A. VERZEKERINGSVOORWAARDEN

Het beoefenen van sporten ten professionele titel of tegen
betaling, inbegrepen de heirbaanverbonden trainingen.
1 DEFINITIES
Psychische psychosomatische, geestes- of zenuwstoornissen
1 Verzekeringsnemer; de fysieke of morele persoon die het
tenzij deze een bestendig hospitalisatie vergen van minstens één
verzekeringscontract onderschrijft voor eigen rekening of voor rekening van een week.
andere persoon met naam aangeduid in de polis.
vrijwillige zwangerschapsonderbreking.
2. Verzekeraar; bvba BVT
insolvabiliteit van de verzekerde.
3. Verzekerde; Elke persoon die van de waarborg geniet.
Vertraging door verkeersmoeilijkheden en andere gewone
4. Huurcontract; iedere huur van een vakantieverblijf afgesloten door de
incidenten.
verzekerde in hoedanigheid van huurder met het immobiliën agentschap.
Administratieve, visa en andere gelijkaardige kosten.
5. Vertrekdatum; de aanvangsdatum van de huur van de vakantiewoning billijk Opzettelijke daden van de verzekerde.
rekening houdend met de duur van de reis rechtstreeks het vakantieoord te
Zelfmoord van de verzekerde
bereiken.
Overmatig gebruik van alcohol, of gebruik van geneesmiddelen of
6. Inschrijvingsdatum; de datum op dewelke de gereserveerde prestaties
verdovende middelen niet door een geneesheer voorgeschreven.
geboekt werden bij het agentschap.
Natuurrampen, zoals lawines, het vallen van stenen,
7. Reisgezel; de persoon of het koppel, inbegrepen de familieleden die onder
rotsverschuivingen, terreinverschuiving, druk van sneeuwmassa’s,
hetzelfde dak wonen, met wie de verzekerde of het verzekerde koppel heeft
hagel, hoog water, overstroming, orkaan.
besloten het voorziene vakantieverblijf af te huren en wiens aanwezigheid
Gevolgen van nucleaire of atomische ongevallen of stralingen.
noodzakelijk is voor het goede verloop ervan.
Oorlog, staking of oproer alsook burgeroorlog of gewelddaden
8. Levensgezel; de persoon met wie de verzekerde een feitelijke of wettelijke
met collectieve drijfveer, tenzij verzekerde bewijst dat er geen
levensgemeenschap vormt en die met hem duurzaam op dezelfde verblijfplaats
oorzakelijk verband is met schadeverwekkende gebeurtenis.
Indirecte kosten.
samenleeft.
9. Ziekte; aantasting van de gezondheid, vastgesteld door een erkend geneesheer
De boven vermelde uitsluitingen zijn niet alleen van
en welke het afgesloten huurcontract, medisch gezien, onmogelijk maakt.
toepassing op de verzekerde maar eveneens op de personen
Ongeval; aantasting van de lichamelijke gaafheid door een oorzaak buiten de
waarvan de medische toestand de oorzaak is van de aanvraag
verzekerde, vastgesteld door een erkend geneesheer en welke het afgesloten
of tussenkomst.
huurcontract medisch gezien onmogelijk maakt.
2 VERZEKERD BEDRAG
De totale huurprijs van de vakantiewoning met een maximumsom van 2.000 euro
3 WAARBORG
De waarborg heeft als voorwerp leenvergoeding van de annuleringskosten of de
wijzigingskosten welke volgens de toepassing van de voorwaarden van het
reiscontract ten laste vallen van de verzekerde ingeval van annulatie of wijziging
wegens één van de volgende redenen:
a) Ziekte, ongeval of overlijden van:
de verzekerde, zijn levensgezellin, een bloed- of aanverwant tot
in de tweede graad, met inbegrip van de schoonfamilieleden.
De persoon die met verzekerde samenwoont op dezelfde
verblijfplaats en die onder zijn hoede staat of te zijnen laste valt.
