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Dekkingsoverzicht doorlopende reis- en annuleringsverzekering RHN-DRV001 
 

 
 

Maximale reisduur  Basis Comfort Top 

Het aantal aaneengesloten reisdagen per reis  60 dagen 90 dagen 180 dagen 

 
 

Reisverzekering  Basis Comfort Top 

    
Personenhulp  Standaard Standaard Standaard 

Hulp voor personen  kostprijs kostprijs kostprijs 

Extra onvoorziene kosten  kostprijs kostprijs kostprijs 

Telecommunicatiekosten  € 50 € 100 € 150 

Extra kosten na een natuurramp  € 450 € 450 € 450 

    
Schade aan uw vakantieverblijf  Standaard Standaard Standaard 

Bij schade boven € 25,-  € 100 € 300 € 500 

    
Bagage  Standaard Standaard Standaard 

Totaal  € 2.000 € 4.000 € 6.000 

Mobiele telefoons, smartphones  € 200 € 400 € 600 

iPods, tablets, laptops, computer-, foto- en filmapparatuur  € 1.000 € 2.000 € 3000 

(Zonne)brillen, contactlenzen, sieraden, horloges  € 200 € 400 € 600 

(Elektrische) fietsen, zeil- en surfplanken en rubberboten  € 350 € 700 € 1.250 

Rolstoelen, gehoorapparaten, kunstgebitten  € 350 € 700 € 1.250 

Medische instrumenten en apparatuur € 1.000 € 2.000 € 3000 

Tijdens de reis aangeschafte artikelen die niet voor de reis nodig zijn  € 350 € 700 € 1.250 

Reisdocumenten  kostprijs kostprijs kostprijs 

Totaal aan kostbare zaken uit een vervoermiddel  € 350 € 700 € 1.250 

Noodkosten als gevolg van een onbruikbare tent  € 200 € 400 € 600 

Vervoerskosten voor teruggevonden bagage  € 250 € 250 € 250 

Noodaanschaf toiletartikelen en kleding  € 200 € 400 € 600 

Eigen risico per gebeurtenis per reis  € 50 € 50 € 0 
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Geld  Optioneel Optioneel Optioneel 

Per reis, voor alle verzekerden samen  € 500 € 500 € 500 

    
Geneeskundige kosten  Standaard Standaard Standaard 

Gemaakt buiten Nederland  kostprijs kostprijs kostprijs 

Gemaakt in Nederland  € 1.000 € 2.000 € 3000 

Tandheelkundige kosten  € 350 € 700 € 1.250 

    
Reis Rechtsbijstand  Optioneel Optioneel Optioneel 

Binnen Europa  kostprijs kostprijs kostprijs 

Buiten Europa, per gebeurtenis  € 25.000 € 25.000 € 25.000 

    
Ongevallen  Optioneel Optioneel Optioneel 

Bij overlijden  € 12.500 € 25.000 € 25.000 

Bij algehele blijvende invaliditeit  € 35.000 € 75.000 € 75.000 

Zonder helm (meerijden) op een motor van meer dan 50cc  € 3.000 € 5.000 € 5.000 

    
Skiën, snowboarden en duiken Standaard Standaard Standaard 

    
Hulp en huur vervoermiddel  Optioneel Optioneel Optioneel 

Pechhulp en kosten om uw voertuig thuis te brengen  kostprijs kostprijs kostprijs 

Arbeidsloon bij reparatie langs de weg  € 150 € 150 € 150 

Verzending onderdelen  € 150 € 150 € 150 

Berging, bewaking, stalling en vervoer van uw voertuig  € 1.000 € 1.000 € 1.000 

Extra verblijfskosten per dag (maximaal 10 dagen)  € 75 € 75 € 75 

Huur vervangend vervoer per dag (maximaal 30 dagen)  € 125 € 125 € 125 

    
Extra Sportuitrusting  Optioneel Optioneel Optioneel 

Sportartikelen € 2.500 € 3.000 € 4.000 

 
 

Annulering (Alleen als u die heeft verzekerd) Basis Comfort Top 

Per verzekerde per reis € 1.500 € 3.500 € 5.000 

Maximum per jaar voor alle verzekerden samen € 6.000 € 14.000 € 20.000 

 

Annuleringskosten en afbreekvergoeding 
Annuleert u uw reis of breekt u die voortijdig af? Dan heeft u recht op een vergoeding. Maar alleen als het gebeurt om een van de 
redenen die in de voorwaarden staan. Op het polisblad staat welke maximumvergoeding u heeft gekozen. 
 Waarnemer 
Een eventuele waarnemer is meeverzekerd. U recht op een vergoeding, als u uw reis annuleert of afbreekt omdat uw waarnemer uitvalt. 
Maar alleen als het gebeurt om een van de redenen die in de voorwaarden staan. 
 Allrisk Annulering 
Annuleert u uw reis of breekt u deze voortijdig af om een reden die niet in de voorwaarden staat? Met Allrisk Annulering heeft u dan toch 
recht op een vergoeding van 75% van de annuleringskosten. 25% van het totaalbedrag blijft voor uw eigen rekening. Voor redenen die 
wél in de voorwaarden staan, houdt u natuurlijk recht op de gewone vergoeding. 
 


