarm (epicondylitis lakvalis) 
of golfersarm (epicondylitis meekalis).

7.  Indien reeds voor het ongeval (functie)  
verlies van het betrokken lichaamsdeel of 
 orgaan bestond, wordt de uitkering voor 
 blijvende invaliditeit naar evenredigheid 
 verlaagd.  

3. Tijdstip vaststelling blijvende invaliditeit 
1.  Indien na 12 maanden sinds de dag van  

het ongeval de genezing nog niet tot stand is 
gekomen en/of de mate van de blijvende-, 
 volledige- of gedeeltelijke invaliditeit nog  
niet met zekerheid kan worden vastgesteld,  
kan AnsvarIdéa haar oordeel opschorten tot 
uiterlijk 3 jaar na de datum van het ongeval.

2.  In geval het onder 5.2.1 bepaalde van toe-
passing is, zal na de daar genoemde termijn 
van 12 maanden tot het tijdstip van de 
 eventuele definitieve vaststelling van de mate 
van blijvende invaliditeit, de wettelijke rente 
worden vergoed boven de uitkering die wegens 
blijvende invaliditeit verschuldigd zal blijken te 
zijn. De rente zal gelijktijdig met de uitkering 
voor blijvende invaliditeit worden uitgekeerd.

3.  AnsvarIdéa kan een verzekerde tegemoet 
komen met een voorschot. Indien als voor-
schot vanwege de blijvende invaliditeit meer is 
uitgekeerd dan uiteindelijk wegens de blijvende 
invaliditeit verschuldigd zal blijken te zijn, is de 
verzekerde verplicht dit meerdere op vordering 
van AnsvarIdéa terug te betalen tenzij artikel 
5.1 van toepassing is.

4.  Indien binnen 12 maanden na de dag van het 
ongeval, de getroffen verzekerde is overleden 
voordat de mate van blijvende invaliditeit is 
vastgesteld, vindt geen plaats of geen verdere 
uitkering plaats wegens diens blijvende 
 invaliditeit, tenzij aangetoond wordt dat het 
overlijden niet het uitsluitend en rechtstreeks 
gevolg van het ongeval is.

5.  Indien de verzekerde overlijdt, nadat 12 
 maanden sinds de dag van het ongeval zijn 
verstreken maar voordat de mate van blijvende 
invaliditeit is vastgesteld, vindt uitkering  
plaats op basis van blijvende invaliditeit  
van verzekerde.

6.  In de gevallen genoemd 5.3.4 en 5.3.5 vindt de 
vaststelling van de uitkering plaats naar de 
mate van blijvende invaliditeit, die op basis van 

de medische rapporten naar redelijke ver-
wachting voor de verzekerde zou zijn 
 ingetreden indien deze niet was overleden.

4. Uitkering bij blijvende invaliditeit 65+
De leeftijd aan de hand waarvan de verzekerde 
som wordt vastgesteld is de leeftijd van de 
 verzekerde op het moment van het plaatsvinden 
van het ongeval.

5. Verplichtingen bij een ongeval
Onverminderd de verplichtingen bij schade zoals 
bepaald in artikel 9 Algemene Voorwaarden 
 gelden bij een ongeval dat een verzekerde 
 overkomt de volgende verplichtingen:
1.  Zodra een verzekerde door een ongeval in  

een toestand is geraakt, waarbij men in het 
 algemeen geneeskundige hulp behoort in te 
roepen en in elk geval, zodra hij door een 
 ongeval geheel of gedeeltelijk arbeids-
ongeschikt is geworden tot het verrichten van 
zijn werkzaamheden, dient hij zich onder de 
behandeling van een arts te stellen of gesteld te 
worden door zijn verzorgers. Zodra door  
hetzelfde ongeval bij herhaling een toestand of 
ongeschiktheid als hiervoor bedoeld optreedt, 
bestaat dezelfde verplichting.

2.  Alle door AnsvarIdéa in redelijkheid verlangde 
inlichtingen omtrent het ongeval, het verloop 
van de behandeling en/of de tegenwoordige en 
vroegere gezondheidstoestand van de getroffen 
verzekerde dienen zo spoedig mogelijk, 
 volledig nauwkeurig en naar waarheid aan 
AnsvarIdéa te worden verstrekt.

3.  De verzekerde dient, zolang zulks medisch ge-
wenst is, onder de behandeling van een arts te 
blijven. Hij dient de voorschriften van die arts 
op te volgen en na te laten, wat nadelig is voor 
de genezing en het herstel van de validiteit.