De officiële verloofde, evenals van zijn (haar) familieleden tot
in de 1ste graad
b) Overlijden of hospitalisering van een lid van het onthaalgezin, bij hetwelke
de verzekerde gepland had zijn vakantie door te brengen.
c) Wanneer de verzekerde of een familielid tot in de 1ste graad wordt
opgeroepen voor een dringende orgaantransplantatie (als donor of als
ontvanger)
d) Complicaties of problemen bij de zwangerschap van de verzekerde of een
familielid tot in de 1ste graad, inbegrepen de voortijdige bevalling van
minstens 1 maand voor de normaal voorziene datum.
e) De zwangerschap van verzekerde of haar levensgezellin op voorwaarde dat
de reis voorzien is tijdens de laatste 3 maand van de zwangerschap en deze
niet gekend was op het ogenblik van inschrijving voor de reis.
4 MEDISCHE EXPERTISE
Ingeval van lichamelijk ongeval of ziekte kan bvba BVT overgaan tot een
eventuele medische controle. De verzekerde zal bvba BVT toestaan kennis
te nemen van zijn medisch dossier.
5 UITSLUITINGEN
bvba BVT is niet gehouden tussen te komen ingeval van:
a) Lichamelijke letsels tengevolge van een ongeval of ziekte waarvoor er bij
het afsluiten van het verzekeringscontract een medische of paramedische
behandeling was voorgeschreven door de behandelende arts.
b) Evolutieve aangeboren ziektes
c) Chronische of voorafbestaande ziekte van de verzekerde, tenzij geen enkele
medische of paramedische behandeling nodig was tijdens de maand voor de
inschrijvingsdatum van de reis en er volgens de behandelende arts geen
enkele tegenindicatie bestond voor het uitvoeren van de reis.
d) Ongevallen of stoornissen tengevolge van:
het beoefenen van bergbeklimming langs ongebaande wegen, van
jacht op groot wild, van speleologie en onderzees beoefende
visvangst of gevechtssporten.
De deelname aan alle koersen, snelheidspogingen of –wedstrijden

6 VASTSTELLING VAN DE VERGOEDING
bvba BVT vergoedt:
Tot 7 dagen voor de vertrekdatum: 100% van de totale huurprijs
van de vakantiewoning met een maximumsom van 2.000 euro
De tussenkomst van bvba BVT zal in geen geval het voorziene
verzekerde bedrag overschrijden. Bvba BVT is enkel gehouden
tot vergoeding als verzekerde binnen de 48 uur nadat verzekerde
kennis nam van de gebeurtenis die de annulatie veroorzaakte het
verhuuragentschap in kennis stelt.
De vergoedingen worden verminderd met volgende forfaitaire
bedragen voor tussenkomst in verzekeringspremie en de
administratiekosten:
- Huurprijs tot 1.000 euro: 50 euro per schadegeval.
- Huurprijs boven de 1.000 euro : 100 euro per schadegeval.
7 AANVANG EN EINDE VAN DE WAARBORG
De waarborg vangt aan op de datum van onderschrijving van het
huurcontract en loopt af 7 dagen voor aanvang van datzelfde
huurcontract met een maximum van 120 dagen.
8 VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE
De verzekerde zal de volgende verplichtingen naleven:
A) bvba BVT binnen de 48 uur inlichten en haar een
schriftelijke aangifte sturen binnen de 3 dagen vanaf het
ogenblik dat verzekerde kennis nam van de gebeurtenis die
de annulatie veroorzaakte
B) Zich schikken naar de instructies van bvba BVT en haar
alle inlichtingen en/ of documenten bezorgen die zij
noodzakelijk of nuttig acht.
9 TOEPASSELIJK RECHT- VERJARING
Het verzekeringscontract wordt beheerst door de Belgische
wetgeving. Elke vordering voortvloeiend uit dit
verzekeringscontract verjaart na 3 jaar te rekenen vanaf de
dag van de gebeurtenis die er aanleiding toe geeft.

