
 

 

Daarom een doorlopende reisverzekering            

van Raadhoven 

Het hele jaar door zeker van uw vakantie genieten. 

 Eén keer afsluiten, altijd verzekerd. 

 Wereldwijde hulp, 24 uur per dag. 

 Ook stages en vrijwilligerswerk in het buiten-

land is standaard meeverzekerd. 

 Voor een snel advies bij eenvoudige medische 

klachten. 

 Voor de beste artsen in de buurt. 

Doorlopende Verzekering voor Reizen 

Z 
onder zorgen met 

een doorlopende 

reis– en annule-

ringsverzekering 
U heeft een heerlijke vakantie in het vooruitzicht. 

Dan mag een annuleringsverzekering en/of een 

doorlopende reisverzekering van Raadhoven niet 

ontbreken. Want het kan gebeuren dat een geboek-

te reis niet door kan gaan of dat er onverhoopt iets 

gebeurt tijdens uw vakantie.  

 

U kunt uw doorlopende reisverzekering zelf samen-

stellen. U heeft de keuze uit drie varianten die u nog 

kunt uitbreiden met diverse dekkingen. 

Ook uw doorlopende annuleringsverzekering kunt u 

volledig aanpassen aan uw wensen. Om te begin-

nen heeft u keuze uit twee verzekeringen: een   

standaard annuleringsverzekering of een  

allriskannuleringsverzekering 

 

U staat er nooit alleen voor. Tijdens uw reis of ver-

blijf wordt u, indien nodig, direct geholpen. Van be-

gin tot eind kunt u 24 uur per dag rekenen op uitste-

kende (telefonische) hulp in uw eigen taal.  

Wilt u met een zeker gevoel op reis gaan? De 

Raadhoven doorlopende verzekering voor reizen 

biedt u dat. U heeft de keuze uit diverse mogelijk-

heden en combinaties. Kiezen wat u prettig vindt.  

Daarom een doorlopende annuleringsverzeke-

ring van Raadhoven 

Het hele jaar door annuleringskosten verzekerd. 

 Ook voor lastminuteboekingen. 

 Alle annuleringsredenen mee te verzekeren. 

 Ook onderdelen van een zelf samengestelde 

reis worden vergoed.  

 Zelf kiezen voor welk bedrag u uw reis        

verzekert.  

Meer weten 

Heeft u speciale wensen of wilt u meer weten over 

de mogelijkheden? Neem dan contact  op met uw 

adviseur. Wij hebben ongetwijfeld een oplossing 

die precies bij u past.  



 

 

Dekkingsoverzicht doorlopende reisverzekering 

Personenhulp Standaard Standaard Standaard 

Hulp voor personen kostprijs kostprijs kostprijs 

Extra onvoorziene kosten kostprijs kostprijs Kostprijs 

Telecommunicatiekosten € 50 € 100 € 150 

Extra kosten na een    natuur-

ramp 
€ 450 € 450 € 450 

    

Schade aan uw vakantie-

verblijf 
Standaard Standaard Standaard 

Bij schade boven € 25 € 100 € 300  500 

    

Bagage Standaard Standaard Standaard 

Totaal € 2.000 € 4.000 € 6.000 

Mobiele telefoons, smart-

phones 
€ 200 € 400 € 600 

iPods, tablets, laptops, com-

puter-, foto-, en filmapparatuur 
€ 1.000 € 2.000 € 3.000 

(Zonne)brillen, contactlenzen, 

sieraden, horloges 
€ 200 € 400 € 600 

(Elektrische) fietsen, zeil– en 

surfplanken en rubberboten 
€ 350 € 700 € 1.250 

Rolstoelen, gehoorapparaten, 

kunstgebitten 
€ 350 € 700 € 1.250 

Medische instrumenten en 

apparatuur 
€ 1.000 € 2.000 € 3.000 

Tijdens de reis aangeschafte 

artikelen die niet voor de reis 

nodig zijn 

€ 350 € 700 € 1.250 

Reisdocumenten kostprijs kostprijs kostprijs 

Totaal aan kostbare zaken uit 

een vervoermiddel 
€ 350 € 700 € 1.250  

Noodkosten als gevolg van een 

onbruikbare tent 
€ 200 € 400 € 600 

Vervoerskosten voor terugge-

vonden bagage 
€ 250 € 250 € 250 

Noodaanschaf toiletartikelen 

en kleding 
€ 200 € 400 € 600 

Eigen risico per gebeurtenis 

per reis 
€ 50 € 50 € 0 

    

