REISVERZEKERINGEN
Als reisorganisatie gaan we er van uit dat u zowel een adequate annuleringsverzekering als een reisverzekering heeft
afgesloten. Een annuleringsverzekering is niet alleen vooraf, maar ook tijdens de reis bij onverhoopt afbreken van
belang. U dient er (in het bijzonder bij een doorlopende reisverzekering) op te letten dat u een reisverzekering met
voldoende (wereld-) dekking gebruikt. Adequate reis- en annuleringsverzekeringen zijn uw eigen verantwoordelijkheid.
Conform de reisvoorwaarden kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade waarvoor aanspraak zou
bestaan uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering. Bij verzuim verzekerd te zijn kunt u dergelijke schade
niet op ons verhalen.
S&S-reizen biedt u in samenwerking met Allianz Global Assistance een goede annulerings- en reisverzekering aan.
Bij elke vakantie loopt u het risico dat dingen anders gaan dan verwacht. Verlies of diefstal van uw camera,
beschadiging van de bagage, geneeskundige of medische hulp nodig; het kan ons allemaal overkomen. Ook kan
het zijn dat uw reis helemaal niet door kan gaan. Met een verzekering van Allianz Global Assistance hoeft u zich
hierover geen zorgen te maken. Allianz Global Assistance is één van de bekendste aanbieders van reis- en
annuleringsverzekeringen. Het afsluiten van de verzekeringen bij S&S-reizen bevordert bovendien een snelle
afwikkeling en adequate actie bij calamiteiten op de plaats van bestemming.

Kortlopende reisverzekering
Met de kortlopende reisverzekering stelt u uw reisverzekering zo samen, dat de dekking naadloos aansluit op
uw vakantieplannen. Standaard zijn in de reisverzekering de volgende rubrieken opgenomen:
S.O.S.-hulp, medische hulp, reisongevallen en diefstal van bagage.
Europese
Wereld excl.
Wereld incl.
Unie
VS en Canada VS en Canada
Combinatie C
E 2,55
E 3,50		
E 4,50
Combinatie B
E 1,85
E 2,75		
E 3,40
Combinatie A
E 0,95
E 2,00		
E 2,40
					

Eigen risico
geen
E 50,- voor reisbagage
E 75,- voor reisbagage
en E 500,- medische kosten

De genoemde bedragen zijn per persoon per dag. Poliskosten per boeking bedragen E 4,50.
Wij brengen u geen administratiekosten in rekening.

Kortlopende annuleringsverzekering
Met de Allianz Global Assistance annuleringsverzekering heeft u geen financiële strop wanneer uw reisplannen
onverwacht niet doorgaan. En wanneer u uw vakantie tussentijds moet afbreken, krijgt u in geval van
de Annuleringsverzekering Volledig de niet-genoten vakantiedagen vergoed en ingeval van de annuleringsverzekering
Dubbel-Zeker zelfs alle vakantiedagen.
Annuleringsverzekering
Premie		
Volledig
5,6% + 21% assurantiebelasting over de premie en poliskosten
Dubbel-Zeker
6% + 21% assurantiebelasting over de premie en poliskosten
		
Poliskosten per boeking bedragen E 4,50.
Wij brengen u geen administratiekosten in rekening.

Hoe kunt u een Allianz Global Assistance verzekering afsluiten?
Het afsluiten van de verschillende verzekeringen is eenvoudig; u kunt op het (online) boekingsformulier aangeven
of en zo ja welke verzekering u wenst. Uiteraard kunt u ons hierover ook bellen. Bij uw reserveringsbevestiging annex factuur ontvangt u de polis(sen) met polisnummer(s) en bijbehorende voorwaarden van
de afgesloten verzekering(en).
Voor het op maat aanpassen van genoemde verzekeringen, het afsluiten van overige vormen van reis- en
annuleringsverzekeringen van Allianz Global Assistance, zoals doorlopende reis- en annuleringsverzekeringen,
Globetrotter reisverzekering e.d., kunt u met ons contact opnemen.

