
 

 Aflopende Reisverzekering 
 

   

 
 

Een aflopende reisverzekering is bestemd voor vakanties van particulieren of zakenreizen van functionarissen met een toezicht-
houdende, administratieve- of commerciële baan, die hun vaste woonplaats in Nederland hebben en staan ingeschreven in een 
Nederlands bevolkingsregister. De hieronder vermelde premies gelden voor alle vormen van vervoer, inclusief het vliegrisico als 
passagier van een tot passagiersvervoer ingericht luchtvaartuig. 
 

Let op: Deze verzekering dekt niet de risico’s in verband met het besturen van motorrijwielen of scooters, tenzij een premietoeslag 
van 100% wordt betaald.  
 

Meereizende kinderen tot 5 jaar zijn gratis meeverzekerd volgens pakket 1, mits voor ten minste 1 persoon premie is berekend. U dient 
de namen en voorletters van deze kinderen op het inschrijfformulier te vermelden. 
 

Voor de dekking kunt u kiezen uit een aantal standaard pakketten, eventueel aangepast met enkele uitbreidingen of beperkingen. 
Op deze verzekering zijn de voorwaarden RO 2008 van toepassing, de artikelnummers verwijzen naar deze voorwaarden. 
 

Verzekerde bedragen per persoon:  Pakket I Pakket II Pakket III Pakket IV 
Ongevallen (artikel 5. t/m 10.)     

- in geval van overlijden als gevolg van een ongeval €   10.000,00 €   12.500,00 €   15.000,00 €   25.000,00 
 voor kinderen tot 14 jaar €     2.000,00 €     2.500,00 €     3.000,00 €     5.000,00 
 voor personen van 70 jaar en ouder €     2.000,00 €     2.500,00 €     3.000,00 €     5.000,00 
- in geval van blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval €   40.000,00 €   50.000,00 €   60.000,00 €   75.000,00 
 voor kinderen tot 14 jaar €   50.000,00 €   62.500,00 €   75.000,00 € 100.000,00 
 voor personen van 70 jaar en ouder €     5.000,00 €     6.250,00 €     7.500,00 €   10.000,00 

Buitengewone kosten (artikel 11.)     
- extra reis- en verblijfkosten €     5.000,00 kostprijs kostprijs kostprijs 
- kosten hulpverlening alarmcentrale kostprijs kostprijs kostprijs kostprijs 
- onvoorziene uitgaven (zie artikel 11.3.)     
- reddings-, repatriërings-, transportkosten vervoer stoffelijk overschot €   25.000,00 kostprijs kostprijs kostprijs 
- huur vervangend vervoermiddel, per dag, per uitgevallen voertuig 

(maximaal 30 dagen) 
€       100,00 €       125,00 €       125,00 €       150,00 

Geneeskundige kosten¹ (zie artikel 12., als aanvulling op de bestaande 
primaire ziektekosten verzekering). 

    

- in geval van geneeskundige kosten €   25.000,00 €   50.000,00 kostprijs kostprijs 
 voor V.S., Canada en Japan €   25.000,00 €   50.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 
- voor tandheelkundige hulp maximaal €        375,00 €        750,00 €     1.000,00 €     1.250,00 
 maximale vergoeding per element €          75,00 €        150,00 €        200,00 €        250,00 

Reisbagage/schade aan logiesverblijven (artikel 13. t/m 16.)     
- reisbagage (premier risque) €     2.000,00 €     3.000,00 €     4.000,00 €     5.000,00 
 (bepaalde artikelen hebben maximale vergoedingen, zie artikel 14.3.)     
- standaard eigen risico per reis €        100,00 €        100,00 €        100,00 €        100,00 
- schade aan logiesverblijven per gebeurtenis voor alle verzekerden 

tezamen (franchise € 25,00) 
€        500,00 €        500,00 €        500,00 €        500,00 

