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Wie is verzekerde ?

-

onvrijwillig verlies van de deeltijdse betrekking indien
dit gebeurt binnen 30 dagen voor de aanvangsdatum
van de reis;

-

intrekking van het verlof van een verzekerde door zijn
werkgever wegens onbeschikbaarheid van een collega
die verzekerde vervangt, tengevolge van diens ziekte,
ongeval of overlijden, binnen de 30 dagen voor de reis;

-

verplichte
aanwezigheid
van
de
verzekerde,
voortvloeiend uit een arbeidsovereenkomst van
onbeperkte duur die aanvangt binnen de 30 dagen voor
het vertrek;

-

noodzakelijke aanwezigheid van de verzekerde die een
vrij beroep uitoefent wegens onbeschikbaarheid van de
beroepsvervanger van de verzekerde, aangeduid in de
polis, tengevolge van ziekte, ongeval of overlijden;

-

onbeschikbaarheid tengevolge van ziekte, ongeval of
overlijden van de in de polis aangeduide persoon, gelast
met de hoede van het minderjarige of gehandicapte kind
van een verzekerde;

-

verplichte aanwezigheid van de verzekerde als getuige
of jurylid voor het hof van assisen;

-

wederoproeping voor de militaire dienst indien dit
gebeurt binnen 30 dagen voor de aanvangsdatum van de
reis;

-

bevalling van een verzekerde buiten de normaal
verwachte bevallingsperiode;

-

zwangerschapsproblemen op voorwaarde dat de
verzekerde op het ogenblik van de inschrijving voor de
reis niet meer dan 3 maanden zwanger was.

-

annulatie door de reisgezel tengevolge van één van de
bovenvermelde redenen

Artikel 1.
Elke persoon die een annulatieverzekering onderschreef via
KOMPAS CAMPING VZW bij DVV verzekeringen.
Verzekerd bedrag :
Art. 2. - Maximaal de totale kostprijs van het verblijf.
(exclusief de premie van de annulatieverzekering)
Waarborg Annulatie
Art. 3. - DVV-Verzekeringen vergoedt de nietrecupereerbare kosten die voortkomen uit het annuleren van
het verblijf wegens:
-

overlijden, ongeval of ziekte van een verzekerde, van
zijn levensgezel(lin), van een gezinslid of van een
persoon die met de verzekerde samenwoont op dezelfde
verblijfplaats en die onder zijn hoede staat of te zijnen
laste valt.
Onder levensgezel(lin) wordt verstaan : de persoon met
wie de verzekerde een feitelijke of wettelijke
levensgemeenschap vormt en die met hem duurzaam op
dezelfde verblijfplaats samenleeft;
Onder ongeval of ziekte wordt verstaan : aantasting van
de gezondheid waardoor het medisch gezien onmogelijk
is om op reis te vertrekken

-

overlijden of levensgevaar ingevolge ongeval of ziekte
van een bloed- of aanverwant van een verzekerde tot en
met de tweede graad;

-

vernieling of zware beschadiging van de woning of het
bedrijfsgebouw van een verzekerde;

-

vernieling, zware beschadiging of diefstal van het
kampeermateriaal van een verzekerde;

-

onvrijwillig verlies om economische redenen van de
voltijdse betrekking van een verzekerde;
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Onder reisgezel dient te worden verstaan : de persoon
met wie de verzekerde tezamen ingeschreven is en
besloot de geplande reis te ondernemen of het
voorziene vakantieverblijf af te huren en wiens
aanwezigheid noodzakelijk is voor de goede verloop
ervan.
De vergoeding wordt slechts uitgekeerd indien een van de
hiervoor vermelde gevallen die op het ogenblik van de
inschrijving voor de reis niet te voorzien waren, zich
voordoet binnen 8 weken voor de voorziene vertrekdatum;
maar ten vroegste de dag volgend op de boekingsdatum van
de reis.
Indien een van deze gevallen zich voordoet, moet de
verzekerde KOMPAS CAMPING VZW hiervan zo
spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

