
 

Belangrijkste wijzigingen Voorwaarden Continu Reis 2005 — Doorlopend Reis Online 7.0 

Alle voorwaarden van het Privé Pakket Online zijn herschreven. Voorop staat dat onze 

voorwaarden duidelijk zijn. Zonder ingewikkeld taalgebruik en lange zinnen! 

Bepaalde onderdelen van de dekking zijn ook aangepast. Hieronder treft u de belangrijkste 

wijzigingen aan. 

Betekenis  + = verbetering  
0 = ongewijzigd  
- = beperking 

 

Belangrijkste verschillen: 
 

Oud Aanvullende voorwaarden 
Continu 2005 

Nieuw Aanvullende 
Voorwaarden 
Doorlopend Reis 7.0 

Wijziging 
betekent voor 
de meeste 
verzekerden 

algemeen 3 dekkingsvarianten: 
Economy, Comfort en Royal 
Class 
 

Algemeen 1 uitgebreide 
standaarddekking 

+ 

algemeen Uitsluiting voor alle schades 
m.b.t. atoomkernreacties 

1.5.1 Wel dekking voor schade 
door nucliden 
 

+  

1.1 Leeftijdgrens voor dekking 
inwonende kinderen tot 27 
jaar.  
 

1.3.1 Geen leeftijdgrens meer 
voor inwonende kinderen 

+  

Artikel 3 Dagtrips binnen Nederland 
zonder overnachting niet 
meeverzekerd.  

1.4 Dekking voor dagtrips 
binnen Nederland zonder 
overnachting m.u.v. 
bagage 
 

+  

Artikel 3 Geen dekking voor onbetaald 
vrijwilligerswerk 

1.4 Dekking voor onbetaald 
vrijwilligerswerk. 
 

+ 

Artikel 3 Geen dekking voor stage-, 
school- of studiereis 

1.4 Dekking tot max. 15 
dagen aaneengesloten 
 

+  

4 Reisduur 60 of 120 dagen, 
afhankelijk van de gekozen 
dekking 
 

 

1.5 Reisduur standaard 120 
dagen 

+ 

1.7 Bij Economy Class zijn 
avontuurlijke sporten 
uitgesloten 

2.8 Avontuurlijke sporten zijn 
aanvullend mee te 
verzekeren.  
 

+/- 

1.9 Definitie avontuurlijke sporten Begrippenlijst Definitie avontuurlijke 
sporten uitgebreid met 
een aantal sporten 
 

+ 

Artikel 5 Definitie gevaarlijke sporten Begrippenlijst Definitie gevaarlijke 
(onverzekerde) sporten is 

0 



 
uitgebreid met een aantal 
sporten 
 

5.2 Uitsluiting voor landen met een 
negatief reisadvies 

1.6 Risicogebied code rood is 
uitgesloten. Oranje 
gebied beperkte dekking.  
 

+ 

7 Maximale uitkeringen bij 
verschillende verzekeringen 
van de maatschappij 

- Geen maximale 
uitkeringen meer als er 
meerdere verzekeringen 
bij de maatschappij zijn. 
 

+  

12.5 Maximale vergoeding 
vervangend voertuig bij 
Economy Class is €75,- p.p. 
per dag 
 

2.1.2 Maximale vergoeding 
vervangend vervoer 
€100,-  p.p. per dag. 

+ 

12.4 Bij gebruik eigen voertuig extra 
reiskosten Economy Class tot 
€0,15,- per km vergoed. 

2.1.2 Bij gebruik eigen voertuig 
reiskosten 0,20,- per km 
vergoed 
 

+ 

12.4 Bij Economy Class dekking 
maximale vergoeding extra 
reiskosten €4.500,- 
 

2.1.2.5. Extra reiskosten vergoed 
tot de kostprijs 

+ 

12.4 Bij Economy Class dekking 
maximale vergoeding extra  
 
verblijfkosten €35,- p.p. per 
dag, maximaal 14 dagen. 

2.1.2.5 Extra verblijfkosten tot 
€70,- p.p. per dag. 
 
Bij uitval door caravan 
geldt maximale uitkering 
van €1.500,- 
 

+ 

12.4 Bij extra verblijfkosten aftrek 
van 10% in verband met 
bespaarde kosten van normaal 
levensonderhoud 

2.1.2.5 De aftrek van 10% in 
verband met bespaarde 
kosten van normaal 
levensonderhoud is niet 
meer van toepassing 
 

+ 

12.5 Telecommunicatiekosten 
afhankelijk van de gekozen 
dekkingsvariant vergoed tot 
€100,-, €150,- of €175  
 

2.1.2.6 Communicatiekosten 
gemaximeerd tot €150,- 

+/- 

14 Bagagedekking afhankelijk 
van de gekozen 
dekkingsvariant vergoed tot 
€2.000,-, €3.000,-, of €5.000,- 
 

2.6 Bagage verzekerd tot 
€3.000,- 

+/- 

15 Foto-, film-, beeldapparatuur, 
optische- en 
muziekinstrumenten, 
computers, notebooks, losse 
navigatiesystemen afhankelijk 
van de gekozen 
dekkingsvariant vergoed tot 
€700,-, €1.250,- of €1.500,- 
 