4.  Aan de arts van AnsvarIdéa dient steeds toe-
gang tot de verzekerde worden verleend en 
 gelegenheid worden gegeven tot het instellen 
van een geneeskundig  controleonderzoek.  
De aanwijzingen van de arts van AnsvarIdéa 
dienen - voor zover zij niet in strijd komen 
met de door de behandelende arts gegeven 
voorschriften - nauwkeurig te worden na-
gekomen. De kosten van deze geneeskundige 
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controle, ook indien deze in een speciale 
 inrichting geschiedt, zijn voor rekening van 
AnsvarIdéa.

5.  Indien de verzekerde, terwijl hij lijdt aan de 
 gevolgen van een ongeval, zich zonder voor-
afgaande toestemming van AnsvarIdéa van 
Nederland begeeft naar een plaats buiten 
 Nederland vervalt het recht op uitkering met 
betrekking tot alle gevolgen van het ongeval, 
die gedurende het verblijf buiten Nederland 
optreden. AnsvarIdéa kan aan de hier bedoelde 
toestemming een voorwaarde verbinden.

6.  Van iedere medische behandeling en iedere 
hervatting van een medische behandeling van 
het ongevalsletsel dient ten behoeve van de 
vergoeding binnen 3 x 24 uur nadat voor het 
eerst hiervoor een arts is geraadpleegd mede-
deling te worden gedaan aan AnsvarIdéa.

7.  Het niet nakomen van de verplichtingen onder 
5.5.1 t/m 5.5.5 kan tot verlies van het recht op 
uitkering leiden, indien AnsvarIdéa hierdoor 
in redelijk belang is geschaad tenzij de ver-
zekerde/begunstigde aantoont dat hem ten 
aanzien van het niet nakomen van deze ver-
plichtingen - gezien de omstandigheden -  
geen enkel verwijt te maken valt.

6. Medische geschillen
Indien met betrekking tot een uitkering bij over-
lijden en/of bij blijvende invaliditeit tussen 
 AnsvarIdéa en de getroffen verzekerde of de 
 begunstigde een geschil ontstaat van medische 
aard, dan zal dit geschil worden voorgelegd aan 
een Commissie van drie deskundigen. Het oordeel 
van deze Commissie zal door partijen worden 
aanvaard als een bindend advies. Ieder der partijen 
benoemt een deskundige, die daarna tezamen een 
derde benoemen.

Indien binnen een maand, nadat een van de 
 partijen heeft meegedeeld een bindend advies te 
verlangen, de benoeming van drie deskundigen 
niet heeft plaatsgevonden, dan zal op verzoek van 
de meest gerede partij de benoeming plaatsvinden 
door de Kantonrechter te Amsterdam.

De aan het advies verbonden kosten worden door 
de partijen voor gelijke delen gedragen en dienen 

 gelijktijdig met de aanvraag tot advies aan de 
Commissie te worden voldaan. Met handhaving 
van het overige in dit artikel bepaalde, kunnen 
partijen in onderling overleg in plaats van een 
Commissie, een deskundige aanstellen, aan wie 
het geschil zal worden voorgelegd.

Artikel 6
Schade aan logiesverblijven

Tot ten hoogste het op het dekkingsbewijs aan-
gegeven bedrag is verzekerd de aansprakelijkheid 
van de verzekerde voor schade:
1.  Aan het logiesverblijf en/of daarin aanwezige 

inventaris welke aan de verzekerde in huur  
of gebruik is gegeven.

2.  Aan een tijdens de reis gehuurd kluisje ten-
gevolge van het verloren gaan van de sleutel 
hiervan.

Artikel 7
Uitsluitingen

Er bestaat geen recht op hulpverlening of een 
 uitkering bij ongeval, schade, diefstal of verlies, 
veroorzaakt of ontstaan door:
1.  Opzet of goedvinden van u, de verzekerde of 

een belanghebbende.
2.  Deelname aan een vechtpartij, tenzij er sprake 

is van rechtmatige zelfverdediging.
3.  Het plegen van of deelnemen aan een misdrijf 

of een poging daartoe.
4.  Grove schuld of grove roekeloosheid, tenzij  

het gaat om een poging tot redding van mens 
of dier.

5.  Training voor of deelname aan ritten of 
 wedstrijden, waarbij het om snelheid, regel-
matigheid of behendigheid gaat. Deze uit-
sluiting geldt niet als er sprake is van 
 betrouwbaarheid- en oriëntatie-evenementen, 
die in Nederland plaatsvinden en waarbij de 
snelheid voor de uitslag niet beslissend is.

6.  Overmatig gebruik van alcoholhoudende 
drank of gebruik van verdovende, bedwelmende, 
opwekkende of soortgelijke middelen (waar-
onder soft- en harddrugs).

