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Wat is verzekerd?  

TBS Travel Cancellation dekt onder andere: 

Voor de annulatieverzekering & reiscompensatie:  

 Onvoorziene aankoop van een huis/appartement of een 
voertuig; 

 Overlijden, ernstige ziekte, of ernstig lichamelijk letsel van 
de begunstigde, een familielid tot in de 2de graad, 
partners inbegrepen, de persoon die een minderjarig of 
gehandicapt kind van de begunstigde ten laste heeft, een 
familielid van het gastgezin waarbij de begunstigde 
voorzien had om zijn vakantie door te brengen, voor zover 
het familielid onder hetzelfde dak woont; 

 Zwangerschap van een begunstigde; 
 Het ontslag van de begunstigde; 
 Het overgangsexamen of de tweede zittijd van een 

begunstigde student; 
 Echtscheiding en annulering van de voorziene 

huwelijksreis; 
 Verdwijning of ontvoering van een kind of kleinkind; 
 Aanzienlijke materiële schade aan de woonplaats; 
 Weigering aflevering visum of ESTA; 
 Annulering door reisgezel ; 
 

Voor de bagageverzekering:  

 Diefstal met vastgestelde braak of vastgestelde 
aanranding; 

 Totale of gedeeltelijke vernietiging ; 
 Het verlies tijdens het vervoer door een 

luchtvaartmaatschappij. 
 

 

 

 

 

 Wat is niet verzekerd? 

TBS Travel Cancellation dekt onder andere niet: 

Voor alle waarborgen: 

 Iedere gebeurtenis die gekend was op het moment van 
de ondertekening van de verzekering of op het moment 
van de reservering van de reis; 

 De gevallen die plaatsvonden buiten de 
geldigheidsperiode; 

 Elke gebeurtenis of situatie die rechtstreeks of 
onrechtstreeks gelinkt is aan het niet naleven van de 
wetgeving die van toepassing is; 

 

Voor de annulatieverzekering & reiscompensatie: 

 Reizen of vakanties rechtstreeks geboekt van particulier 
tot particulier; 

 De tweede woonplaatsen; 
 De verblijven in België van minder dan 3 opeenvolgende 

overnachtingen behalve indien het bedrag hoger is dan € 
500; 

 De reizen van minder dan € 160 voor een individuele 
persoon of van € 250 voor een familie; 

 Terminale & chronische ziekten behalve wanneer het 
gaat om een eerste manifestatie; 

 Defect of slechte staat van het privé-voertuig dat was 
voorzien voor de reis; 

 
Voor de bagageverzekering: 

 Muntstukken, bankbiljetten, cheques ; 
 Bank- en kredietkaarten; 
 Brillen, contactlenzen, prothesen en apparaten allerlei; 
 Pc-tablets of draagbare muziekspelers; 
 Verbruikbare en bederfbare producten. 
 

 

 

Dit document heeft als doel u een overzicht te geven van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen met betrekking tot deze 
verzekering. Dit document werd niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de erin opgenomen informatie is 
niet exhaustief. Voor bijkomende informatie gelieve de contractuele en precontractuele voorwaarden te raadplegen aangaande dit 
verzekeringsproduct. 

 Welk soort verzekering is dit? 

De TBS Travel Cancellation is een verzekeringsovereenkomst waarbij de verzekeraar zich ertoe verbindt om financieel tussen te 
komen in het voordeel van de verzekerde wanneer deze door bepaalde gebeurtenissen een reis moet annuleren, onderbreken of 
wijzigen, wanneer deze het slachtoffer is van incidenten met betrekking tot zijn bagage. 

 

 

 

Annulatieverzekering  
Informatiedocument over het verzekeringsproduct 

ATV NV                       TBS Travel Cancellation   
ATV NV is een Belgische verzekeringsonderneming erkend onder het 1015 - RPR Brussel – BTW BE.0441.208.161 - Wetstraat 44 - 
1040 Brussel 

 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zijn er dekkingsbeperkingen? 

Voor alle waarborgen: 

! De ondertekening moet gebeuren ten laatste 30 dagen 
voor het eerste vertrek op vakantie; 

! Reizen of vakanties met een maximale duurtijd van 3 
maanden ; 

 

Voor de annulatieverzekering & reiscompensatie : 

! Max € 2.500 per persoon en €12.500 per reis ; 
 

Voor de bagageverzekering : 

! Het maximaal verzekerde bedrag : € 1.500 per 
verzekerde begunstigde.  

 

Waar ben ik gedekt? 

De waarborgen voor annulering, reiscompensatie en bagageverzekering gelden wereldwijd, uitgezonderd uw woonplaats voor de 
bagageverzekering.  

 Wat zijn mijn verplichtingen? 

 Alle noodzakelijke maatregelen treffen om de gevolgen van het schadegeval te beperken; 
 Zonder verwijl Touring alle nuttige inlichtingen verstrekken en op de vragen antwoorden die u worden gesteld, teneinde 

de omstandigheden en de omvang van de schade te kunnen vaststellen; 
 Voor de annuleringsverzekering & reiscompensatie, onmiddellijk de reisorganisator of de tussenpersoon van het 

reisagentschap verwittigen zodra er kennis is van een gebeurtenis die het vertrek of het verblijf verhindert. 
 

  Wanneer en hoe dien ik te betalen? 

De verzekering is integraal te vereffenen bij ontvangst van de factuur.  

 

  Wanneer begint en eindigt de dekking? 

 Voor de waarborg annulering : de waarborg vangt aan tezamen met de onderschrijving van het contract en onder 

voorwaarde van betaling van de verzekering; 

 Voor de andere waarborgen : de waarborgen vangen aan om 0u op de dag die als aanvangsdatum van de reis in de 
bijzondere voorwaarden vermeld is en eindigen om 24 u op de da die als einddatum van de reis in de algemene 
voorwaarden vermeld is.  

 

   Hoe zeg ik mijn contract op? 

Opzegging door de onderschrijver kan op elk moment met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden per aangetekend 

schrijven, deurwaardersexploot of afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. 

 