Waarborg
Voortijdige
Verblijfsonderbreking

Terugroeping

en

art. 4. - DVV-Verzekeringen vergoedt de kosten die
voortkomen uit de voortijdige terugroeping wegens :

−
−

−
−
−

overlijden, ernstig ongeval of ernstige ziekte van een
verzekerde
overlijden of levensgevaar ingevolge ongeval of ziekte
van een verzekerde of een bloed- of aanverwant van een
verzekerde, tot en met de tweede graad;
vernieling of zware beschadiging van de woning of het
bedrijfsgebouw van een verzekerde;
vernieling, zware beschadiging of diefstal van het
kampeermateriaal van een verzekerde;

Bij voortijdige terugroeping van of verblijfsonderbreking
door een verzekerde van minder dan 18 jaar wordt de
dekking uitgebreid tot de vervoerkosten die eventueel door
een andere meerderjarige verzekerde worden gemaakt om
hem naar huis te brengen of de vervoerkosten die door een
familielid worden gemaakt als geen enkele meerderjarige
verzekerde ten gevolge van ziekte of ongeval nog voor
toezicht en onderhoud kan instaan.
Telkens is voorafgaand akkoord van DVV-Verzekeringen
nodig.

Verblijfplaats
Art. 5. - De verzekering is enkel geldig voor de verzekerden
die hun woonplaats hebben in een land van de Europese
Gemeenschap.
Eventuele betwistingen zullen uitsluitend voorgelegd worden
aan Belgische rechtbanken en hoven.

Schaderegeling
Art. 6. - DVV-Verzekeringen betaalt de vergoedingen bij
annulatie en voortijdige terugroeping na aftrek van de
terugbetaling vanwege KOMPAS CAMPING VZW wegens
niet-gebruik van de besproken diensten.
Wat bij schade ?
Art. 7. - De verzekerde of de begunstigde moet :
-

de schade beperken;

-

elk schadegeval uiterlijk binnen acht dagen, tenzij in
geval van overmacht, schriftelijk melden aan
KOMPAS CAMPING VZW, Haachtsesteenweg 579,
1031 Brussel;

-

onverminderd de toepassing van de onderaan dit artikel
vermelde sancties is geen enkele ongevalsaangifte nog
ontvankelijk één jaar na het gebeuren van het
schadegeval;

zwangerschapsproblemen op voorwaarde dat de
verzekerde op het ogenblik van de inschrijving voor de
reis niet meer dan 3 maanden zwanger was.

Indien een van deze gevallen zich voordoet, moet de
verzekerde KOMPAS CAMPING VZW hiervan zo
spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

pagina 2
Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0130

Algemene voorwaarden

Livingstonelaan 6
1000 Brussel
HR Brussel 43.246
Rek.nr. 799-5501252-93

DV V

Annulatieverzekering KOMPAS-Camping

v e r ze k e r i n g e n

-

alle noodzakelijke inlichtingen en documenten over
de ziekte, het ongeval of de schade onmiddellijk
verstrekken;

-

het onderzoek door DVV-Verzekeringen
mogelijk vergemakkelijken.

c) ongevallen die gebeuren wanneer het voertuig
onderworpen is aan het reglement op de technische
controle en wanneer het op het ogenblik van het
ongeval niet voorzien is van een geldig
schouwingsbewijs;

zoveel

Elke tekortkoming van de verzekerden of de begunstigden
aan hun verplichtingen uit hoofde van dit contract heeft van
rechtswege het verval van de waarborg tot gevolg, tenzij zij
het bewijs van hun goede trouw leveren en zij het verzuim zo
spoedig mogelijk hebben hersteld. DVV-Verzekeringen kan
evenwel haar tussenkomst beperken in de mate dat zij
aantoont dat deze tekortkoming haar nadeel berokkend heeft.

tenzij de verzekerde of de begunstigde bewijst dat er
geen oorzakelijk verband bestaat tussen de hiervoor
beschreven omstandigheden en het ongeval.
2.

a) ongevallen voortspruitend uit weddenschappen,
uitdagingen of een zware fout van een verzekerde of
begunstigde;
b) ongevallen opzettelijk veroorzaakt of verergerd door
een verzekerde of een begunstigde;

Uitsluitingen
c) zelfdoding en de gevolgen van een poging tot
zelfdoding.

