
REISVERZEKERINGEN
Travel Inventive biedt je verschillende verzekeringen. Naast de individuele reis- en annuleringsverzekeringen kunnen er ook
groepscontracten afgesloten worden bij onze verzekeringsmaatschappij, de Europeesche, We leggen je graag de verschillende
opties uit. 
 
Reguliere individuele reisverzekering

 Deze verzekering dekt hulpverlening, bagage en buitengewone kosten, ook bij een natuurramp. Deze reguliere reisverzekering is
af te sluiten voor alle deelnemers of voor een deel van de groep.  Oorzaak en reden van de claim moeten onvoorzien zijn en
buiten je schuld anders is bijvoorbeeld bagage niet gedekt. De verzekering biedt diverse dekkingen. Dit hangt af van je keuze tot
het wel of niet meeverzekeren van medische dekking, bagage, rechtsbijstand en ongevallen.

 Bekijk het premie- en dekkingsoverzicht in de brochure.  
 
Groeps (school) reisverzekering (basisdekking of uitgebreide dekking) 

 De groepsreisverzekering is afgeleid van de reguliere individuele reisverzekering. De  premie ligt aanzienlijk lager dan de premie
van de reguliere reisverzekering. Hiermee samenhangend zijn de verzekerde bedragen beperkter. De groepsreisverzekering is in
samenspraak met de Europeesche Verzekeringen opgesteld. Voor groepen die relatief kort op reis gaan, is de dekking over het
algemeen voldoende. Ook voor een deel van de groep (minimaal 15 personen) is de groepsreisverzekering af te sluiten. Bekijk de
voorwaarden en het dekkingsoverzicht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vervoer + verblijf

SGRZ Garantieregeling + Calamiteitenfonds

Toeslag docentenkamers

[naam excursie 1]

[naam excursie 2]

[naam excursie 3]

 

 

 

REIS INCL. PROGRAMMA

https://www.europeesche.nl/sites/default/files/37069_kortlopendereis.pdf
https://www.europeesche.nl/sites/default/files/344-201-05-12_avw_groeps-_en_schoolreis.pdf


ANNULERINGSVERZEKERINGEN
Individuele annuleringsverzekering 
De individuele annuleringsverzekering dekt de annuleringskosten vanaf het moment van boeken. Bij een geldige
reden tot annulering krijgt de verzekerde deelnemer zijn reissom terug. Deze verzekering is ook voor een deel van de
groep af te sluiten en moet binnen 7 dagen na boeking worden afgesloten.  Sluit je later af? Dan dekt de verzekering
geen schade om een reden die 3 maanden voorafgaand aan het afsluiten van de verzekering al bestond. De premie
bedraagt 5,5% van de reissom, exclusief 21% assurantiebelasting en poliskosten. Maximaal 4 personen/gezinnen zijn
ten opzichte van elkaar op de polis verzekerd. Hieronder een samenvatting van de gedekte kosten. Een volledig
dekkingsoverzicht voor deze verzekering vind je op dekkingsoverzicht individuele annuleringsverzekering.
 
Gedekt: 

Annulering bij gezondheid van jezelf of familie 2e graad
Overlijden familie 3e graad
Ontbinding duurzame relatie
Ontslag, nieuwe baan of nieuwe woning 

 
Niet gedekt: 

ramp op bestemming, epidemie of aanslag
oranje of rood reisadvies 

 
Extra mogelijkheden:  

Tegen een toeslag van 1% is dek je het risico van annulering als jou als waarnemer of groepsleider iets overkomt.
De hele groep kan dan annuleren. 
All risk dekking: dekt ook andere onvoorziene omstandigheden dan in de voorwaarden genoemd. Reden moet wel
buiten je schuld liggen. Dekking maximaal 75%. (Geen zin om op reis te gaan, weersomstandigheden,
faillissement touroperator of calamiteiten zijn niet gedekt. Premietoeslag 1,5%. 

  
Groepsannuleringsverzekering 

 De groepsannuleringsverzekering wijkt af van de reguliere individuele annuleringsverzekering. Deze verzekering dekt
annuleringskosten voor de gehele groep bij overlijden of ernstige ziekte van één van de verzekerde deelnemers.
Daarnaast dekt deze verzekering faillissement van de groep of uitvallen van een gehuurde accommodatie door
brand, ontploffing, bliksem of storm. Dit houdt in dat bijvoorbeeld bij overlijden van één van de deelnemers de
gehele groep het recht heeft hun reis te annuleren. De groepsannuleringsverzekering dekt geen risico van
individuele annuleringskosten van één van de deelnemers. De reden van annulering moet binnen 2 maanden voor
vertrekdatum liggen.  Bekijk de voorwaarden en het dekkingsoverzicht.
 
Niet gedekt:

individuele (familie)omstandigheden
annulering als de reden op het moment van afsluiten al voorzien was. 

 
Dekkingsbeperking:

Sluit je 7 dagen na boeking af en moet je annuleren vanwege een reden die in de 3 maanden voordat de
verzekering werd afgesloten al bekend was, dan is de annulering niet gedekt. 

 
Premie - exclusief 21% assurantiebelasting over de premie en poliskosten 

Tot en met 10 personen 3%
Tot en met 20 personen 3,5%
Tot en met 40 personen 4,5%
Tot en met 50 personen 5%
Tot en met 80 personen 5,5%
Tot en met 100 personen 6% 

  
 

 
 

Vervoer + verblijf

SGRZ Garantieregeling + Calamiteitenfonds

Toeslag docentenkamers

[naam excursie 1]

[naam excursie 2]

[naam excursie 3]

 

 

 

REIS INCL. PROGRAMMA

https://www.europeesche.nl/verzekering/kortlopende-annuleringsverzekering
https://www.europeesche.nl/sites/default/files/37098_0717_voorwaarden_groepsannulering.pdf