7.  Deelname aan of het willens en wetens 
 bijwonen van een vliegtuigkaping, staking  
of terroristische actie.

8.  Beoefening van wintersporten.
9.  Beoefening van parachutespringen, para-

sailing, deltavliegen, hanggliding, ultralicht 
vliegen, bungeespringen, abseilen, rafting, 
canyoning, bergbeklimmen (tenzij het om  
en tocht gaat langs gebaande wegen of over 
t erreinen, die ook voor ongeoefenden 
 begaanbaar zijn), gevechtssporten, paarden-
wedstrijden, wielerwedstrijden en elke vorm 
van (semi)beroepssport.

10.  Molest.
11.  Atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn 

ontstaan en waar ze zich hebben voorgedaan.
12.  Onvoldoende voorzichtigheid  

AnsvarIdéa geeft geen vergoeding voor verlies, 
diefstal of beschadiging van bagage, als de 
 verzekerde niet de normale voorzichtigheid in 
acht heeft genomen om dit te voorkomen. 
Daarvan is in ieder geval sprake bij:

a.  diefstal van bagage, met name de daartoe 
 behorende kostbare voorwerpen, die de ver-
zekerde zonder toezicht heeft achtergelaten, 
tenzij de betreffende bagage was achtergelaten 
in een deugdelijk afgesloten ruimte en de 
 bevoegde instanties sporen van braak aan de 
buitenzijde hebben vastgesteld;

b.  diefstal uit een voer- of vaartuig, tenzij de 
 verzekerde bewijst dat:

 –  er sprake was van een deugdelijk afgesloten 
voer- of vaartuig;

 –  door de bevoegde instanties sporen van 
braak (materiële schade) aan de buitenzijde 
van het voer- of vaartuig zijn vastgesteld;

 –  de ontvreemde zaken van buitenaf niet 
zichtbaar waren, omdat ze waren opgebor-
gen in een afgesloten kofferruimte. Van een 
personenauto met een derde of vijfde deur 
moet de  kofferruimte zijn afgedekt met een 
zogenaamde hoedenplank of een andere 
soortgelijke vast gemonteerde voorziening; 

 

–  de diefstal zich niet heeft voorgedaan tussen 
22.00 en 07.00 uur plaatselijke tijd. 
Bij diefstal uit een voer- of vaartuig van reis-
documenten, lijfsieraden, juwelen, horloges, 
foto-, film- beeld-, geluids en computer-
apparatuur, mobiele telefoons geldt, als aan de 
vier hiervoor genoemde voorwaarden voldaan 
is, bovendien een maximale uitkering van  

€ 500,- voor alle voorwerpen tezamen.  

AnsvarIdéa verleent geen vergoeding voor  verlies, 
diefstal of beschadiging van:
13. Niet verzekerde bagage 
a.  een verzameling, zoals een munten- of 

 postzegelverzameling;
b.  geld, cheques,creditcards, bank/giropasjes, 

waardepapieren van welke aard dan ook, 
 behalve reisdocumenten;

c.  gereedschappen, behalve auto- en motor-
gereedschappen tot maximaal € 350,-;

d.  antieke voorwerpen, kunstobjecten en 
 kostbaarheden, behalve sieraden en horloges;

e. dieren;
f.  vaartuigen (behalve opblaasboten en zeil-

planken tot maximaal € 350,-), luchtvaartui-
gen (inclusief deltavleugels, zeil-, vlieg- en 
 valschermzweefuitrusting), motorrijtuigen 
(inclusief bromfietsen), kampeerwagens en 
 andere voertuigen. Een en ander inclusief 
 accessoires, onderdelen en toebehoren;

g.  koopmansgoederen, monstercollecties en enig 
ander voorwerp dat de verzekerde bij zich 
heeft uit hoofde van zijn bedrijf of beroep;

h.  schade aan ski’s bestaande uit het loslaten van 
skikanten en/of de schade die is ontstaan door 
deelname aan of voorbereiding tot ski- of 
langlaufwedstrijden;

i.  reisbagage, die bestemd is voor of eigendom is 
van meereizende, niet-verzekerde personen;

j.  reisdocumenten, lijfsieraden, juwelen, horloges, 
foto-, film- beeld-, geluids en computer-
apparatuur, mobiele telefoons als deze bij 
 reizen per vliegtuig, bus, trein of boot niet  
als handbagage zijn meegenomen. 
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AnsvarIdéa verleent geen vergoeding voor  verlies, 
diefstal of beschadiging die het gevolg is van of 
verband houdt met:
14. Uitgesloten omstandigheden 
a.  slijtage, eigen gebrek, eigen bederf, langzaam 

inwerkende weersinvloeden, inbeslagname of 
verbeurdverklaring (tenzij in verband met een 
verkeers- of scheepsongeval) en schade door 
(on)gedierte.