2.6.3 Standaard maximale 
vergoeding tot €1.500,- 

+/0 



 
15 Sieraden en horloges zijn elk 

apart verzekerd tot €175,-, 
€275 ,-of €450,- afhankelijk 
van de gekozen 
dekkingsvariant 
 

2.6.3 Standaard maximale 
vergoeding €500,- voor 
sieraden en horloges 
tezamen. 

+/0 

15 Geld verzekerd tot €115,- of 
€225,-, afhankelijk van de 
gekozen dekkingsvariant 
 

2.6.3 Standaard maximale 
vergoeding van €250,- 

+ 

15 (Tele)communicatieapparatuur 
afhankelijk van de gekozen 
dekkingsvariant vergoed tot 
€175,-, €275,- of €450,- 
 

2.6.3 Standaard maximale 
vergoeding van €250,- 

+/- 

15 Kostbaarheden gemaximeerd 
voor alle verzekerden tezamen 
afhankelijk van de gekozen 
dekkingsvariant €1.250,-, 
€2.000,- of €2.750,- 
 

2.6.3 Kostbaarheden 
gemaximeerd voor alle 
verzekerden tezamen 
€2.000,- 

+/- 

15 Autogeluidsapparatuur, 
autogereedschap, 
sneeuwkettingen en reserve-
onderdelen afhankelijk van de 
gekozen dekkingsvariant 
vergoed tot €225,-, €350,- of 
€450,- 
 

2.6.3 Standaard maximale 
vergoeding €350,- 

+/- 

15 Brillen, zonnebrillen, 
contactlenzen, prothesen, 
tandbeugels, gehoorapparaten 
afhankelijk van de gekozen 
dekkingsvariant vergoed tot 
€175,-, €350,- of €450,- 
 

2.6.3 Standaard maximale 
vergoeding €350,- 

+/- 

15 Fietsen, fietsdrager, fiets- en 
surfimperialen, surfmateriaal 
en opvouwbare of opblaasbare 
boten (de 
voorstuwingsinstallatie is niet 
gedekt) ski- en bagageboxen, 
afhankelijk van de gekozen 
dekkingsvariant vergoed tot 
€225,-, €350,- of €450,- 
 

2.6.3 Standaard maximale 
vergoeding €350,- 

+/- 

15 Kinder-, wandel- en 
invalidewagens afhankelijk van 
de gekozen dekkingsvariant 
vergoed tot €225,-, €350,- of 
€450,- 
 

2.6.3 Standaard maximale 
vergoeding €350,- 
 

+/- 

15 Artikelen die u op reis 
aanschaft, op reis 
meegenomen geschenken 
afhankelijk van de gekozen 
dekkingsvariant vergoed tot 
€225,-, €350,- of €450,-  

2.6.3 Standaard maximale 
vergoeding €350,- 
 

+/- 



 
 

15 Indien sporten is 
meeverzekerd: sportuitrusting 
afhankelijk van de gekozen 
dekkingsvariant €450,-, €900,- 
of €2.250,- 
 

2.6.2.6 Indien sporten 
meeverzekerd: 
sportuitrusting vergoed tot 
€900,- 

+/- 

15 Indien sporten meeverzekerd: 
huur vervangende 
sportuitrusting afhankelijk van 
de gekozen dekkingsvariant 
vergoed tot €100,-, €150,- of 
€225,- 
 

2.6.2.6 Indien sporten 
meeverzekerd: huur 
vervangende 
sportuitrusting vergoed tot 
€150,- 

+/- 

15 Indien sporten meeverzekerd: 
niet gebruikte lessen, 
skipassen door ziekte of 
ongeval afhankelijk van de 
gekozen dekkingsvariant  
vergoed tot €100,-, €150,- of 
€225,- 
 

2.6.2.6. Indien sporten 
meeverzekerd: niet 
gebruikte lessen, 
skipassen door ziekte of 
ongeval vergoed tot 
€150,- 

+/- 

16 Schade aan logiesverblijven of 
goederen in logiesverblijven 
afhankelijk van de gekozen 
dekkingsvariant vergoed tot 
€225,-, €350,- of €450,-. Eigen 
risico van €25,- 
 

2.6.2.3. Schade aan 
logiesverblijven of 
goederen in 
logiesverblijven €350,- 
 
Minimale schade €25,- 
 

+/- 

16 Verlies kluissleutel afhankelijk 
van de gekozen 
dekkingsvariant vergoed tot 
€115,-, €225,- of €350,- 
 

2.6.2.4 Verlies kluissleutel 
vergoed tot €350,- 

+/0 

16 Vervangende 
kleding/toiletartikelen bij 
vertraging van de gekozen 
dekkingsvariant €115,-, €225,- 
of €350,-. Voor alle 
verzekerden tezamen max. 
€225,-, €450,- of €700,- 
 

2.6.2.5 Vervangende 
kleding/toiletartikelen bij 
vertraging van bagage 
€250,-. Geen maximum 
voor alle verzekerden 
tezamen. 

