
VCN Verzekerings Combinatie Nederland B.V. heeft de uiterste zorg besteed aan de betrouwbaarheid  en actualiteit van de gegevens in dit overzicht.

Onjuistheden en/of onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. VCN is daarvoor niet aansprakelijk en in voorkomende gevallen zijn de voorwaarden van de betreffende verzekeraar leidend.

Doorlopende reis VP DR 2018_01 XRDC 06-1/Velten VG-DR-3

Wie zijn verzekerd Alle personen op het polisblad Alle personen op het polisblad incl max 2 kinderen (geen eigen) < 19 jr. die 

meereizen met verzekerde personen en eigen kind(eren)

Eindleeftijd meeverzekerde kinderen Uitwonend (behalve dagonderwijs) >27, uitwonend (behalve dagonderwijs), trouwen

Reizen binnen Nederland Geen dekking voor reizen naar:

- (vakantie)woningen en

- caravans, tenten en/of boten met een vaste sta- of ligplaats

Dit is wel verzekerd als Eigen vakantieverblijf optioneel verzekerd is

geen dekking voor reizen naar:

- (vakantie)woningen en

- caravans, tenten en/of boten met een vaste sta- of ligplaats

Maximale reisduur 60-90-180 dagen Periode die op polisblad vermeld is, geen termijn in voorwaarden gevonden

Vrijwilligerswerk Verzekerd Niet benoemd

Basisdekking 

Kosten van overkomst en verblijf Ondersteunende familielid bij overlijden, ziekte: geen max aantal 

dagen. In geval van ziekte/ongeval alleen als men alleen reist of 

verzorger is van kinderen <16 jaar of lichamelijk/geestelijk 

gehandicapten

Ondersteunende familielid bij overlijden, ziekte en ongevallen wanneer er geen 

ander familielid is voor max 21 dagen

Noodzakelijke bijstand door 1 persoon aan verzekerde die alleen reist of die 

verzorger is van kinderen <16 jaar of lichamelijk/geestelijk gehandicapten voor 

max 21 dagen

Extra kosten natuurgeweld Extra reis- en verblijfskosten tot max € 450 Geen maximum voor extra reis- en verblijfskosten

Aansprakelijkheid  vakantieverblijf € 300, franchise € 25  € 375,  franchise € 25

Telecommunicatie/telefoonkosten Max € 100 Max € 200

Keuzedekking Bagage 

Bagage totaal € 1.000 per verzekerde/2000 alle verzekerde samen of 

€ 3.000  per verzekerde/6000 alle verzekerde samen of 

€ 5.000 per verzekerde/10000 alle verzekerde samen

€ 2.500 per verzekerde per reis

Beeld-, geluid- en computerapparatuur € 500 per verzekerde/€ 1000 alle verzekerde samen

€ 1500  per verzekerde/€ 3000 alle verzekerde samen

€ 2500  per verzekerde/5000 alle verzekerde samen

€ 1.250 per verzekerde per reis

Sieraden, horloges € 100 per verzekerde/€ 200 alle verzekerde samen

€ 300 per verzekerde/€ 600 alle verzekerde samen

€ 500 per verzekerde/€ 1.000 alle verzekerde samen

€ 250 per verzekerde

Telecommunicatieapparatuur Keuze uit € 100 - € 300 - € 500 per verzekerde € 500  per verzekerde per reis

Mobiele telefoons Keuze uit € 100 - € 300 - € 500 per verzekerde € 250  per verzekerde per reis

Beeld en geluidsdragers Keuze uit € 100 - € 300 - € 500 per verzekering € 250  per verzekerde per reis

(Zonne)brillen, contactlenzen Keuze uit € 100 - € 300 - € 500 per verzekerde € 250  per verzekerde per reis

Drones, opblaasbare boten, kano's, fiets etc Keuze uit € 250 - € 300 - € 500 per verzekerde € 375  per verzekerde (drones niet benoemd)

Kunstgebit, hoorapparaat Keuze uit € 250 - € 300 - € 500 per verzekerde Niet benoemd

Op reis meegenomen geschenken Keuze uit € 250 - € 300 - € 500 per verzekering € 250  per verzekerde per reis

Op reis gekochte voorwerpen Keuze uit € 250 - € 300 - € 500 per verzekering € 250  per verzekerde

Gereedschappen Keuze uit € 250 - € 300 - € 500 per verzekerde Niet benoemd

Noodkosten (huur) onbruikbare tent Keuze uit € 100 - € 350 - € 500 per verzekering € 250  per verzekerde per reis (geen vervangende tent? Dan max 500 

verblijfskosten)



Noodartikelen ivm vertraging bagage Keuze uit € 100 - € 250 - € 350 per verzekerde € 250  per verzekerde per reis

Transport teruggevonden bagage € 250 per verzekering Niet benoemd

Muziekinstrumenten Niet benoemd € 375  per verzekerde per reis

(Velten VG-DR-3: niet benoemd)

Eigen risico Bagage en Extra sportuitrusting € 0 - € 75 - € 150 (niet bij reisdocumenten) € 75 (niet bij kleding, reisdocumenten en geld)

(Velten VG-DR-3: 45 (niet bij kleding, reisdocumenten en geld))

Keuzedekking Extra sportuitrusting

Extra sportuitrusting (€ 2500)

ook dekking voor parachute, parazeil, (delta)vlieger en kite. 