Art. 8. Zijn door deze polis niet verzekerd :
1. a) ongevallen die gebeuren wanneer de verzekerde in staat
van dronkenschap of alcoholintoxicatie verkeert of
onder invloed van verdovende of opwekkende middelen
is;

3. a) ongevallen te wijten aan natuurrampen, behalve
blikseminslag
b) ongevallen veroorzaakt door een oorlogsfeit,
burgeroorlog, opstoot of oproer. Deze uitsluiting geldt
niet voor ongevallen in het buitenland tot veertien
dagen na het begin van de vijandelijkheden, voor zover
België daarbij niet betrokken is en de verzekerde door
die gebeurtenissen wordt verrast.

b) ongevallen die gebeuren met een motorvoertuig
wanneer de bestuurder op het ogenblik van het ongeval
niet voldoet aan de voorwaarden door de Belgische
wetten en reglementen voorgeschreven om dat
motorvoertuig te mogen besturen, bijvoorbeeld een
persoon die van zijn recht om te besturen vervallen
verklaard is of een persoon die de vereiste
minimumleeftijd niet bereikt heeft;

c) ongevallen veroorzaakt door
radioactiviteit en ioniserende straling.

kernreacties,

4. ongevallen die gebeuren tijdens de deelneming aan
snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten en wedstrijden. Louter toeristische en ontspanningsrally's
zijn evenwel verzekerd.
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gemeenschappelijke bepalingen
DUUR VAN HET CONTRACT - BEGIN EN EINDE
-

na elke schadeaangifte, maar uiterlijk één maand na de
betaling of de weigering tot betaling van de
schadevergoeding;

-

in geval van wijziging van het tarief .

Wanneer gaat de dekking in ?
Art. 9. - De dekking gaat in op de datum aangegeven in de
bijzondere voorwaarden, na ondertekening van de polis door
beide partijen en na betaling van de eerste voorlopige
premie.

Art. 12. - De opzegging gebeurt bij deurwaardersexploot,
per aangetekende brief of door afgifte van de
opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.

Hoelang duurt het contract ?
Art. 10. - De overeenkomst duurt één jaar. Ze wordt
stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van één
jaar, behalve wanneer ze door een van de partijen wordt
opgezegd ten minste drie maanden voor het verstrijken van
de lopende periode.

Wanneer eindigt het contract ?
Art. 11. - §1 - DVV-Verzekeringen heeft het recht de
verzekering op te zeggen :
-

tegen het einde van elke
overeenkomstig artikel 10;

verzekeringsperiode

-

bij niet-betaling van de premie;

-

na elke schadeaangifte, maar uiterlijk één maand na de
betaling of de weigering tot betaling van de
schadevergoeding;

Behoudens in de gevallen bedoeld in de artikels 15, 16 en 10
gaat de opzegging in na het verstrijken van een termijn van
één maand te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening
of op de datum van het ontvangstbewijs of op de afgifte ter
post.
De opzegging van de overeenkomst door DVVVerzekeringen na aangifte van een schadegeval wordt van
kracht bij de betekening ervan, wanneer de verzekeringnemer
of de verzekerde één van zijn verplichtingen ontstaan door
het schadegeval niet is nagekomen met de bedoeling DVVVerzekeringen te misleiden.
Het premiegedeelte dat betrekking heeft op de periode na de
datum van het van kracht worden van de opzegging, wordt
door DVV-Verzekeringen terugbetaald.
SCHADEREGELING

-

in geval van publikatie van nieuwe wettelijke
bepalingen die een invloed hebben op de draagwijdte
van de waarborg, maar ten laatste zes maanden na de
inwerkingtreding van deze bepalingen.