Geld Optioneel Optioneel Optioneel 

Per reis, voor alle verzekerden 

samen 
€ 500 € 500 € 500 

    

Geneeskundige kosten Standaard Standaard Standaard 

Gemaakt buiten Nederland kostprijs kostprijs Kostprijs 

Gemaakt in Nederland €1.000 € 2.000 € 3.000 

Tandheelkundige kosten € 350 € 700 € 1.250 

Reis Rechtsbijstand Optioneel Optioneel Optioneel 

Binnen Europa kostprijs kostprijs kostprijs 

Buiten Europa € 25.000 € 25.000 € 25.000 

    

Ongevallen Optioneel Optioneel Optioneel 

Bij overlijden € 12.500 € 25.000 € 25.000 

Bij algehele blijvende     

invaliditeit 
€ 35.000 € 75.000 € 75.000 

Zonder helm (meerijden) op 

een motor van meer dan 

50cc 

€ 3.000 € 5.000 € 5.000 

    

Skiën, snowboarden en 

duiken 
Standaard Standaard Standaard 

    

Hulp en huur vervoer-

middel 
Optioneel Optioneel Optioneel 

Pechhulp en kosten om uw 

voertuig thuis te brengen 
kostprijs kostprijs kostprijs 

Arbeidsloon bij reparatie 

langs de weg 
€ 150 € 150 € 150 

Verzending onderdelen € 150 € 150 € 150 

Berging, bewaking, stalling 

en vervoer van uw voertuig 
€ 1.000 € 1.000 € 1.000 

Extra verblijfkosten per dag 

(maximaal 10 dagen) 
€ 75 € 75 € 75 

Huur vervangend vervoer 

per dag (maximaal 30 da-

gen) 

€ 125 € 125 € 125 

    

Extra Sportuitrusting Optioneel Optioneel Optioneel 

Sportartikelen € 2.500 € 3.000 € 4.000 

Maximale reisduur Basis Comfort Top 

Het aantal aangesloten reisda-

gen per reis 

60 dagen 90 dagen 180 dagen 

Wat opvalt bij onze reisverzekering 

 Congressen zijn standaard meeverzekerd. Ook in het 

buitenland 

 Wij kennen hogere verzekerde bedragen  

 Standaard medische instrumenten meeverzekerd 

 Bij ons zijn verder standaard meeverzekerd: 

 personen 

 bagage 

 geneeskundige kosten 

 skiën en snowboarden 

Alle genoemde maximumbedragen gelden per verzekerde per reis, tenzij anders vermeld. 



 

 

Premieoverzicht doorlopende reisverzekering 

Uw keuzes 

 Basis: de belangrijkste risico’s verzekerd 

U bent goed verzekerd voor de belangrijkste 

risico’s tijdens uw reis. Zo bent u per reis zes-

tig dagen aaneengesloten verzekerd voor des-

kundige hulpverlening via de Europeesche 

Hulplijn. Daarnaast heeft u recht op enkele 

belangrijke vergoedingen. Voor een vakantie 

buiten Europa kunt u de Basis reisverzekering 

uitbreiden met Werelddekking.  

 

 Comfort: meer dan ruime vergoedingen 

Deze verzekering biedt meer dan de Basis 

verzekering. U bent zo per reis voor negentig 

dagen aangesloten verzekerd. U krijgt ruimere 

vergoedingen voor de dekkingen die u kiest. 

De standaard Europadekking is desgewenst 

uit te breiden naar Werelddekking. 