     Premie per persoon per dag (excl. winter²- / onderwatersport):      
- Werelddekking €           0,80 €          1,20 €          1,70 €          2,30 
- Europadekking (incl. de niet-Europese landen om de Middellandse Zee, 

Madeira, Canarische Eilanden en de Azoren). 
€           0,50 €          0,65 €          1,05 €          1,45 

     Toeslagen per persoon per dag:      
- Reisbagage zonder een eigen risico van € 100,00 per reis €           0,25 €          0,25 €          0,25 €          0,25 
- Meeverzekeren van wintersport³ / onderwatersport €           1,00 €          1,00 €          1,00 €          1,00 
- Meeverzekeren van wintersport³ / onderwatersport, exclusief de rubriek 

geneeskundige kosten 
€           0,80 €          0,80 €          0,80 €          0,80 

- Geneeskundige kosten voor V.S., Canada en Japan verhogen naar  
€ 250.000,00 

niet mogelijk niet mogelijk €          0,15 €          0,15 

- Geneeskundige kosten voor V.S., Canada en Japan verhogen naar 
kostprijs 

niet mogelijk niet mogelijk €          0,25 €          0,25 

- Meeverzekeren van geld en geldswaarden van € 750,00 (voor contant 
geld is het eigen risico € 45,00 per persoon per gebeurtenis) 

€           0,50 €          0,50 €          0,50 €          0,50 

     Kortingen per persoon per dag:      
- Dekking exclusief ongevallen (overlijden en blijvende invaliditeit) €           0,05 €          0,10 €          0,15 €          0,20 
- Dekking exclusief geneeskundige kosten €           0,05 €          0,10 €          0,25 €          0,25 
     ¹ het verplichte eigen risico in de basisvoorziening wordt uitsluitend vergoed, indien de kosten gemaakt zijn in het buitenland tijdens de duur van 
  de verzekering. 
² zonder toeslag bestaat er wel dekking voor sleeën, schaatsen (excl. ijshockey) en langlaufen. 
³ dekt het risico van alpineskiën, skibobben, swingbo, biathlon, skizeilen, skisurfen, ijszeilen, de zgn. Gästerennen en wisbiwedstrijden. Ook zijn 
  alle overige wintersporten gedekt, echter exclusief het ongevallen risico. 
 
Bij ² en ³ blijven te allen tijde uitgesloten deelname aan en/of voorbereiding tot wedstrijden, m.u.v. zgn. Gästerennen en wisbiwedstrijden. 
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Toelichting Mededelingsplicht 
 

Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen in het bijhorende invulformulier zo volledig mogelijk te 
beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een bij het sluiten van deze verzekering bekende derde, 
wiens belangen worden meeverzekerd. Bij de beantwoording is bovendien niet alleen uw eigen wetenschap bepalend, maar ook die van de 
andere belanghebbenden bij deze verzekering. Vragen waarvan u het antwoord al bij assuradeuren bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig 
mogelijk beantwoorden. Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft ingezonden, maar voordat assuradeuren u 
hebben bericht over hun definitieve beslissing het door u ter verzekering aangeboden risico al dan niet te verzekeren, moet u alsnog aan 
assuradeuren meedelen, indien deze vallen onder de vraagstelling in het aanvraagformulier. 
 

Indien u niet of niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan dat ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. 
Assuradeuren hebben tevens het recht de verzekering op te zeggen, indien met opzet een onjuiste voorstelling van zaken met betrekking tot het 
verzekerde risico is gegeven, dan wel als assuradeuren de ware stand van zaken zouden hebben geweten, de verzekering nimmer zou hebben 
gesloten. 
 
 
 

 
Melden van een schade 
 
Spoedeisende schade 
 
In geval van een spoedeisende schade in het buitenland: 
Neem contact op met de alarmcentrale zoals vermeld in de polis. De medewerker van de alarmcentrale is 24 uur per dag bereikbaar en zal u 
zoveel mogelijk bijstaan. 
 
