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Vriendendekking
Overlijdt een goede vriend(in) óf 
familielid in de 3e graad (bijvoor-
beeld oom of tante) tijdens je reis? 
Oók dan kun je een beroep doen 
op je annuleringsverzekering.
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Kijk jij ook al lange tijd uit naar je wintersport? Dan is 
het heel vervelend als je deze door omstandigheden 
vooraf of tijdens je vakantie onverwachts moet annu-
leren. Zeker omdat een wintersport meestal veel 
geld kost. Maar soms kan het niet anders. Gevolg: je 
hebt én geen leuke vakantie én je bent je geld kwijt.

 ANWB ANNuleriNgsverzekeriNg

Annule-
ringsver-
zekering 
afsluiten? 
Wist je dat je an-
nulering mee kunt 
verzekeren op de 
reisverzekering? 
Ga naar anwb.nl/
reisverzekering of 
bel met het Leden 
Service Center: 
088 269 2222

eerste  
Hulp Bij  
ANNulereN

Wintersport is een dure hobby: skipassen, 
skihuur, skiles, accommodatie. Je geeft al snel 
veel geld uit. Het zou daarom zonde zijn als je 
vooraf of tussentijds moet annuleren. Een annu-
leringsverzekering kan uitkomst bieden.  

Wanneer kun je annuleren?
Ria Mol, verzekeringsexpert van de ANWB: 
‘Als mensen hun vakantie moeten annuleren, 
kunnen ze in veel gevallen met een annule-
ringsverzekering een deel van hun kosten ver-
goed krijgen. Zo kun je de hele reissom terug 
ontvangen als je vooraf je vakantie moet afzeg-
gen. En worden de niet genoten vakantiedagen 
vergoed, als je vanwege ziekte of een ongeluk 
eerder naar huis moet. Maar let op, niet alle an-
nuleringsredenen komen voor een vergoeding 
in aanmerking. Slechte sneeuwcondities zijn 
bijvoorbeeld geen geldige annuleringsreden.’ 
Kijk op: anwb.nl/annuleringsredenen naar de 
top 5 van annuleringsredenen.

 
Helemaal goed voorbereid op 
vakantie?
Als je veilig en goed verzekerd op wintersport 
wil, check dan vooraf je reisverzekering. Let er 
op dat je naast je wintersportdekking óók je 
medische kosten meeverzekert.  
 
Op de ANWB Reisverzekering kun je heel 
 eenvoudig annulering meeverzekeren. Je kunt 
kiezen voor een kortlopende of doorlopende 
reis– en annuleringsverzekering. Ria Mol. ‘Als 
je met je gezin meerdere keren per jaar met 
 vakantie gaat, is de doorlopende variant vaak 
voordeliger. En een bijkomend voordeel van 
een doorlopende verzekering is het gemak en 
dat je er geen omkijken meer naar hebt.  
Ook ben je dan verzekerd voor het annuleren 
van een bezoek aan een concert of  
theatervoorstelling. •