15.  Niet verzekerde medische kosten:  
AnsvarIdéa vergoedt niet de kosten van 
 geneeskundige behandeling: 

a.  waarvan bij het begin van de verzekering of de 
reis al vaststaat dat deze tijdens de reis nodig is;

b.  in het land, waarvan de verzekerde de nationa-
liteit bezit of waar hij woont en die nodig is 
door ziekte of aandoeningen, die al vóór of 
op de ingangsdatum van de reis bestonden of 
klachten veroorzaakten;

c.  die verband houden met een bestaande 
 zwangerschap;

d.  als gevolg van een ongeval, waarvoor 
 AnsvarIdéa geen vergoeding geeft volgens  
de module ongevallen;

e.  die verband houden met een al eerder in  
het buitenland ondergane (para)medische 
 behandeling. Ook als de verzekerde (mede)  
als doel heeft op reis te gaan om een (para)-
medische behandeling te ondergaan,  
vergoedt AnsvarIdéa de geneeskundige kosten 
daarvan niet;

f.  als deze behandeling kan worden uitgesteld  
tot na terugkeer in Nederland;

g.  als de (tand)arts of het ziekenhuis niet als 
 zodanig is erkend door de bevoegde instanties.

Artikel 8
Schaderegeling

1.  AnsvarIdéa gebruikt voor de berekening  
van de schadevergoeding voor voorwerpen:

a. niet ouder dan één jaar: de nieuwwaarde;
b. ouder dan één jaar: de dagwaarde;
c. die niet vervangbaar zijn: de marktwaarde;
d.  die redelijkerwijs voor herstel vatbaar zijn of 

vervangen kunnen  worden: de herstelkosten 
of vervanging van het voorwerp in natura.

2.  AnsvarIdéa vergoedt geen hoger bedrag dan 
wat de verzekerde oorspronkelijk betaald heeft. 
Dus ook niet als het bedrag na afschrijving  
op de nieuwwaarde hoger is dan de oor-
spronkelijke prijs.

3.  AnsvarIdéa vergoedt tot maximaal de verzekerde 
bedragen. Ook al is de totale waarde van de 
verzekerde voorwerpen hoger. Bij over-
schrijding van een verzekerd maximum  
per verzekering verdeelt de maatschappij  
dit maximum over de betrokken verzekerden 
naar verhouding van de door ieder van hen 
 geleden schade.

ModuleAnnuleringsverzekering
(Indien verzekerd)

Artikel 1
Dekking

Recht op vergoeding bestaat uitsluitend indien in 
één of meer van de volgende gebeurtenissen aan-
leiding is of zijn tot annulering, uitstel of voor-
tijdige terugkeer: 
1.  Overlijden, ernstige ziekte of ernstig onge-

valsletsel van een verzekerde, familieleden in 
de eerste of tweede graad of van degene(n) 
met wie de verzekerde duurzaam in gezins-
verband samenwoont en een gemeen-
schappelijk huishouden voert, mits zulks 
 gezien de gezondheidstoestand bij het aangaan 
van de verzekering redelijkerwijs niet was te 
verwachten.

2.  Complicaties bij zwangerschap van een 
 ver zekerde of de met hem samenwonende 
 partner.

3.  Een medisch noodzakelijke ingreep die 
 verzekerde, de met hem samenwonende part-
ner of een bij hem inwonend kind  

 onverwacht moet ondergaan.
4.  Het door de verzekerde op medisch advies  

niet kunnen ondergaan van een voor de 
 vakantiebestemming noodzakelijke inenting.

5.  Een ernstige schade aan het eigendom van 
 verzekerde, de door verzekerde gehuurde 
 woning of aan het bedrijf waar de verzekerde 
werkzaam is, waardoor zijn aanwezigheid 
dringend noodzakelijk is.

6.  Overlijden, ernstige acute ziekte of ernstig 
 ongevalsletsel van in het buitenland woon-
achtige personen waardoor de voorgenomen 
huisvesting bij die personen- dan wel  (tijdelijk) 
elders - niet mogelijk is.

7.  Onvrijwillige werkloosheid van een verzekerde 
na een vast dienstverband, mits deze als 
 kostwinner is aan te merken.

