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WAT dekken W

Overlijden, Ongeval of Ernstige Ziekte, Ziekenhuisopname (inclusief de terugval of
verslechtering van Letsels of Bestaande Ziekten, voorafgaand aan de registratie van het
Verblijf of aan deze annuleringsverzekering),
• van de Verzekerde
• van zijn/haar  Partner
• van een familielid van de Verzekerde of een persoon die gewoonlijk bij de Verzekerde
woont
• de professionele vervanger van de Verzekerde of de persoon belast met de verzorging
van de kinderen van wie de namen voorkomen op het aanmeldingsformulier
• van de persoon die de Verzekerde begeleidt tijdens het Verblijf
Ziekenhuisopname gedurende meer dan 48 uur of overlijden van een oom, een tante,
neefjes of nichtjes van de Verzekerde of zijn/haar Partner.
Zware materiële schade (meer dan 50% vernietigd) of diefstal in de Woning of
bedrijfsruimten die de Verzekerde in eigendom heeft of huurt of kosteloos betrekt
en die zijn/haar aanwezigheid ter plaatse dwingend noodzakelijk maakt om de
noodzakelijke beschermende handelingen te verrichten.
Zwangerschapscomplicaties van de Verzekerde, pathologische zwangerschap,
miskraam, therapeutische abortus, bevalling en de gevolgen daarvan, mits deze zich
voordoen vóór de 28e week.
Zwangerschap waarvan men geen kennis had op het moment van de Boeking van het
Verblijf, en die gezien de aard van het verblijf een contra-indicatie hiervoor vormt.
Bedrijfseconomisch / conventioneel ontslag van de Verzekerde of zijn/haar
Partner, mits de procedure hiervoor niet al werd gestart vóór de aanmelding voor
de verzekering.
Oproep voor een universitair herexamen op een datum tijdens het geplande verblijf,
op voorwaarde dat het feit dat men voor het examen gezakt was niet bekend was op
het moment van aanmelding voor de verzekering.
Contra-indicatie voor en gevolgen van vaccinatie.
Depressie, psychische, verstandelijke of zenuwaandoeningen die een
Ziekenhuisopname van meer dan 4 opeenvolgende dagen vereisen.
Ernstige schade aan het voertuig van de Verzekerde, binnen 48 uur vóór vertrek en
van dien aard dat de Verzekerde dit voertuig niet kan gebruiken om zich naar de
plaats van verblijf te begeven.
Het vóór vertrek verkrijgen van een betaalde baan of een betaalde stage, terwijl de
verzekerde stond ingeschreven bij het nationale arbeidsbureau, met uitzondering van
de verlenging, vernieuwing of wijziging van het type arbeids- of stageovereenkomst
(bv. verandering van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd).
Schrapping of wijziging van het betaald verlof van de Verzekerde door zijn werkgever,
terwijl de werkgever hiervoor toestemming had gegeven vóór de Boeking van het
Verblijf en vóór de afsluiting van dit contract (in dit geval is een eigen risico van 25%
van toepassing), met uitzondering van beoefenaars van vrije beroepen, leidinggevend
personeel en wettelijke vertegenwoordigers van een bedrijf, zelfstandigen en
ambachtslieden.
Beroepsmatige overplaatsing met verplichte verhuizing van de Verzekerde, op
voorwaarde dat de procedure hiervoor niet werd gestart voorafgaande aan de
aankoop van het Verblijf (in dit geval is een eigen risico van 25% van toepassing), met
uitzondering van leden van beoefenaars van vrije beroepen, leidinggevend personeel
en wettelijke vertegenwoordigers van een bedrijf, zelfstandigen en ambachtslieden.
Weigering van een toeristenvisum door de autoriteiten van het land van keuze voor
het Verblijf, mits binnen de vereiste termijn een geldige aanvraag was ingediend en de
verzekerde niet ook al voor een eerder Verblijf een aanvraag had ingediend die toen
door deze autoriteiten verworpen werd.
Oproep voor een datum tijdens het geplande Verblijf, die niet bekend was op het
moment van aanmelding voor de verzekering, die niet kan worden uitgesteld
en waarvoor de aanwezigheid vereist is om een van de hieronder genoemde
administratieve redenen:
a- oproep met het oog op de adoptie van een kind,
b- oproep als getuige of jurylid van het Hof van Assisen,
c- oproep voor een orgaantransplantatie.
Natuurrampen (in de zin van de Franse wet nr. 86-600 van 13 juli 1986 zoals laatstelijk
gewijzigd), die zich voordoen op de plaats van Verblijf en die een verbod van de lokale of
regionale autoriteiten tot Verblijf op de locatie (gemeente, buurt…) inhouden tijdens de
hele of een deel van de duur vermeld in het Boekingscontract, mits deze natuurrampen
zich voordoen na afsluiting van het voorliggende contract.
Locatieverbod (gemeente, buurt...) binnen een straal van vijf kilometer rond de plaats
van het verblijf door de lokale of regionale autoriteiten, als gevolg van zeevervuiling
of een epidemie.
Annulering van een persoon die de Verzekerde vergezelt (maximaal 9 personen), die
tegelijk met de verzekerde werd aangemeld en die verzekerd is middels ditzelfde

contract, wanneer de annulering het gevolg is van een van de bovengenoemde redenen.
Als de Verzekerde echter zonder die persoon wil vertrekken, zal de Verzekeraar de extra
hotelkosten in verband met deze annulering, of de kosten van een eenpersoonshut, alleen
vergoeden als het annuleringsdossier onderwerp is van een restitutie.
Scheiding: (samenlevingscontract of huwelijk): In geval van scheiding of verbreking van
een samenlevingscontract, op voorwaarde dat de procedure voor de rechtbank werd
gestart na de reservering van de reis en tegen overlegging van een officieel document.
Eigen risico van 25% van het bedrag van de schade.

