Met een zeker gevoel uw vakantie boeken
Informatie over de annuleringsverzekering voor
groepen van RECRON Service

U kijkt uit naar uw vakantie. Uiteraard gaat u er vanuit dat u van uw geboekte vakantie
gaat genieten zoals u in gedachten heeft. Maar wat als er iets tussen komt? Als u
onverhoopt niet van uw vakantie kunt genieten of tussentijds moet afbreken? In dit soort
onvoorziene situaties bewijst een annuleringsverzekering haar waarde. Ook bij
lastminute boeking is het in verband met eventueel voortijdig afbreken van belang om
een annuleringsverzekering af te sluiten.
Wat kost de annuleringsverzekering?
De premie bedraagt 5,5% van de totale huursom + € 3,50 poliskosten en 21%
assurantiebelasting. Bij een huursom van € 1500,00 en bijvoorbeeld 20 personen kost
deze verzekering € 5,20 per persoon.
Wanneer kan ik de verzekering het beste afsluiten?
U doet er goed aan de annuleringsverzekering direct af te sluiten als u uw vakantie
boekt. Het advies is om het in ieder geval binnen zeven dagen na boekingsdatum rond te
hebben.
Wat is het voordeel van een annuleringsverzekering?
Zonder annuleringsverzekering zitten er vrijwel altijd kosten vast aan het annuleren van
uw vakantie. Deze kosten kunnen oplopen tot 100% van de reissom of het huurbedrag.
Met een annuleringsverzekering betaalt de verzekeringsmaatschappij de kosten van de
annulering terug als u vanwege een overmachtsituatie uw vakantie moet annuleren of
eerder naar huis terug moet keren. Bij overmacht denken veel mensen aan vervelende
situaties als het overlijden van een dierbaar naast familielid of het plotseling ernstig ziek
worden van een van de vakantiegangers. Groepsleden die door zo´n omstandigheid niet
op vakantie kunnen of hun vakantie moeten afbreken zijn dan verzekerd (mits er niet
iemand in hun plaats deel neemt aan de vakantie). Maar ook bij een onverwachte
plezierige gebeurtenis die verhindert dat u op vakantie kunt zoals bij een zwangerschap,
kunt u uw deel van de vakantiekosten terug krijgen. Dit maakt dat u ook voor een hele
groep met een gerust hart de vakantie ruim van tevoren kunt boeken.

RECRON Service. Wie zijn wij?
U sluit uw annuleringsverzekering af bij RECRON Service. RECRON Service is een
onderdeel van de brancheorganisatie RECRON. De annuleringsverzekering die
RECRON Service biedt, is ondergebracht bij Europeesche Verzekeringen NV in
Amsterdam.
Wat is er specifiek aan een groepsannuleringsverzekering?
Het grote voordeel van de annuleringsverzekering van RECRON Service voor groepen is
dat er een dubbele dekking geldt: een groeps- en een individuele dekking.
Wat wordt er zoal vergoed?
Door de groepsdekking krijgt u, in ieder geval, annuleringskosten vergoed bij:
 overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van een deelnemer van de
groep
 overlijden van één, niet meereizende, bij RECRON Service opgegeven persoon
die betekenis heeft voor de hele groep
 uitvallen van een bij RECRON Service opgegeven gastspreker. Het horen van
de spreker moet een belangrijk deel uitmaken van de reis
 faillissement van de groep
Daarnaast zijn de groepsleden individueel verzekerd, zodat zij hun deel van de kosten
vergoed krijgen bij:
 overlijden of ernstige ziekte van uzelf, familieleden in 1e of 2e graad of
huisgenoten
 zwangerschap
 ernstige schade aan hun huis of bedrijf
 onverwacht ter beschikking krijgen van een woning
Mocht een deelnemer vanwege één van de bovenstaande redenen zijn vakantie
voortijdig moeten afbreken, dan worden de niet genoten reisdagen vergoed.
Wat te doen bij annulering?
Als u de vakantie moet annuleren, neemt dan direct contact op met het recreatiebedrijf
en vraag om een annuleringskostennota en een schadeformulier.
Waar kan ik terecht met mijn vragen?
Verder kunt u uw vragen stellen aan de medewerkers van RECRON Service:
telefoonnummer (0343) 52 47 77. Zij staan u graag te woord.
Zorgeloze vakantie
Dan rest het alleen nog om u een heel plezierige en zorgeloze vakantie te wensen

www.recronservice.nl

