
Dit document is er om jou een overzicht te geven van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen van jouw verzekeringspolis. 
Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor 
iemand wel en niet verzekerd is. 

Welk soort verzekering is dit?
Deze workation/zakenreisverzekering beschermt jou als zzp’er wanneer je voor jouw werk moet reizen, zowel voor puur 
zakelijk als een combinatie van zakelijk en recreatief (een ‘workation’ of werkvakantie). 
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Wat is er verzekerd?
  Je bent standaard verzekerd voor 

beschadiging, diefstal en verlies van 
je bagage (max. € 3.500), schade aan 
je vakantiewoning en voor hulp van de 
alarmcentrale. Bij een ongeluk, ziekte 
of overlijden regelen en vergoeden we 
bijvoorbeeld vervoer naar huis of extra 
verblijfskosten.

  Je bent ook verzekerd voor ongevallen. Jij of 
je nabestaanden ontvangen een uitkering bij 
overlijden (€ 25.000) of blijvende invaliditeit 
(max. € 50.000 ) door een ongeval tijdens 
een reis. 

Keuze: medische kosten
  Verzekerd de kosten van een spoedeisende 

of onverwachte medische behandeling, 
aanvullend op je basiszorgverzekering.

Keuze: reisannulering, onderbreking of 
aanpassing van een reis

  Heb je een reis geboekt, maar kun je 
onverwachts niet gaan of moet je een reis 
voortijdig afbreken? Dan vergoeden we de 
kosten, die je gemaakt hebt en niet terugkrijgt 
(max. € 1.500 per reis). 

Keuze: winter- en onderwatersport
  Met deze uitbreiding ben je, in uitbreiding 

op de gekozen dekkingen, ook verzekerd 
voor schades, die ontstaan tijdens winter- en 
onderwatersport.

Keuze: eigen risico huurauto
  Met deze dekking ben je verzekerd voor het 

eigen risico dat je moet betalen in verband 
met verlies van of schade aan een huurauto.

Wat is er niet verzekerd?
Hieronder vind je de belangrijkste uitsluitingen. 
Een compleet overzicht van de uitsluitingen vind 
je in de voorwaarden.

  Reizen tegen advies van arts
 Je bent niet verzekerd wanneer je tegen het 

advies van een arts op reis bent gegaan.

 Fraude, opzet, strafbare feiten, molest
Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten 
van de verzekering of bij een schade fraude 
pleegt. Of wanneer er bij een schade sprake 
is van opzet  of roekeloosheid of criminele 
en strafbare activiteiten. Je bent ook niet 
verzekerd als de schade het gevolg van 
molest of een atoomkernreactie.

 Beroepssport
Je bent niet verzekerd voor de gevolgen 
van een ongeval tijdens het trainen voor of 
deelname aan een sport waarvoor je wordt 
betaald.

 Gevaarlijke sporten
Je bent niet verzekerd voor de gevolgen 
van een ongeval ontstaan bij het beoefenen 
van een gevaarlijke sport of activiteit, zoals 
bijvoorbeeld duiken, parachutespringen, 
deltavliegen, bobsleeën, ijshockey, 
skiwedstrijden, etc. In de voorwaarden staan 
meer voorbeelden van gevaarlijke sporten 
genoemd.

 Deelname aan wedstrijden
Je bent niet verzekerd voor schade die 
ontstaat terwijl je deelneemt aan een 
wedstrijd.
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Waar ben ik gedekt?
 De verzekering is geldig in Europa inclusief de Azoren, de Canarische Eilanden, Madeira en niet-Europese 

landen aan de Middellandse Zee.

 In Nederland ben je alleen verzekerd tijdens deelname aan seminars, congressen, trainingen en beurzen. Of 
tijdens een vooraf geboekte reis met minimaal één overnachting.

 Staat op het polisblad dat je werelddekking hebt? Dan is de verzekering geldig in de hele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?
• Je moet onze vragen eerlijk beantwoorden als je de verzekering aanvraagt of je schade hebt.
• Je moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en beperken, zoals voorzichtig met je spullen 
 omgaan.
• Je moet schade zo snel mogelijk melden.
• Je moet veranderingen in je situatie zo snel mogelijk doorgeven. 

Wanneer en hoe betaal ik?
De premie moet per maand vooraf betaald worden. Wij worden door jou gemachtigd zodat we de premie van je 
bankrekening automatisch kunnen incasseren.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
Deze verzekering begint op de datum, die op je polis staat. En wanneer blijkt dat je niet voorkomt op een         
(inter)nationale sanctielijst. Wij toetsen dit nadat je de verzekering bij ons hebt aanvraagt.
Deze verzekering wordt telkens met één maand verlengd en is dagelijks opzegbaar. 
De verzekering eindigt op het moment dat jij of wij de polis beëindigen. Jij kan de verzekering op elk moment 
beëindigen.

Hoe zeg ik mijn verzekering op?
Je kan jouw verzekering beëindigen in de verzekeringsinstellingen binnen jouw online omgeving.
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Zijn er dekkingsbeperkingen?
Eigen risico

 Voor schade aan digitale/elektrische apparatuur onder de rubriek ‘bagage’ geldt een eigen risico van € 50 per 
claim.

 Voor schade aan je sportuitrusting onder de rubriek ‘winter- en onderwatersport’ geldt een eigen risico van     
€ 50 per claim.

Bagage
 Bij schade aan spullen jonger dan 1 jaar dan vergoeden wij het bedrag om dezelfde spullen opnieuw aan te 

schaffen. Spullen ouder dan 1 jaar schrijven wij in 4 jaar af (25% per jaar).

Geneeskundige kosten
 Het is noodzakelijk dat je voor het maken van kosten toestemming vraagt aan de alarmcentrale.

Annulering
 Deze dekking geldt alleen voor bepaalde gebeurtenissen. Bijvoorbeeld bij ernstige ziekte, overlijden van een 

familielid in de 1e, 2e of 3e graad. In de voorwaarden staan alle gedekte gebeurtenissen beschreven.
 Ook geldt deze dekking alleen voor reizen die je geboekt hebt na het afsluiten van je verzekeringspolis.