WAT WE UITSLUITEN:
Altijd uitgesloten van elke contractuele garantie zijn schadegevallen die voortvloeien uit de
volgende gebeurtenissen:
• Ongevallen die opzettelijk veroorzaakt of uitgelokt zijn door de Verzekerde of de
Begunstigde van het contract.
• De gevolgen van een zelfmoord of poging daartoe door de verzekerde.
• Het gebruik van drugs, verdovende middelen en gelijkaardige substanties, evenals
medicijnen die niet zijn voorgeschreven door een bevoegde medische instantie, en de
gevolgen daarvan.
• De gevolgen van het onder invloed van alcohol staan van de Verzekerde, gekenmerkt door
de aanwezigheid in het bloed van een zuiver alcoholpercentage gelijk aan of hoger dan het
percentage dat volgens de Franse verkeerswetgeving is toegestaan.
• Psychische of zenuwaandoeningen, behoudens andersluidende bepalingen in het
onderliggende contract.
Eveneens uitgesloten zijn ongevallen die zich voordoen in de volgende omstandigheden:
• Wanneer de Verzekerde professioneel deelneemt aan een sport of meedoet aan
een amateurwedstrijd waarvoor het gebruik van een gemotoriseerd land-, lucht- of
watervoertuig vereist is.
• Bij gebruik door de Verzekerde, als bestuurder of als passagier, van een ultralicht vliegtuig,
deltavlieger, staartloos luchtvaartuig, parachute of paraglider.
• Als de Verzekerde is betrokken bij vechtpartijen (behalve uit legitieme zelfverdediging),
misdaden, weddenschappen van welke aard ook.
• De gevolgen en/of gebeurtenissen die voortvloeien uit Burgeroorlogen of buitenlandse
oorlogen, oproer, volksopstanden, stakingen, daden van piraterij of terrorisme, alle effecten
van radioactieve bronnen, epidemieën, vervuiling, weersomstandigheden, natuurrampen,
behalve in het kader van de bepalingen betreffende compensatie voor slachtoffers van
natuurrampen uit hoofde van de Franse wet 86-600 van 13/07/1986.
• Altijd uitgesloten van elke contractuele garantie is een Verblijf op de bestemming van,
voltrokken in of op doorreis in de volgende landen: Afghanistan, Cuba, Liberia of Soedan.
Altijd uitgesloten van elke contractuele garantie is elke Verzekerde of Begunstigde die is
opgenomen in een officieel gegevensbestand van overheid of politie betreffende personen
waarvan bewezen is of verondersteld wordt dat zij terroristen zijn, elke Verzekerde of
Begunstigde die lid is van een terroristische organisatie, die drugssmokkelaar is of die als
leverancier betrokken is bij de illegale handel in nucleaire, chemische of biologische wapens.

Gritchen Affinity
Qu Za Portsec Nord - 16 Rue Isaac Newton - 18000 Bourges
www.gritchen-affinity.com
ORIAS 11061317 - SIRET 529150542 00023 - RC FINA02569
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Verplicht verzenden binnen 5 dagen na uw schade:
Gritchen Affinity
Service Sinistre
BP66048 - 18024 BOURGES Cedex
Naam:.................................................................................................................
Voornaam: . .....................................................................................................
Geboortedatum: .............../.............../......................................................
Adres: ................................................................................................................
..............................................................................................................................
Postcode: .........................................................................................................
Gemeente: ......................................................................................................
Land: ..................................................................................................................
Tel.: . ...................................................................................................................
E-mail:.................................................................................................................
Naam van de camping: ..............................................................................
Reserveringsdatum: .............../.............../ 20..........................................
Bedrag van het verblijf:...............................................................................
Betaald bedrag: .............................................................................................
Datum van de schade: .............../.............../ 20.....................................
Omstandigheden van de schade: ..........................................................
Opgemaakt te:...................................Op: .............../.............../ 20...........
Handtekening:

Hebt u nog vragen? Aanvullende informatie: ..................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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1

Bij de reservering van mijn verblijf bevestig ik mijn
aanmelding voor de camping.

2

Vervolgens ontvang ik mijn attest.

3

4

In geval van schade meld ik dit direct aan de camping.

Ik meld mijn schade:
• On-line: www.campez-couvert.com/sinistres
• E-mail: sinistres@campez-couvert.com
• Post : Gritchen Affinity
Service Sinistre
BP 66048
18024 BOURGES Cedex
Bewijsstukken :
• In geval van ziekte of ongeval, een doktersattest dat
de oorsprong, aard, ernst en verwachte gevolgen van
de ziekte of het ongeval aangeeft.
• In geval van overlijden, een certificaat met de gegevens
van de burgerlijke stand.
• In alle andere gevallen, om het even welk

Uw Camping biedt u een verzekering waarbij u de
voorschotten of betaalde bedragen vergoed krijgt als u
uw verblijf moet annuleren of onderbreken om elke reden
buiten uw schuld.

Samenvatting garanties
GARANTIES
Annulering
Eigen risico

BEDRAGEN
€ 5.000 per verhuring  
€45 (behalve bepaalde

gevallen, zie Wat dekken
wij?)

Vergoeding
Volgens prijsschaal annuleringskosten
Reisonderbreking
Vergoeding pro rata  

€ 4.000 per verhuring  
en € 25.000 per

gebeurtenis

Inwerkingtreding: de dag van afsluiting van het contract
Afloop van de garantie: de dag van vertrek

5

Na ontvangst van het volledige dossier word ik binnen
48u vergoed.

