Voorwaarden annuleringsverzekering
De annuleringsverzekering is slechts geldig indien deze uiterlijk 7 dagen na de boekingsdatum van het arrangement of na de datum van de
totstandkoming van de overeenkomst wordt gesloten. De verzekeringsdekking vervalt indien de verschuldigde premie, zoals vermeld in de
bevestigingsbrief, niet binnen de gevraagde termijn, eveneens vermeld in de bevestigingsbrief, is bijgeschreven op het rekeningnummer
van De Bonte Wever.
1. Definities
a. Verzekerden
		 Onder verzekerden wordt verstaan:
		 De personen behorende bij het reserveringsnummer zoals vermeld in de bevestigingsbrief.
b. Dagprijs:
		Onder dagprijs wordt verstaan de verzekerde som (totaalbedrag van het geboekte arrangement) gedeeld door het aantal
verzekerden.
2. Gedekt risico
a. Annuleringskosten
		Bij annulering van het arrangement of de overeenkomst, worden vergoed:
• de reeds gedane betalingen (exclusief reserveringskosten en de kosten van de annuleringsverzekering).
b.	Voor de in dit artikel genoemde uitkering geldt, dat een vergoeding plaatsvindt voor zover deze niet op andere wijze verhaalbaar is.
3. Gedekte voorvallen
De in artikel 2 genoemde vergoedingen vinden plaats indien de annulering het gevolg is van een van de volgende gebeurtenissen:
a. Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van een verzekerde;
b.	Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van familieleden van een verzekerde in de eerste of tweede graad;
c. Recht op vergoeding bestaat indien de verzekerde reist met:
		de bus, trein of eigen vervoermiddel en deze niet op de plaats van bestemming arriveert ten gevolge van tijdens de reis opgelopen
schade, ongeacht de oorzaak;
d. Het ernstig beschadigd worden van de arrangementslocatie, waardoor deze niet meer kan worden bezocht;
e.	Een van belang zijnde zaakschade aan een eigendom van de verzekerde door brand, inbraak, explosie, blikseminslag, storm of
overstroming die de aanwezigheid van de verzekerde dringend noodzakelijk maakt;
f. Een onverwachte oproep voor militaire dienst of een oproep voor een herhalingsoefening;
g.	Onvrijwillige werkloosheid van een verzekerde tengevolge van gehele of gedeeltelijke sluiting van het bedrijf waar verzekerde
werkzaam is;
h.	Ten gevolge van weersomstandigheden die het openbaar vervoer hebben stilgelegd, waardoor de plaats Assen voor verkeer
onbereikbaar is, of dat er een KNMI weeralarm is afgegeven.

5. Uitsluitingen
Er bestaat geen recht op vergoeding indien:
a.	Bij het aangaan van de verzekering de omstandigheden reeds zodanig waren, dat annulering van het arrangement en/of
overeenkomst voortijdig redelijkerwijs kon worden verwacht;
b.	De schade veroorzaakt is door, of ontstaan uit, gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, buitenlandse onrusten, oproer of
muiterij;
c.	De schade veroorzaakt is door, of verband houdt met, atoomkernreacties, onverschillig hoe en waar de reactie
is ontstaan, anders dan bij een op een verzekerde toegepaste medische behandeling;
d.	Enige uit deze voorwaarden voortvloeiende verplichtingen door een verzekerde
niet is nagekomen.
6. Schade-uitkering
Voor de in artikel 3 genoemde gebeurtenissen geldt dat een vergoeding van de
dagprijs plaatsvindt.
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4. Verplichtingen van verzekerden
De verzekerden zijn verplicht:
• De Bonte Wever binnen 48 uur voorafgaand aan de reserveringsdatum of binnen 48 uur na de reserveringsdatum in kennis te stellen
van een gebeurtenis als omschreven in artikel 3 onder overlegging van de nodige bewijsstukken, zoals een rouwkaart, doktersbewijs,
betaalbewijs etc. E.e.a. dient ingeleverd te worden in combinatie met de reserveringsbevestiging.
• Verzekerde dient alle door De Bonte Wever in redelijkheid verlangde medewerking te verlenen en zich te onthouden van al hetgeen de
belangen van De Bonte Wever kan schaden.