In geval van een ongeval in Nederland: 
Een ongeval met dodelijke afloop moet zo spoedig mogelijk doch uiterlijk ten minste 48 uur vóór de begrafenis of crematie telefonisch via 
nummer 020 – 5 469 469 of schriftelijk (per fax 020 – 6 427 701 of per email varia-schade@hienfeld.nl) worden gemeld. 
 
Niet spoedeisende schade 
 
Voor materiële schaden neemt u contact op met uw verzekeringsadviseur. Hij/zij kan u behulpzaam zijn bij de verdere afwikkeling. 
 
Als u of een meeverzekerd gezinslid een ongeval overkomt, meldt dit zo spoedig mogelijk (via uw verzekeringsadviseur of familie) bij 
Hienfeld, afdeling Medische Varia Schade, Postbus 75133, 1070 AC Amsterdam, ook als niet vaststaat of het ongeval blijvende invaliditeit 
tot gevolg heeft. 
 
Schade aangifte formulier 
 
Bij elke schade wordt u verzocht om een schade aangifte formulier in te vullen en te ondertekenen. Dit formulier kunt u aanvragen bij uw 
verzekeringsadviseur of bij Hienfeld (020 – 5 469 469 of varia-schade@hienfeld.nl) of downloaden op www.hienfeld.nl.  
 
 

 
Tips  
 
In geval van verlies, vermissing of diefstal van eigendommen wordt u geadviseerd om altijd aangifte te doen bij de politie of bevoegde 
instantie. Bewaar de kopie van uw aangifte. Indien mogelijk, maak (digitale) foto’s van de schadegebeurtenis en noteer naam en adres van 
de getuigen. Bewaar uw nota’s. Dit helpt bij een vlotte afhandeling van uw schadeclaim. 
 
Laat geen waardevolle zaken onbeheerd achter in uw auto. Verlies van bagage en geld betekent veel ongemak. Neem niet teveel contant 
geld mee, maar gebruik uw pinpas (binnen Europa) of een creditcard (denk aan uw pincode) om te betalen of lokaal geld op te nemen. 
 
Indien u een vervangende auto in het buitenland wilt huren, is veelal een geldige creditcard vereist (bijvoorbeeld in Frankrijk). 
 
Zorg dat u kopieën van uw paspoort en rijbewijs bij u hebt, zodat u in geval van vermissing zich hiermee kan legitimeren. U kunt ook een 
scan van uw paspoort en rijbewijs in een beveiligde map (webmail) of digitaal archief plaatsen. Bij diefstal kunt u deze eenvoudig ophalen en 
zo nodig printen.  
 
Sla het telefoonnummer van de alarmcentrale (zoals vermeld op de polis) op in uw mobiele telefoon. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B. aan de in deze folder vermelde informatie kunt u geen rechten ontlenen.  
De verzekeringsvoorwaarden die u bij de polis ontvangt, zijn bindend. 



 

 

 Aanvraagformulier  

 Aflopende Reisverzekering  

 
Met blokletters invullen s.v.p. 
Per post zenden aan: W.A. Hienfeld B.V., postbus 75133, 1070 AC Amsterdam of scannen en mailen naar varia@hienfeld.nl. 

Naam verzekeringnemer :    □ man □ vrouw  
Adres :      
Postcode, Woonplaats :   Email   
Bankrekeningnummer :   Telefoon   
 

    

Te verzekeren personen   (doorhalen wat niet van toepassing is s.v.p.)  
 Achternaam en voorletters  geboortedatum  pakket  wintersport  onderwatersport  geld  motorrijden  beroep¹  
1       incl./excl.  incl./excl.  ja/nee  incl./excl.  incl./excl.  

2       incl./excl.  incl./excl.  ja/nee  incl./excl.  incl./excl.  

3       incl./excl.  incl./excl.  ja/nee  incl./excl.  incl./excl.  

4       incl./excl.  incl./excl.  ja/nee  incl./excl.  incl./excl.  

5       incl./excl.  incl./excl.  ja/nee  incl./excl.  incl./excl.  

