
Overzicht vergoedingen doorlopende reisverzekering 

Overzicht vergoedingen reisverzekeringen Dyckhaven Verzekeringen 14-01-2014 

 

In dit bestand ziet u een overzicht van de maximale vergoedingen per dekking. Deze uitkeringen 
gelden voor de kortlopende reis- en annuleringsverzekering. Op uw polisblad staat aangegeven 
welke dekkingen u heeft afgesloten. 

 

Personenhulp 

In het overzicht met dekkingen op deze pagina kunt u zien op welke maximumvergoeding u recht 
heeft. De verzekerde bedragen gelden per verzekerde per reis. Is dit anders, dan staat dit erbij. 
Kostprijs wil zeggen dat wij de volledige schade vergoeden. 

 Basis Topdekking 

Personenhulp kostprijs kostprijs  

Extra onvoorziene kosten kostprijs kostprijs 

Telecommunicatiekosten EUR 100,- EUR 150,- 

Reiskosten medereizigers voor ziekenhuisbezoek EUR 250,-  EUR 250,- 

Reis- en verblijfkosten overkomst 1 persoon voor noodzakelijke bijstand 
tijdens ziekenhuisopname wanneer u alleen reist 

kostprijs kostprijs 

Schade aan uw vakantieverblijf EUR 300,- EUR 500,- 

Bagage 

In onderstaand overzicht met artikelen ziet u wat u maximaal vergoed krijgt. De genoemde 
bedragen gelden per verzekerde per reis, tenzij anders vermeld. Kostprijs wil zeggen dat wij de 
volledige schade vergoeden.  

 Basis  
Verzekerd bedrag 
EUR 3.000,-* 

Topdekking 
Verzekerd bedrag 
EUR 5.000,-* 

Uitkering maximaal voor:   

iPods, tablet, laptops, computer- foto- en filmapparatuur 

inclusief software* 

EUR 1500,- EUR 2500,- 

Sieraden* EUR 300,- EUR 500,- 

Horloges* EUR 300,- EUR 500,- 

Autoradiofrontje, per verzekering EUR 300,- EUR 500,- 

Telecommunicatieapparatuur (waaronder mobiele 
telefoons incl. Beltegoed) 

EUR 200,- EUR 300,- 

Beeld-, geluids- en informatiedragers, per verzekering EUR 200,- EUR 300,- 

Per (zonne)bril/set contactlenzen  EUR 500,- 

Per opblaasbare boot, zeil-/surfplank, kano (inclusief aan- en 
toebehoren) 

EUR 300,- EUR 500,- 

Per fiets (inclusief aan- en toebehoren) EUR 300,- EUR 500,- 

Kunstgebitten en kunstmatige gebitselementen EUR 300,- EUR 500,- 

Gehoorapparaten EUR 300,- EUR 500,- 

Op reis meegenomen geschenken, per verzekering EUR 300,- EUR 500,- 

Tijdens de reis aangeschafte voorwerpen, per verzekering EUR 300,- EUR 500,- 

Huur tent, per verzekering EUR 300,- EUR 500,- 

Noodzakelijke aankoop kleding en toiletartikelen bij vertraagde 
aankomst bagage 

EUR 250,- EUR 250,- 

Gereedschappen EUR 300,- EUR 500,- 

Reisdocumenten kostprijs kostprijs 

De genoemde bedragen gelden per verzekerde per reis, tenzij anders vermeld.  
* Per reis per verzekering maximaal 2x dit bedrag. 

 



Overzicht vergoedingen doorlopende reisverzekering 

Overzicht vergoedingen reisverzekeringen Dyckhaven Verzekeringen 14-01-2014 

Geld 

 
De maximale vergoeding per verzekering per reis bedraagt EUR 500,-. 
 
Geneeskundige kosten 
 

In onderstaand overzicht met dekkingen ziet u wat u maximaal vergoed krijgt. De verzekerde 

bedragen gelden per verzekerde per reis. Is dit anders, dan staat dit erbij. Kostprijs wil zeggen dat 
wij de schade volledig vergoeden. 

