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Voorwaarden Annuleringsverzekering
De deelnemer die zich individueel inschrijft op een activiteit/vakantie van SailWise kan door dit
aan te geven op het inschrijfformulier, via SailWise een annuleringsverzekering afsluiten voor de
geboekte activiteit/vakantie.
SailWise heeft voor de deelnemers die dit aangeven een collectieve annuleringsverzekering van
de Goudse Verzekeringen afgesloten.
De bevestiging in combinatie met de factuur voor de activiteit/vakantie geldt als bewijs van verzekering.
De volgende voorwaarden zijn van toepassing op deze annuleringsverzekering:
Deel II Annuleringskosten
Deze rubriek is meeverzekerd indien op het verzekeringscertificaat daar naar wordt verwezen.
artikel 33. begripsomschrijvingen

In dit onderdeel wordt verstaan onder:
33.1 Annulering
Het afzien van de reis voorafgaande aan het vertrek, waarvan de reis-, verhuur- of vervoersorganisatie op de hoogte is gebracht.
33.2 Reissom
Het totaal van de verschuldigde bedragen voor boekingen en reserveringen van vervoer en/of
verblijf.
33.3 Annuleringskosten
De verschuldigde reissom onder aftrekvan het bedrag dat van de reisorganisatie, verhuurder of
vervoersonderneming kan worden teruggevorderd na annulering.
33.4 Dagvergoeding
De verzekerde reissom gedeeld door het aantal dagen van het reisarrangement of de huurovereenkomst gedeeld door het aantal verzekerden, onder aftrek van restituties.
33.5 Vertreksvertraging
1. Het later vertrekken vanuit Nederland door een in artikel 35.1 genoemde gebeurtenis.
2. De buiten de wil van verzekerde ontstane vertraging van vertrek van boot, bus, trein of vliegtuig
vanuit Nederland dan dat op het vervoersdocument, respectievelijk in de reisbescheiden is aangegeven en onder aftrek van de restitutie ontvangen van
hotel-, reis- en vervoersorganisatie of verhuurder.
33.6 Voortijdige terugkeer
Eerdere terugkomst op het woonadres door tussentijdse beëindiging van de reis.
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artikel 34. verzekeringsperiode
De dekking wordt van kracht na afgifte van het bewijs van inschrijving en eindigt op de hierin vermelde afloopdatum van het reis-/huurarrangement. De dekking is uitsluitend geldig indien zij werd
afgesloten uiterlijk 14 dagen na het boeken van het reis-/ huurarrangement. Voor een niet geldige
verzekering zal de betaalde premie op verzoekworden gerestitueerd eventueel met inachtneming
van het in artikel 5.3 bepaalde.
artikel 35. dekking
De Goudse vergoedt de annuleringskosten als sprake is van een onder deze annuleringsdekking
verzekerde gebeurtenis, met inachtneming van de in dit artikel en het dekkingsoverzicht genoemde maximum bedragen. Tevens vergoedt De Goudse de annuleringskosten die verzekerde moet
maken ten gevolge van een onder deze rubriek gedekte gebeurtenis die een al dan niet op de
polis genoemde reisgenoot is overkomen waardoor verzekerde alleenreizend wordt.
Deze dekking is alleen van kracht als:
a. de getroffen reisgenoot een eigen geldige annuleringsverzekering heeft;
b. de gebeurtenis van de getroffen reisgenoot onder de dekking van diens annuleringsverzekering
valt en diens annuleringsverzekering geen vergoeding verleent voor de meereizende verzekerde;
c. de getroffen reisgenoot en verzekerde samen heen en terug zouden reizen.
35.1 Verzekerde gebeurtenissen
Bij de navolgende gebeurtenissen, en met inachtneming van de schadevergoeding zoals omschreven in artikel 36 bestaat recht op vergoeding:
1. overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongeval van de verzekerde(n) of van een familielid in de
1e of 2e graad van verzekerde of van degene met wie verzekerde duurzaam amenwoont, mits dit
medisch is vastgelegd door de behandelend arts of specialist;
2. overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongeval van familieleden in het buitenland bij wie de vakantie zou worden doorgebracht en als gevolg waarvan de verzekerde(n) niet gehuisvest kan (kunnen) worden;
3. het om medische redenen niet kunnen ondergaan van een voor een reisdoel vereiste vaccinatie;
4. het optreden van onvoorziene complicaties tijdens de na boeking van het arrangement geconstateerde zwangerschap van verzekerde of partner hetgeen door een zwangerschapsverklaring
kan worden aangetoond;
5. onverwachte oproep van verzekerde na een eindexamen aan een instelling voor voortgezet of
hoger beroepsonderwijs voor een herexamen dat niet op een ander tijdstip dan tijdens de reis kan
worden afgelegd;
6. het buiten de schuld van verzekerde om onverwacht niet verkrijgen van het voor de reis benodigde visum;
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7. definitieve ontwrichting van het huwelijk van verzekerde, waarvoor een echtscheidingsprocedure in gang is gezet. Met definitieve ontwrichting van het huwelijkwordt gelijkgesteld het ontbinden
van een notarieel vastgelegd samenlevingscontract
of geregistreerd partnerschap;
8. ernstige beschadiging aan eigendommen van verzekerde in Nederland of het bedrijf waar hij
werkzaam is door brand, inbraak, explosie, storm of overstroming van zodanige aard dat aanwezigheid van verzekerde ter plaatse dringend vereist is;
9. ernstige beschadiging aan het vakantieverblijf van de verzekerde(n) die zo ernstig is dat dit niet
bewoonbaar is en uitsluitend als geen gelijkwaardige huisvesting ter plaatse kan worden aangeboden;
10. werkloosheid buiten de schuld van verzekerde als gevolg van ontslag na een vast dienstverband voor onbepaalde tijd;
11. aanvaarden van een vast dienstverband van minimaal 20 uur per week indien verzekerde bij
het boeken van de reis werkloos was en de datum van indiensttreding valt binnen de geplande
vakantieperiode. De dekking geldt alleen als het onmogelijk is een andere aanvangsdatum met de
werkgever overeen te komen;
12. het onverwacht toegewezen krijgen van een huurwoning, tijdens de geplande vakantieperiode,
waarvoor verzekerde minimaal 6 maanden voor de boekingsdatum van het reis-/huurarrangement
is ingeschreven als woningzoekende;
13. het onverwacht kunnen ophalen van een adoptiekind, mits de adoptie tot stand is gekomen via
de bemiddeling van een officiële vergunninghouder in Nederland.
