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Q&A Doorlopende Reisverzekering  
Versie: 9 juni 2020 

 

Deze Q&A gaat in op actuele vragen rondom het reisadvies na 15 juni 2020. Aan 

deze Q&A kunnen geen rechten worden ontleend. In de polisvoorwaarden is exact omschreven voor 

welke kosten er dekking bestaat. 

 

 
 

Algemeen 

Ik wil op (zomer)vakantie. Hoe zit het met mijn reisverzekering? 

Het negatieve reisadvies voor een aantal (Europese) landen wordt opgeheven. Vanaf 15 juni kunnen 

Nederlanders weer reizen naar landen met een geel reisadvies. Op de website van Nederlandwereldwijd 

vindt u meer informatie over de kleurcodes bij reisadviezen en het actuele reisadvies per land.  

 

Reis 

 

Mijn reisbestemming heeft geen negatief reisadvies (code groen of geel). Biedt mijn 

reisverzekering dekking tijdens mijn reis? 

Uw reisverzekering biedt dekking. Hierbij geldt onder andere het volgende: 

- Hebt u geneeskundige kosten meeverzekerd? Dan zijn de kosten van een geneeskundige of 

tandheelkundige behandeling die u tijdens uw reis plotseling moet ondergaan verzekerd als 

aanvulling op de vergoeding van uw zorgverzekering. Let op: uw zorgverzekering moet ook 

dekking bieden in het land waar u op reist bent. Er wordt uitsluitend een aanvullende vergoeding 

vanuit uw reisverzekering gedaan. 

- Noodzakelijke extra reis- en verblijfskosten van u en, als dat noodzakelijk is, van 1 meereizende 

persoon, als gevolg van ernstige ziekte zijn verzekerd.   

- Geldt er in het land van uw reisbestemming een quarantaineverplichting bij aankomst? Dan zijn 

de extra reis- en verblijfskosten niet verzekerd.  

 

Mijn reisbestemming heeft geen negatief reisadvies (code groen of geel) als ik vertrek. Tijdens 

mijn vakantie krijgt mijn reisbestemming een negatief reisadvies vanwege de corona-situatie 

(code oranje of rood). Biedt mijn reisverzekering dekking? 

Is de schade gerelateerd aan corona? Dan is uw reisverzekering geldig tot het eerst mogelijke moment 

dat u redelijkerwijs naar huis kunt terugkeren. Blijft u langer op uw vakantiebestemming terwijl u 

redelijkerwijs wel naar huis kunt terugkeren? Dan schiet u in ernstige mate tekort in uw verplichting om 

schade te voorkomen. U bent dan niet meer verzekerd voor schade die gerelateerd is aan corona. U bent 

nog wel verzekerd voor schade die niet gerelateerd is aan corona als u de desbetreffende rubriek hebt 

gekozen, zoals medische kosten als gevolg van een beenbreuk of bagage die wordt gestolen. Uiteraard 

moet u wel de normale voorzorgsmaatregelen in acht nemen. 

 

Hierbij geldt onder andere het volgende: 

- Hebt u geneeskundige kosten meeverzekerd? Dan zijn de kosten van een geneeskundige of 

tandheelkundige behandeling die u tijdens uw reis plotseling moet ondergaan verzekerd als 

aanvulling op de vergoeding van uw zorgverzekering. Let op: uw zorgverzekering moet ook 

dekking bieden in het land waar u op reist bent. Er wordt uitsluitend een aanvullende vergoeding 

vanuit uw reisverzekering gedaan. 

- Noodzakelijke extra reis- en verblijfskosten van u en, als dat noodzakelijk is, van 1 meereizende 

persoon, als gevolg van ernstige ziekte zijn verzekerd.   

 

 

 

De Alarmcentrale is de organisatie die namens a.s.r. hulp verleent waarop u recht hebt volgens de 

voorwaarden. Bent u in het buitenland en moet u kosten maken omdat u iets overkomt of is 

hulpverlening noodzakelijk? Neem dan altijd eerst contact op met de Alarmcentrale (+31 30 256 77 

77). 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-coronavirus-zomervakantie-2020-in-eenvoudige-taal
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-coronavirus-zomervakantie-2020-in-eenvoudige-taal
https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/wat-betekenen-de-kleurcodes-bij-reisadviezen
https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/wat-betekenen-de-kleurcodes-bij-reisadviezen
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
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Mijn reisbestemming heeft een negatief reisadvies vanwege de corona situatie (code oranje of 

rood). Biedt mijn reisverzekering dekking als ik vertrek? 

