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Annuleringsvoorwaarden 2021


U, een familielid in de eerste of tweede graad of een huisgenoot overlijdt, wordt ernstig ziek of
raakt ernstig gewond door een ongeval.
 Een familielid in de derde graad overlijdt.
 U, een medeverzekerde, een huisgenoot of uw inwonend kind moet een medisch noodzakelijke
ingreep ondergaan.
 U krijgt binnen 30 dagen voor het begin van de reis onverwacht een huur- of een
nieuwbouwwoning. U bent ook verzekerd als u tijdens uw reis aanwezig moet zijn bij de
overdracht van uw bestaande woning. Maar alleen als u geen invloed heeft op de opleverings- of
overdrachtsdatum.
 U wordt buiten uw schuld werkloos en verliest daarmee een vast dienstverband.
 U krijgt na een periode van werkloosheid een baan aangeboden en uw nieuwe werkgever gaat
niet akkoord met de geboekte reis, omdat u op de geplande reisdagen bij hem aanwezig moet
zijn. Het moet daarbij gaan om een baan van minimaal 20 uur per week en voor minimaal 6
maanden.
 Uw duurzame relatie of huwelijk wordt definitief ontbonden. Onder ‘een duurzame relatie’
verstaan we een relatie met een gezamenlijk huishouden.
 U verliest op de dag van vertrek uw reisdocumenten en doet daarvan onmiddellijk aangifte bij de
politie.
 Uw ouder(s) of kind(eren) heeft (hebben) onverwacht dringend zorg nodig, die u alleen zelf kunt
geven.
 Het privévervoermiddel waarmee u de reis zou maken, valt binnen dertig dagen voor aanvang
van de reis uit door een van buiten komend onheil. Dit voertuig kan niet op tijd worden
vervangen of gerepareerd. Een ‘van buiten komend onheil’ is bijvoorbeeld een aanrijding, storm
of diefstal. Pech, mechanische storing en dergelijke vallen hier niet onder.
 U of een andere verzekerde moet thuis aanwezig zijn vanwege materiële schade aan een
eigendom, huurwoning of het bedrijf waar u of de medeverzekerde werkt. Voor al deze
gebeurtenissen geldt dat ze onvoorzien zijn, onverwacht moeten optreden en tijdens de looptijd
van deze dekking gebeuren.
Verder verwijzen we u naar de Recron voorwaarden.

Annuleren m.b.t corona





Indien uw reservering door ons geannuleerd wordt, omdat onze camping als gevolg van de
coronacrisis niet kan openen, dan ontvangt u een voucher ter waarde van het tot nu toe
betaalde bedrag.
Deze voucher is dit seizoen en volgend seizoen geldig (tot 30 september 2022).
Wilt u zelf annuleren dan dient u de annuleringskosten te betalen die op het moment van
annuleren volgens onze boekingsvoorwaarden van toepassing zijn.
De annuleringsverzekering biedt geen dekking als u uw reis annuleert vanwege het
coronavirus. Heeft u elders een verzekering? Bekijk dan hier de voorwaarden per
verzekeringsmaatschappij, misschien biedt uw verzekering wel dekking voor deze
omstandigheden.
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