6       incl./excl.  incl./excl.  ja/nee  incl./excl.  incl./excl.  
    
 

Gewenste dekking voor alle verzekerden (uw keuze aankruisen s.v.p.)  
□ Werelddekking □ Dekking exclusief ongevallen  
□ Europadekking □ Dekking exclusief geneeskundige kosten  
□ Reisbagage zonder een eigen risico van € 100,00 per reis □ Geneeskundige kosten voor V.S., Canada en Japan € 250.000,00  
  □ Geneeskundige kosten voor V.S., Canada en Japan kostprijs  
     
¹ 
 
 

Indien het beroepsrisico, anders dan van administratieve, commerciële of toezichthoudende aard, meeverzekerd dient te worden s.v.p. 
een omschrijving van de werkzaamheden opgeven (i.v.m. vaststelling premietoeslag):  
 

   
       
Ingangsdatum 

 
  Einddatum reis   Aantal reisdagen (heenreis + verblijf + terugreis)   

 

Pakket  Aantal personen x (basispremie + toeslagen - korting) = dagpemie  
I   x € + € - € = €  
II   x € + € - € = €  
III   x € + € - € = €  
IV   x € + € - € = €  

            

Geld   x   €                  0,50  = €  
       Totale dagpremie = €  

Hienfeld rekent geen poliskosten  Aantal reisdagen x   
De premie is inclusief assurantiebelasting. Totale premie (minimum is € 25,00)    

           
           

De uitkering bij overlijden geschiedt aan de wettige erven, andere uitkeringen geschieden aan de verzekerden. Afwijkende begunstiging: 
Begunstiging bij overlijden aan :       
Begunstiging overige gevallen 

 
:       

        
 

Ingang van de verzekering 
 

Tenzij voorlopige dekking is verleend geldt: als assuradeuren niet binnen 14 dagen na ontvangst van de aanvraag kenbaar maken deze niet 
op de voorgestelde ingangsdatum dan wel op andere voorwaarden te aanvaarden, zal de dekking ingaan op de vermelde ingangsdatum. 
 

Mededelingsplicht en geschillen (zie ook de toelichting mededelingsplicht) 
 

Is er ooit door een verzekeringsmaatschappij, een aanvraag tot verzekering van u afgewezen of slechts op andere dan de gewone voorwaarden 
aangenomen, of heeft ooit een maatschappij uw verzekering niet verlengd, tussentijds verbroken, of slechts op andere dan normale condities voortgezet? 
□ neen  □ ja, om welke reden(en) en bij welke maatschappij? ________________________________________________________________________ 
 

Heeft u nog iets mee te delen dat voor de beoordeling van deze aanvraag van belang zou kunnen zijn (zoals een strafrechtelijke veroordeling in de 
afgelopen 8 jaar en strafbare feiten die tot contacten met politie of justitie hebben geleid)? 
□ neen  □ ja, graag toelichten: _________________________________________________________________________________________________ 
 

Bij de aanvraag van deze verzekering worden persoonsgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. Deze worden door W.A. Hienfeld B.V. 
verwerkt ten behoeve van het aangaan en/of uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst en/of de eventueel hierop betrekking hebbende financiële 
afwikkeling(en) en het beheren van daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het voorkomen en bestrijden van fraude. De gedragscode 
“Verwerking Persoongegevens Financiële Instellingen” is van toepassing. 
 

In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kunnen assuradeuren uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Den Haag. Doelstelling is risico’s 
te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie www.stichtingcis.nl. 
 

Geschillen en/of klachten, welke voortvloeien uit een op basis van deze aanvraag en de daarin vermelde gegevens gesloten verzekeringsovereenkomst, 
kunnen worden voorgelegd aan: 
- de directie van W.A. Hienfeld B.V., Postbus 75133, 1070 AC Amsterdam 
- Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag 
 

Op een te sluiten verzekeringsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
 

 

Datum: 
 
 

  

Handtekening verzekeringnemer: 
 

  

Verzekeringsadviseur: 
 

 


