
         
Clausuleblad, VMEU/1/11/RE/6-2011 

Dekking: Reisongevallen, reisbagage en aansprakelijkheid 

(Verzekerde sommen per persoon) 

 
A. In geval van overlijden € 15.000,00 

voor personen tot 14 jaar en ouder dan 70 jaar € 3.000,00 
B. In geval van blijvende invaliditeit € 60.000,00 

voor personen tot 14 jaar € 75.000,00 
en ouder dan 70 jaar € 7.500,00 

       D.    geneeskundige behandeling wegens ongeval en ziekte kostprijs 
echter voor tandheelkundige hulp maximaal per element € 225,00 
echter nimmer meer dan € 1.000,00 

       E.    extra kosten kostprijs 
              kosten hulpverlening S.O.S./ Alarmcentrale kostprijs 
       F.    reddings-,repatriërings-, en transportkosten vervoer stoffelijk overschot kostprijs 
       G.   reisbagage (premier risque) € 3.000,00 
              (eigen risico € 75,00 per gebeurtenis per reisgezelschap) 
       H.   aansprakelijkheid particulier maximaal per gebeurtenis € 500.000,00 
 (secundair voor alle verzekerden tezamen) (uitsluitend Nederlandse ingezetenen) 
 
 
 
Aanvullende bepalingen rubriek D: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Elders lopende verzekeringen 

Voor zover op grond van een andere verzekering al dan niet van oudere datum, of van enige wet of andere 
voorziening recht op een vergoeding zou kunnen worden gemaakt, en zou de onderhavige verzekering niet 
hebben bestaan, dan is de dekking van deze verzekering pas in de laatste plaats geldig en van toepassing. 
 
In verband hiermee komt alleen die schade voor vergoeding in aanmerking, die het bedrag te boven gaat waarop 
verzekerde elders aanspraak zou kunnen maken. 
 
Omvang dekking 

Als voorwaarden voor vergoeding krachtens deze verzekering geldt, dat de verzekering rechten kan ontlenen aan 
een in Nederland gesloten ziektekostenverzekering of ..voorziening, welke eveneens van kracht is in die landen 
waarin verzekerde verblijft. 
 
Met inachtneming van het bepaalde in de algemene voorwaarden inzake omvang dekking, beperkingen, 
uitsluitingen en eventuele overige bepalingen, geldt de verzekering uitsluitend voor medische kosten (als 
omschreven in de algemene voorwaarden), voor zover deze volgens de condities van de ziektekostenverzekering 
of ..voorziening worden vergoed te gevolge van een eigen risico of vergoedingsmaximum. 

 
 
 
De reisongevallen- en reisbagageverzekering is van kracht voor alle personen of groepen die zich ter verzekering 
hebben aangemeld in verband met huur van een (zeil)schip. 
 
De dekking is tijdens de gehele huurperiode als opgegeven van kracht, inclusief heen en terugreis. 
 
Het dekkingsgebied is Europa 
 
Voor directe hulpverlening bij ernstige ziekte, persoonlijke ongevallen of overlijden in het buitenland, terstond 
bericht geven aan: 
 
 
 

S.O.S. International  Alarmcentrale, dag en nacht bereikbaar onder: 
Telefoonnummer: +31 (0)20 6515777 

 
 