 

 Top: alles perfect geregeld! 

Wilt u geen enkel risico nemen en gewoon met 

een zeker gevoel op reis gaan? Dan is onze 

Topdekking perfect voor u. Een uitgebreide 

verzekering zodat u niet voor verassingen 

komt te staan. Zo bent u bijvoorbeeld maar 

liefst 180 dagen aaneengesloten verzekerd, 

wereldwijd.  

 

 Uitbreiding voor Basis, Comfort en Top 

U kunt deze reisverzekering verder uitbreiden 

met dekkingen die uw reisverzekering nog 

beter laten aansluiten op uw reisgedrag. 

De Hulplijn + 31 (0)20 65 15 777 

 Een nummer voor hulp bij pech, ongevallen, 

ziekenhuisopnamen en calamiteiten. 

 Dag en nacht bereikbaar. 

 Professionele ondersteuning door alarmcentra-

le SOS internationaal.  

 Wereldwijde en professionele hulp in uw eigen 

taal.  

 Geeft advies bij eenvoudige medische klach-

ten en over eventueel medicijngebruik en ver-

telt of u er verstandig aan doet een arts te be-

zoeken. 

 Kent de beste artsen en hulpdiensten in de 

buurt van uw vakantieadres. 

2 volwassenen met kind(eren) 
Basis Comfort Top 

Europa Wereld Europa Wereld Wereld 

Standaard      

Personenhulp € 55,00 € 60,00 € 60,00 € 70,00 € 75,00 

Bagage € 14,00 € 14,00 € 15,00 € 16,00 € 20,00 

Geneeskundige kosten € 23,00 € 34,50 € 23,50 € 35,00 € 36,00 

Skiën en snowboarden € 14,00 € 14,00 € 14,00 € 14,00 € 14,00 

totaal € 106,00 € 122,50 € 112,50 € 135,00 € 145,00 

Optioneel    

Geld € 20,00 € 20,00 € 20,00 

Reis rechtsbijstand € 7,00 € 7,00 € 7,00 

Ongevallen € 15,00 € 17,00 € 17,00 

Hulp en huur vervoermiddel € 25,00 € 25,00 € 25,00 

Extra sportuitrusting € 26,50 € 26,50 € 26,50 

1 volwassenen met kinderen,  

2 volwassenen of 2 volwassenen 

met kinderen tot 5 jaar 

Basis Comfort Top 

Europa Wereld Europa Wereld Wereld 

Standaard      

Personenhulp € 40,00 € 45,00 € 45,00 € 50,00 € 55,00 

Bagage € 8,00 € 9,00 € 9,00 € 11,00 € 15,00 

Geneeskundige kosten € 17,50 € 24,00 € 18,00 € 24,50 € 25,00 

Skiën en snowboarden € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 

totaal € 75,50 € 88,00 € 82,00 € 95,50 € 105,00 

Optioneel    

Geld € 20,00 € 20,00 € 20,00 

Reis rechtsbijstand € 7,00 € 7,00 € 7,00 

Ongevallen € 10,00 € 12,00 € 12,00 

Hulp en huur vervoermiddel € 25,00 € 25,00 € 25,00 

Extra sportuitrusting € 26,50 € 26,50 € 26,50 

1 volwassene of 1 volwassene + 

kinderen tot 5 jaar  

Basis Comfort Top 

Europa Wereld Europa Wereld Wereld 

Standaard      

Personenhulp € 23,00 € 24,00 € 25,00 € 26,00 € 30,00 

Bagage € 4,50 € 5,00 € 5,00 € 6,00 € 10,00 

Geneeskundige kosten € 9,50 € 15,00 € 10,00 € 15,50 € 16,00 

Skiën en snowboarden € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 

totaal € 43,00 € 50,00 € 46,00 € 53,50 € 62,00 

Optioneel    

Geld € 20,00 € 20,00 € 20,00 

Reis rechtsbijstand € 7,00 € 7,00 € 7,00 

Ongevallen € 6,00 € 6,00 € 6,00 

Hulp en huur vervoermiddel € 25,00 € 25,00 € 25,00 

Extra sportuitrusting € 26,50 € 26,50 € 26,50 

De premies gelden per jaar en zijn inclusief assurantiebelasting.  

