Ongeacht welke reis u boekt, de touroperator zal u vragen of u een annulatie- en/of
reisbijstandsverzekering wil nemen. Zo ook onze reisorganisatoren waar mij mee samen
werken. Zo’n verzekeringen kunnen oplopen tot soms 7% van het totale reisbedrag!
Vele jarenlang hebben wij ervoor gezorgd dat deze verzekeringen mee werden ingerekend in
de deelnameprijs voor de meeste reizen. Rekening houdend met de kostprijs van de
aangeboden reizen volgend jaar, komen we tot de vaststelling dat dit wel een heel grote hap
uit uw reisbudget neemt.
De reden waarom we hebben beslist om voor een aantal reizen deze verzekeringen niet meer
automatisch in te calculeren. Maw we laten de keuze volledig aan u over.

Wat achtergrondinfo:

Annulatieverzekering: Wie een reis boekt, gaat er doorgaans van uit dat hij deze ook zal
maken. Toch kunnen onvoorziene omstandigheden roet in het eten gooien. En dan is het
natuurlijk fijn als je de reis kan annuleren zonder al je geld kwijt te zijn. Precies daarvoor
dient een annulatieverzekering. Over het algemeen is er één grote regel wat betreft de dekking
door uw annulatieverzekering. De annulatie moet namelijk gebeuren om redenen buiten uw
wil. Dit kunnen bijvoorbeeld medische redenen zijn (ziekte, ongeval, zwangerschap...),
professionele (nieuwe job, ontslag…) of familiale (overlijden van een familielid,
echtscheiding).

Reisbijstandsverzekering: Wanneer u op vakantie gaat, sluit u een reisverzekering af om u
goed te verzekeren tegen alle mogelijke risico’s. Het is niet aangenaam om stil te staan bij
dingen die verkeerd kunnen gaan tijdens uw vakantie. Toch is het belangrijk om overal
rekening mee te houden. Mocht er u namelijk tóch iets overkomen, dan kunt u in ieder geval
gerust zijn over uw dekking. Een reisbijstandsverzekering vergoedt de kosten die u in het
buitenland maakt in geval van bijvoorbeeld ziekte, ongeval, overlijden, diefstal of verlies van
bagage en bankkaarten, …
Aan u om te beslissen of u het noodzakelijk acht om deze verzekeringen af te sluiten.
Tip: Wie een kredietkaart heeft (vb. VISA) heeft mogelijk al een basisverzekering en hoeft
dus geen annulatieverzekering te nemen. Of misschien heeft u al een dergelijke verzekeringen
bij een andere maatschappij. De moeite waard om dit na te gaan.

En tot slot: het secretariaat van de Seniorenclub kan u daar moeilijk persoonlijk advies in
geven. Iedere situatie is immers verschillend. Bij vragen neemt u dus best contact op met onze
reisorganisatoren.