artikel 36. schadevergoeding
Uitkeringen ingevolge dit onderdeel zullen nooit meer bedragen dan het verzekerde bedrag verminderd met door de reis-, verhuur of vervoersorganisatie verleende restituties.
1. Annulering tot en met de ingangsdatum van de reis
Bij annulering in verband met een gebeurtenis genoemd in artikel 35.1 vergoedt De Goudse:
a. de annuleringskosten die de reis-, verhuur- of vervoersorganisatie in rekening brengt overeenkomstig de door haar gehanteerde annuleringsbepalingen;
b. de kosten van overboeking naar een andere datum, waardoor totale annulering niet nodig is,
mits dit bedrag niet hoger is dan de annuleringskosten.
2. Vertreksvertraging
a. ingeval van vertreksvertraging zoals omschreven in artikel 33.5 sub 1 geeft De Goudse een
dagvergoeding over het aantal niet genoten reisdagen tot de datum van vertrek.
b. ingeval van vertreksvertraging zoals beschreven in artikel 33.5 sub 2 bestaat recht op een dagvergoeding van maximaal 3 ongenoten vakantiedagen, met dien verstande dat voor:
8 tot 20 uur één dag wordt vergoed;
20 tot 32 uur twee dagen worden vergoed;
32 uur of langer drie dagen worden vergoed.
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3.Voortijdige terugkeer
Bij voortijdige terugkeer vanwege een gebeurtenis vermeld in artikel 33.1 sub 1, 4, 8 en 9 geeft
De Goudse een dagvergoeding over het aantal niet benutte vakantiedagen vanaf de dag nadat
verzekerde is teruggekeerd op zijn vaste woon- of verblijfadres. De uitkering zal echter nooit meer
bedragen dan 45 dagen.
4. Ziekenhuisopname
ingeval van een ziekenhuisopname van een verzekerde tijdens de reis voor langer dan één dag
vergoedt De Goudse de gemiddelde reissom per dag voor elke niet benutte dag.
5. Plaatsvervanger
Indien uit het bewijs van inschrijving/de polis blijkt dat de verzekering mede betrekking heeft op
een niet meereizende plaatsvervanger, de hiervoor verschuldigde premie is voldaan
en de plaatsvervanger uitvalt door een gebeurtenis als genoemd in artikel 35.1 sub 1, 11 of 12
zullen de annuleringskosten zoals beschreven in 33.3 of de kosten van voortijdige terugkeer zoals
beschreven in artikel 33.6 worden vergoed. De vergoeding onder sub 1, 2 en 3 van dit artikel geldt
voor maximaal 5 verzekerden dan wel 3 verzekerde gezinnen. Indien het om meer personen/gezinnen gaat, wordt de vergoeding per verzekerde naar evenredigheid verminderd. Indien voor één
verzekerde vergoeding geldt onder sub 4 van dit artikel dan geldt het recht op schadevergoeding
ook voor alle andere meereizende en meeverzekerde familieleden in de 1e of 2e graad of één bij
De Goudse verzekerde reisgenoot.

artikel 37. uitsluitingen
Geen uitkering wordt verleend bij schade:
a. als gevolg van omstandigheden die al voor het boeken van de reis de noodzakelijkheid of wenselijkheid van annulering, later vertrek, voortijdige terugkeer of ziekenhuisopname redelijkerwijs
konden doen verwachten;
b. als gevolg van gebeurtenissen die direct of indirect het gevolg zijn van aan verzekerde bekende
ernstige kwaal of ernstige ziekte op grond waarvan verzekerde als hij voor de boeking van de reis
de behandelend arts zou hebben geraadpleegd of de geplande
reis medisch gezien verantwoord is, geen positief advies gehad zou hebben.
artikel 38. verplichtingen
Verzekerde of belanghebbende is verplicht bij iedere verzekerde gebeurtenis waaruit een annulering kan voortvloeien onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 3 dagen melding te doen aan De Goudse
met opgaaf van alle bijzonderheden en de door De Goudse verlangde bewijsstukken (doktersverklaring bij ziekte of ongeval en uittreksel bevolkingsregister bij overlijden) te overleggen. Bij annulering tot en met de ingangsdatum van de reis
dient de vakantie onmiddellijk telefonisch of schriftelijk geannuleerd te worden bij het kantoor, de
instantie of de persoon waar de reis is geboekt. Hiervan dient de annuleringsnota overlegd te worden.
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