
 
 

NIEUWSBRIEF BEUKEN’ESSERS 16-2-2017 

- Bij de meeste reisverzekeringen wintersport niet standaard is meeverzekerd? 

Gaat u op wintersport? Zorg er dan voor dat een wintersportdekking is meeverzekerd. De 
wintersportdekking is ook nodig als u "slechts" gaat wandelen. Heeft u een wintersportdekking, dan 
zijn kosten van bijv. een gipsvlucht of de "banaan" meeverzekerd. 

- U bij diefstal van bagage altijd aangifte moet doen bij de plaatselijke politie? 

Vraag hierbij ook om een politierapport. Het is belangrijk om dit te doen. Heeft u geen aangifte 
gedaan, dan wordt een schade vaak afgewezen. Dit is natuurlijk niet wenselijk. 

- Dat u bij een calamiteit altijd contact moet opnemen met de alarmcentrale? 

Doet er zich een calamiteit voor tijdens uw reis (denk aan ziekte of een ongeval), neem dan altijd 
contact op met de alarmcentrale. Deze zijn 24 uur per dag bereikbaar en kunnen u verder helpen. 
Het telefoonnummer van de alarmcentrale staat vaak op het reispasje of de polis vermeld. 

- Dat kinderen vaak maar tot een bepaalde leeftijd meeverzekerd zijn? 

Bij kinderen wordt een onderscheid gemaakt tussen thuiswonend en voor studieredenen 
uitwonend. Afhankelijk van de maatschappij geldt er vaak een leeftijdsgrens voor thuiswonende 
kinderen. Bij sommige verzekeraars zijn kinderen tot 21 jaar verzekerd. Andere maatschappijen 
hanteren een hogere leeftijd. Kinderen voor studie redenen uitwonend zijn vaak meeverzekerd op 
de reisverzekering van de ouders. Wilt u weten hoe dit bij uw polis is? Neem dan contact met ons 
op! 

- Dat een kortlopende annuleringsverzekering binnen 7 dagen na het boeken van de reis 
afgesloten moet worden? 

Doet u dit niet dan kan dit bij een annulering problemen geven. Neem na het boeken van een reis 
zo spoedig mogelijk contact met ons op. Heeft u een doorlopende reisverzekering met 
annuleringsdekking lopen, dan is melden niet nodig. 

- Een samengestelde reis vaak niet standaard is meeverzekerd onder een 
annuleringsverzekering? 

Een samengestelde reis bestaat uit verschillende, los van elkaar gemaakte boekingen. Bij een 
annulering is dit vaak niet standaard meeverzekerd. Veel verzekeraars beiden wel de mogelijkheid 
om dit (gedeeltelijk) mee te verzekeren. Wilt u hier aanvullende informatie over? Neem dan contact 
met ons op. 

- Dat u bij bijzondere activiteiten dit vaak moet meeverzekeren op een reisverzekering? 

Veel reisverzekeraars gaan uit van een 'standaard vakantie'. Gaat u op zakenreis, backpacken of 
gaat u tijdens uw vakantie bijzondere sporten beoefenen (zoals bijvoorbeeld duiken), dan is dit 
vaak niet standaard meeverzekerd. Wel kan dit vaak aanvullend meeverzekerd worden. Neem 
hiervoor contact met ons op. 

  



 
 

- Uw duikuitrusting niet standaard is meeverzekerd? 

Bent u een fanatieke of juist recreatieve duiker, dan heeft u vast de beschikking over de nodige 
uitrusting. Vaak is deze uitrusting duurder dan hetgeen onder de bagagedekking valt. Uw 
duikuitrusting apart verzekeren op de reisverzekering is een must! 

- Uw golfuitrusting kan worden meeverzekerd? 

Ook voor de golfuitrusting geldt geen standaard dekking. Dit is vergelijkbaar met de duikuitrusting. 
Meldt ons dit, zodat wij uw verzekering op de juiste manier kunnen aanpassen. 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze nieuwsbrief. Neemt u dan eens contact met ons 
op. Wij staan voor u klaar. 

Uiteraard wensen wij u als beuken'essers team een goede, veilige en schadevrije vakantie 
toe. Mocht er toch een calamiteit plaatsvinden, dan kunt u op ons terugvallen. Ook dat 
verstaan wij onder genieten in zekerheid. 