Geen aparte keuzemodule, deel verzekerd in verschillende modules.

Keuzedekking Geld

 € 500 Standaard € 500

Keuzedekking Geneeskundige kosten

Geneeskundige kosten In het buitenland kostprijs (behandeling in Nederland, € 1.000, 

nabehandeling in Nederland € 1.000. Tandheelkunde max € 350)

In jet buitenland kostprijs, in Nederland € 0, Tandheelkunde max € 375.

Hulpmiddelen (krukken etc) Maximaal op basis van de tarieven van NVOS-Orthobanda. € 125 per verzekerde

Huisdieren Geen dekking Hond of kat meeverzeked voor gen.kosten

Uitsluiting Nationaliteit niet benoemd Geen dekking van genees- en tandheelkundige behandeling:

- die de verzekerde maakt in het land waarvan hij de nationaliteit bezit

Keuzedekking Ongevallen

Verzekerde som € 25.000 overlijden / € 75.000 blijvende invaliditeit ongeacht de 

leeftijd 

<70 jr € 10.000 overlijden / € 40.000 blijvende invaliditeit

>70 jr € 2.500 overlijden / € 10.000 blijvende invaliditeit

Ongeval Hernia of insectenbeet: geen ongeval Niet benoemd

Keuzedekking Sporten en Wintersport

Sporten en wintersport Standaard verzekerd: sleeën, schaatsen en langlaufen. Optioneel te 

verzekeren (winter-, berg-, lucht-, watersport en overige sporten met 

een meer dan normaal risico. 

Diverse wintersporten verzekerd in basisdekking

Vooraf betaalde skiuitrusting, -passen, -liften en -

lessen

Verzekerd in keuzedekking Verzekerd in basisdekking tegen kostprijs

Keuzedekking Hulp en huur vervoermiddel/Extra 

kosten pech onderweg/Automobilistenhulp

Verzekeringsgebied Alleen Europadekking Europadekking, niet binnen Nederland

Vervangend vervoer Max € 2.500 tot einde reis Max 21 dagen tot einde reis

Overmatig alcoholgebruik Indien bestuurder zijn rijbewijs langer dan 5 jaar heeft:

- een bloed-alcoholgehalte van 0,5 promille of hoger

- een adem-alcoholgehalte van 220 microgram of hoger

Indien bestuurder zijn rijbewijs korter dan 5 jaar heeft:

- een bloed-alcoholgehalte van 0,2 promille of hoger

- een adem-alcoholgehalte van 88 microgram of hoger

Er is sprake van overmatig alcoholgebruik als het

bloedalcoholgehalte 0,8 promille of hoger is of het

ademalcoholgehalte 350 microgram of hoger is.

Keuzedekking Eigen vakantieverblijf

Eigen vakantieverblijf in Nederland verzekerd Eigen vakantieverblijf in Nederland niet verzekerd

Keuzedekking Annulering

Verzekerd bedrag Annulering (niet genoten dagen)

€ 750 - € 1.500 - € 3.000 per persoon max 4x per jaar

Annulering € 1.500 / € 6.000 per persoon/per reis

(Velten VG-DR-3: Annulering € 750 of € 1.500 / € 3.000 of € 6.000 per 

persoon/per reis)



Het vervoermiddel waarmee de reis naar het 

buitenland gemaakt zou worden, valt plotseling 

en onvoorzien uit.

Deze dekking geldt alleen als:

- het vervoermiddel uitvalt binnen 30 dagen voor het begin van de 

reis, en

- reparatie of vervanging niet voor het begin van de reis mogelijk is.

Wij vergoeden de schade niet als het vervoermiddel uitvalt

door pech. Met pech bedoelen wij een mechanisch of elektronisch 

mankement aan het vervoermiddel.

Het binnen 14 dagen voor het begin van de reis onvoorzien uitvallen van het 

motorrijtuig, de toercaravan of de vouwkampeerwagen waarmee de reis zou 

worden gemaakt. Het uitvallen moet het gevolg zijn van brand, diefstal, een van 

buiten komend onheil of een 

mechanische storing.

Samengestelde reis Verzekerd Niet benoemd

Annulering Garantie Volledige reissom 1e 60 dagen daarna op basis van reissom per dag Volledige reissom

Ziekenhuisopname Onderbreking van uw reis door een ziekenhuisopname 

verzekerd

Bij ziekenhuisopname met minimaal 1 overnachting

1. Bij de dekking Annulering (standaard)

dagvergoeding voor de ongenoten reisdagen van de

opgenomen verzekerde en van alle overige meegereisde

verzekerden. Iedere overnachting in het ziekenhuis tijdens de reis geldt als 1 

ongenoten reisdag;

2. Bij de dekking Annulering Garantie

bij een ziekenhuisopname van 4 overnachtingen of meer,

100% van het aandeel van de verzekerde(n) in de reissom,

wanneer op het polisblad staat vermeld dat de dekking

Annulering Garantie is verzekerd;