 Basis Topdekking 

Kosten gemaakt buiten Nederland kostprijs kostprijs 

Kosten gemaakt binnen Nederland EUR 1.000,- EUR 1.000,- 

Tandheelkundige kosten EUR 350,- EUR 350,- 

Geneeskundige kosten voor dieren, per verzekering - EUR 300,- 

Rechtsbijstand 

U krijgt rechtsbijstand in natura. Dat betekent dat u hulpverlening krijgt in de vorm van 
rechtsbijstand door de deskundigen van DAS. Onderaan uw overzicht met dekkingen kunt u zien 
wat u maximaal vergoed krijgt. De verzekerde bedragen gelden per verzekerde per reis, tenzij 

anders vermeld is. DAS vergoedt de kosten van haar deskundigen volledig. Daarnaast vergoedt 
DAS externe kosten, zoals de kosten van de externe deskundigen die DAS inschakelt, van getuigen 
die u van de rechter moet betalen of de proceskosten die u moet betalen. Deze kosten worden tot 
maximaal de op het dekkingsoverzicht vermelde bedragen per juridisch meningsverschil vergoed. 

 Bedrag 

Rechtsbijstand binnen Europa Kostprijs 

Rechtsbijstand buiten Europa (Werelddekking) EUR 1.000,- 

Extra sportuitrusting 

U krijgt voor uw sportuitrusting, per reis per verzekering, maximaal € 2.500,- vergoed. Dit bedrag 
komt bovenop het verzekerd bedrag voor bagage. 

Hulp en huur vervoersmiddel 

Het overzicht met dekkingen op deze pagina toont wat u maximaal vergoed krijgt. De verzekerde 
bedragen gelden per verzekerde per reis. Is dit anders, dan staat dat erbij. Met kostprijs bedoelen 
wij dat wij de schade volledig vergoeden. Er volgt alleen een uitkering na goedkeuring van de 
Hulplijn. 

 Bedrag 

Hulp en repatriëring van uw voertuig  kostprijs 

Huur vervangend vervoermiddel per reis EUR 2.500,- 

Extra verblijfskosten, per dag (maximaal 10 dagen) EUR 50,- 

Berging, bewaking, stalling en vervoer van uw voertuig EUR 1.000,- 

Arbeidsloon bij reparatie langs de weg EUR 150,- 

Verzending onderdelen EUR 150,- 

Wintersport 

Gehuurde wintersportartikelen: U krijgt een vergoeding voor beschadiging, verlies of diefstal van 
wintersportartikelen. Dit geldt ook wanneer u deze artikelen in het buitenland heeft vergoed. 

Ongebruikte skipassen, skilessen en gehuurde skiuitrusting: U krijgt een vergoeding voor de 
kosten van niet gebruikte skipassen, skilessen en gehuurde skiuitrusting, wanneer u hier, door een 
verzekerde gebeurtenis, geen gebruik van kunt maken. 



Overzicht vergoedingen doorlopende reisverzekering 

Overzicht vergoedingen reisverzekeringen Dyckhaven Verzekeringen 14-01-2014 

Geneeskundige kosten, bagage en ongevallen: U krijgt een vergoeding voor eventuele 

geneeskundige kosten, bagageschade en ongevallen tijdens de wintersport als u deze extra 
dekkingen heeft afgesloten en hiervoor op tijd uw premie heeft betaald. 

 

Ongevallen 

In onderstaand overzicht met dekkingen ziet u hoeveel u maximaal krijgt uitgekeerd. De bedragen 
gelden per verzekerde per reis. 

 Basis 

Bij overlijden EUR 12.500,- 

Bij algehele blijvende invaliditeit EUR 50.000,- 

Zonder helm (mee)rijden op een motorrijwiel met cilinderinhoud 
van 50cc of meer 

EUR 2.500,- 

Annuleringskosten 

Hiervoor vergoeden wij de kostprijs. Wanneer u de Garantie Annulering af heeft gesloten 
vergoeden wij de gehele reissom bij eerdere terugkeer. 

Ongebruikte reisdagen 

 Annulering 

Vertrekvertraging Reissom per dag, maximaal 3 dagen 

Bij ziekenhuisopname Reissom per dag 

Bij eerdere terugkeer Reissom per dag 

 