Wij rekenen geen poliskosten. 



 

 

Wat opvalt bij onze annuleringsverzekering 

 Onderdelen van zelf samengestelde reizen zijn 

meeverzekerd. 

 Annulering in verband met uitval van de           

waarnemer is meeverzekerd. 

 Als reden voor annulering is een maatschaps-

geschil of een op hand zijnde dissociatie             

meeverzekerd 

 U kunt bij ons tot een bedrag van € 5.000 euro 

annulering verzekeren 

U leest hierover meer in ons dekkingsoverzicht      

hierboven.   

Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw          

adviseur.  

Waarom doorlopend 

Doorlopend omdat u dan het gehele jaar verzekerd bent van dekking. Of u nu een lange reis maakt, een weekendje weg 

gaat, een seminar in het buitenland bezoekt of een studietrip naar Rome maakt. Dat is wel zo prettig. Zo hoeft u niet per 

evenement een aparte verzekering te sluiten en zorgen wij dat u verzekerd bent van hulp, waar u ook bent.  

Annulering (alleen als u die heeft verzekerd) Basis Comfort Top 

Per verzekerde per reis € 1.500 € 3.500 € 5.000 

Maximale per jaar voor alle verzekerden samen € 6.000 € 14.000 € 20.000 

    

Annuleringskosten en afbreekvergoeding  

Annuleert u uw reis of breekt u die voortijdig af? Dan heeft u recht op een vergoeding. Maar alleen als het gebeurt om een van de redenen die in de voorwaar-

den staan. Op het polisblad staat welke maximumvergoeding u heeft gekozen. 

Waarnemer   

Een eventuele waarnemer is meeverzekerd. U heeft recht op een vergoeding, als u uw reis annuleert of afbreekt omdat uw waarnemer uitvalt. Maar alleen als 

het gebeurt om een van de redenen die in de voorwaarden staan. 

Allrisk Annulering  

Annuleert u uw reis of breekt u deze voortijdig af om een reden die niet in de voorwaarden staat? Met Allrisk Annulering heeft u dan toch recht op een vergoe-

ding van 75% van de annuleringskosten. 25% van het totaalbedrag blijft voor uw eigen rekening. Voor redenen die wél in de voorwaarden staan, houdt u 

natuurlijk recht op de gewone vergoeding.  

Premieoverzicht doorlopende annuleringsverzekering 

 1 volwassene of           

1 volwassene met 

kinderen tot 5 jaar  

1 volwassenen met 

kinderen,  

2 volwassenen of 2 

volwassene met 

kinderen tot 5 jaar 

2 volwassenen     

met kind(eren) 

Annulering verzekerd per reis 

tot € 1.500 
€ 45,00 € 85,00 € 100 

Annulering verzekerd per reis 

tot € 3.500 
€ 75,00 € 145,00 € 160,00 

Annulering verzekerd per reis 

tot € 5.000 
€ 150,00 € 220,00 € 235,00 

Allrisk Annulering verzekerd 

per reis tot € 1.500 
€ 60,00 € 110,00 € 125,00 

Allrisk Annulering verzekerd 

per reis tot € 3.500 
€ 90,00 € 170,00 € 185,00 

Allrisk Annulering verzekerd 

per reis tot € 5.000 
€ 195,00 € 275,00 € 290,00 

Dekkingsoverzicht doorlopende annuleringsverzekering 

Raadhoven | Wilhelminalaan 1 | 3723 GJ De Bilt | Postbus 626 | 3720 AP Bilthoven 

www.raadhoven.nl | info@raadhoven.nl | 030 252 54 60 | KVK30182733 | NL84 INGB 066 13 13 565 

De premies gelden per jaar en zijn inclusief assurantiebelasting.  

Wij rekenen geen poliskosten. 