+/0 

18 Schade door bagage ontstaan 
door dieren uitgesloten.  
 

2.6.5.5. Alleen schade door 
ongedierte, roof- en 
knaagdieren is 
uitgesloten 
 

+ 

21.3 Nabehandelingskosten in 
Nederland afhankelijk van de 
gekozen dekkingsvariant 
vergoed tot €700,-, €900,- of 
€1.250,- 
 

2.2.2.3 Standaard maximale 
vergoeding tot €900,- 

+/- 

21.2 Tandheelkundige kosten als 
gevolg van een ongeval 
afhankelijk van de gekozen 
dekkingsvariant vergoed tot 
€225,- of €450,- 

2.2.2.2. Tandheelkundige kosten 
als gevolg van een 
ongeval tot €450,- 

+ 



 
 

21.5 Geneeskundige kosten 
meereizend huisdier verzekerd 
tot €115,- per polis per jaar 
 

2.2.2. Geneeskundige kosten 
meereizend huisdier tot 
€115,- per reis 

+  

21 Huur rolstoel en krukken niet 
gedekt 

2.2.2.1 Huur en rolstoel krukken 
vergoed tot €100,- 
 

+ 

23 Ongevallen-uitkering bij 
overlijden afhankelijk van de 
gekozen dekkingsvariant 
vergoed tot €10.000,-, 
€25.000,- of €35.000,- 
 

2.3.1. Standaard uitkering 
maximaal €25.000,- 

+/- 

23 Ongevallen-uitkering bij 
blijvende invaliditeit afhankelijk 
van de gekozen 
dekkingsvariant vergoed tot 
€40.000,-, €75.000 ,-of 
€100.000,- 
 
 
 

2.3.1 Standaard uitkering 
maximaal €75.000,- 

+/- 

23 Ongevallen-uitkering bij 
overlijden of blijvende 
invaliditeit bij ongeval tijdens 
rijden op motor/scooter 
afhankelijk van de gekozen 
dekkingsvariant vergoed tot 
€2.000,-, €3.500,- of €5.000,-  
 

2.3.1 Standaard uitkering 
maximaal €3.500,- 

+/- 

27 Rechtsbijstand niet gedekt bij 
Economy Class dekking 
 

2.4.4 Rechtsbijstand wel 
gedekt 

+ 

27 Rechtsbijstand hulp buiten 
Europa maximaal €4.500,- 

2.4.4 Rechtsbijstand hulp 
buiten Europa maximaal 
€5.000,- 
 

+ 

30 Vaste annuleringsdekking 
afhankelijk van de gekozen 
dekkingsvariant vergoed tot 
€700,- €1.250,- of €2.250,- 
p.p. 
 

2.9 Annuleringsdekking 
keuze uit drie bedragen: 
€1.000,-, €1.500,- of 
€2.500,- p.p. 

+ 

32 Geen annuleringsdekking bij 
onverwacht kunnen ophalen 
van een adoptiekind 
 

2.9.2.1 Wel annuleringsdekking 
bij het onverwacht 
kunnen ophalen van een 
adoptiekind 
 

+ 
 
 

32 Geen annuleringsdekking als 
de reisdocumenten op de dag 
van vertrek worden gestolen 
 

2.9.2.1 Wel annuleringsdekking 
als de reisdocumenten op 
de dag van vertrek  
worden gestolen 
 

+ 

36 Automobilistenhulp aanvullend 
mee te verzekeren 

2.5 Automobilistenhulp 
standaard meeverzekerd 
 

+ 



 
Uitsluiting als motorrijtuig 
niet APK gekeurd is of 
niet WA verzekerd is 
terwijl dit wel verplicht is 
 

39.1 Berging, stalling en vervoer 
naar de garage verzekerd tot 
€115,- 
 

2.5.3.1 Berging, stalling en 
vervoer naar de garage 
verzekerd tot €350,- 

+ 

39.1 Reparatie langs de weg 
verzekerd tot €115,- 
 

2.5.3.1. Reparatie langs de weg 
verzekerd tot €125,- 

+ 

 
Voor meer informatie over de wijzigingen kunt u contact opnemen met uw verzekeringsadviseur. 

 