- U bent niet verzekerd als u een corona-gerelateerde schade oploopt of daarvoor kosten moet 

maken (bijvoorbeeld medische kosten) omdat u ondanks het negatieve reisadvies, in ernstige 

mate tekort schiet in uw verplichting om schade te voorkomen door toch af te reizen naar uw 

reisbestemming. 

- U bent verzekerd voor schade die niet gerelateerd is aan corona als u de desbetreffende rubriek 

hebt gekozen, zoals medische kosten als gevolg van een beenbreuk of bagage die wordt 

gestolen. Uiteraard moet u wel de normale voorzorgsmaatregelen in acht nemen. 

 

Annulering 

 

Mijn reisbestemming heeft een negatief reisadvies voor vertrek of krijgt een negatief reisadvies 

tijdens mijn vakantie (code oranje of rood). Ik wil mijn reis annuleren of voortijdig afbreken 

vanwege het negatieve reisadvies. Kan ik een beroep doen op mijn annuleringsdekking? 

Nee, een negatief reisadvies is geen verzekerde gebeurtenis. Neem hiervoor contact op met uw 

reisorganisatie, hotel of vervoersmaatschappij. 

 

Ik heb een reis geboekt die uit losse onderdelen bestaat (samengestelde reis). Op het moment van 

boeken van de reis is er geen sprake van een negatief reisadvies (code oranje of rood). Door 

uitval van één van de vooraf in Nederland geboekte reisonderdelen kan ik geen gebruik meer 

maken van de overige geboekte reisonderdelen. Biedt mijn annuleringsverzekering hier dekking 

voor? 

Ja. U bent verzekerd tot maximaal de annuleringskosten van de niet-gebruikte onderdelen. Wordt 

bijvoorbeeld uw vlucht geannuleerd? En moet u de hotelboeking daardoor ook annuleren? Dan 

vergoeden wij de annuleringskosten van het hotel, maar niet van de vlucht. Dit geldt alleen als de 

vervoerder, verhuurder en/of reisorganisatie de kosten voor annulering niet vergoedt en niet voor 

vervanging kan zorgen. 

 

Ik heb een reis geboekt die uit losse onderdelen bestaat (samengestelde reis). Op het moment van 

boeken van de reis is er wel sprake van een negatief reisadvies (code oranje of rood). Door uitval 

van één van de vooraf in Nederland geboekte reisonderdelen kan ik geen gebruik meer maken van 

de overige geboekte reisonderdelen. Biedt mijn annuleringsverzekering hier dekking voor? 

Nee. Als ten tijde van het boeken van de reis redelijkerwijs te voorzien was dat één van de 

reisonderdelen zou uitvallen, is geen sprake van een onvoorziene gebeurtenis of onvoorziene kosten. 

Ook vergoeden wij geen schade als u op het moment dat u de reis boekte al kon verwachten dat u uw 

reis moest annuleren, uit moest stellen of voortijdig moest afbreken. De annuleringskosten zijn dan voor 

uw eigen rekening.  
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Ik heb een reis geboekt die uit losse onderdelen bestaat (samengestelde reis). Op het moment van 

boeken van de reis is er geen sprake van een negatief reisadvies (code groen of geel). Ik wil nu 

een reisonderdeel bijboeken maar voor mijn reisbestemming geldt nu een negatief reisadvies 

(code oranje of rood). Door uitval van één van de geboekte reisonderdelen kan ik geen gebruik 

meer maken van de overige geboekte onderdelen. Biedt mijn annuleringsverzekering hier dekking 

voor? 

Het ligt eraan wanneer u wat hebt geboekt:  

- U bent wel verzekerd tot maximaal de annuleringskosten van de niet-gebruikte onderdelen die 

zijn geboekt op het moment dat er geen sprake was van een negatief reisadvies. Wordt 

bijvoorbeeld uw vlucht geannuleerd? En moet u de hotelboeking daardoor ook annuleren? Dan 

vergoeden wij de annuleringskosten van het hotel, maar niet van de vlucht. Dit geldt alleen als de 

vervoerder, verhuurder en/of reisorganisatie de kosten voor annulering niet vergoedt en niet voor 

vervanging kan zorgen. 

- U bent niet verzekerd voor dat deel van de reis wat u hebt geboekt op het moment dat er wel 

sprake was van een negatief reisadvies. Als ten tijde van het boeken van de reis redelijkerwijs te 

voorzien was dat één van de reisonderdelen zou uitvallen, is geen sprake van een onvoorziene 

gebeurtenis of onvoorziene kosten. Ook vergoeden wij geen schade als u op het moment dat u 

de reis boekte al kon verwachten dat u uw reis moest annuleren, uit moest stellen of voortijdig 

moest afbreken. De annuleringskosten zijn dan voor uw eigen rekening.   

  