8.  Het onverwacht toegewezen krijgen van een 
huurwoning door een verzekerde binnen 30 
dagen vóór het begin van de reis tot de laatste 
dag van de reisduur of huurovereenkomst.

9.  Het onverwacht aanvaarden door een on-
vrijwillig werkloze verzekerde van een dienst-
betrekking van tenminste 1 jaar. Voorwaarde is 
dat de aanstelling alleen doorgaat als de reis is 
geannuleerd.

10.  Een gebeurtenis die voor een niet verzekerde 
reisgenoot een reden voor annulering is en 
waarvoor die reisgenoot, als hij als verzekerde 
had gegolden, een beroep op deze annulerings-
verzekering had kunnen doen. Hierbij geldt als 
voorwaarde dat:

 – verzekerde hierdoor alleenreizend wordt;
 –  de betreffende reisgenoot samen met de 

verzekerde op reis is gegaan en ook samen 
met hem zou terugkeren.

11.  Het onvoorzien uitvallen van het voor de 
 vakantiereis te gebruiken privévervoermiddel 
als gevolg van brand, explosie, diefstal, aan-
rijding of enig ander van buitenkomend 
 onheil, indien redelijkerwijs niet tijdig vóór  
het vertrek voor reparatie of vervanging kan 
worden zorg gedragen.

12.  Bij vertraging bij vertrek of aankomst door 
vertraging van boot, bus, trein of vliegtuig bij 
vertrek uit Nederland of bij aankomst op de 
eerste reisbestemming. Op voorwaarde dat de 
oorzaken van de vertraging buiten de wil van 
de verzekerde en/of vervoersorganisatie liggen.

Artikel 2
Schadevergoedingen

Tot ten hoogste het op het verzekeringsbewijs 
 vermelde verzekerde bedrag voor de totale kosten 
van het reis-, huurarrangement en voor alle 
 verzekerden tezamen tot ten hoogste de uitkering 
voor maximaal 4 gezinnen (zie definitie ‘gezin’ in 
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begripsomschrijving, artikel 2 Algemene Voor-
waarden) , worden onder aftrek van eventuele 
 restituties, vergoed de kosten in geval van:

1.  Annulering van de reis t/m de dag van vertrek 
of de ingangsdatum van de huur

1.  De aan de reisorganisator volgens de bij hem 
geldende regels verschuldigde annulerings-
kosten met inbegrip van de aan een eventuele 
overboeking verbonden kosten.

2.  De aan de verhuurder op grond van de 
 huurovereenkomst verschuldigde huurgelden.

Zulks uitsluitend indien en voor zover over-
boeking of verhuur aan een ander, gedurende 
 dezelfde periode of een gedeelte daarvan, niet 
 mogelijk is gebleken.

2.  Uitstel en voortijdige terugkeer
Een gedeelte van het verzekerde bedrag, in 
 verhouding van het aantal niet genoten vakantie-
dagen tot het totaal aantal verzekerde dagen.  
Als niet genoten vakantiedagen worden ook 
 beschouwd de dagen die een verzekerde gedurende 
de vakantieperiode op medische indicatie in een 
ziekenhuis wordt opgenomen, mits sprake is van 
een opnameduur van meer dan 24 uur.

Deze dekking geldt alleen voor de verzekerde die 
in het ziekenhuis opgenomen wordt en zijn mee 
verzekerde gezinsleden. De maximale uitkering  
is 40 dagen.

3. Vertraging 
Een gedeelte van het verzekerde bedrag, in 
 verhouding van het aantal niet genoten vakantie-
dagen (tot ten hoogste 3 dagen), mits er sprake is 
van een arrangement met een duur van meer dan 
3 dagen, tot het totaal aantal verzekerde dagen en 
wel bij vertraging van:
24 tot 28 uur: 1 dag
28 tot 32 uur: 2 dagen
32 uur of meer: 3 dagen

Artikel 3
Uitsluitingen

AnsvarIdéa geeft geen vergoeding als de kosten 
veroorzaakt of ontstaan zijn door:
1.  Ongevals-, ziektetoestanden of de gevolgen 

daarvan, gebreken of omstandigheden die bij 
het aangaan van de reis /huurovereenkomst 
bestonden of klachten veroorzaakten, terwijl 
de aard daarvan zodanig was dat met de 
 mogelijkheid van annulering of voortijdige 
 terugkeer rekening moest worden gehouden.

2.  Zwangerschap, bevalling of de gevolgen 
 daarvan. AnsvarIdéa vergoedt u of de verzekerde 
de kosten wel als de klachten optreden binnen 
de eerste 7 maanden van de zwangerschap en 
niet konden worden voorzien bij het aangaan 
van de reis.
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