Art. 13. - De verzekeringnemer moet elk schadegeval
onmiddellijk aan DVV-Verzekeringen melden aan de hand
van het bij de polis gevoegde aangifteformulier. DVVVerzekeringen aanvaardt uitsluitend die schadeaangiftes die
door de verzekeringnemer voor gezien werden getekend en
die vergezeld zijn van alle noodzakelijke inlichtingen en
documenten over de boeking, de ziekte, het ongeval, de
schade of de extra kosten.

§ 2 - De verzekeringnemer kan de
overeenkomst opzeggen :
-

tegen het einde van
overeenkomstig artikel 10

elke

verzekeringsperiode
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DE PREMIE
Art. 14. De premie werd vastgesteld op 1,1 % van
de totale kostprijs van de bij KOMPAS CAMPING VZW
geboekte verblijven, inclusief taksen en zonder
commissieloon.
De verzekeringnemer moet, op straf van verval, ieder jaar op
de vervaldag, de totale kostprijs van de bij KOMPAS
CAMPING VZW geboekte verblijven voor het afgelopen
jaar; bezorgen aan DVV-VERZEKERINGEN
Blijft de verzekeringnemer in gebreke, dan zal DVVverzekeringen hem aan zijn verplichtingen per aangetekend
schrijven herinneren.
Heeft DVV-verzekeringen de tiende dag volgend op de dag
van afgifte ter post van het aangetekende schrijven nog geen
staat ontvangen, dan is door het enkel verloop van deze
termijn de verzekering van rechtswege geschorst.
Ieder jaar op de vervaldag betaalt de verzekeringnemer een
voorlopige premie waarvan het bedrag gelijk is aan de
premie die vermoedelijk zal verschuldigd zijn na afloop van
het verzekeringsjaar.
Op basis van de ontvangen gegevens wordt nadien het
verschil met de totale eindpremie berekend worden.

KOMPAS-Camping

Wanneer DVV-verzekeringen haar verplichting tot het
verlenen van dekking heeft geschorst, kan DVVverzekeringen de overeenkomst nog opzeggen, indien zij
zich dit recht heeft voorbehouden in de ingebrekestelling,
zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel. In dit geval gaat
de opzegging ten vroegste in na 15 dagen, te rekenen vanaf
de eerste dag van de schorsing.
Indien DVV-verzekeringen zich in de ingebrekestelling de
mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen niet heeft
voorbehouden, gebeurt de opzegging door het versturen van
een nieuwe aanmaning overeenkomstig het eerste en tweede
lid van dit artikel.
De schorsing van de dekking doet geen afbreuk aan het recht
van DVV-verzekeringen de later nog te vervallen premies te
eisen, op voorwaarde dat de verzekeringnemer in gebreke
werd gesteld overeenkomstig het eerste lid van dit artikel.
Het recht van DVV-verzekeringen wordt evenwel beperkt tot
twee opeenvolgende jaarpremies.

Wat bij wijziging van het tarief ?
Art. 16. - Indien DVV-verzekeringen haar tarief wijzigt, past
zij deze overeenkomst aan op de volgende jaarlijkse
vervaldag. De verzekeringnemer kan de overeenkomst
opzeggen binnen 30 dagen na de kennisgeving van de
aanpassing.

Wat bij niet-betaling ?
Art. 15. - Bij niet-betaling van de premie kan DVVverzekeringen de dekking van de overeenkomst schorsen of
de overeenkomst opzeggen, indien de verzekeringnemer per
aangetekende brief in gebreke werd gesteld.

De in het vorige lid bepaalde opzeggingsmogelijkheid
bestaat niet wanneer de wijziging van het tarief voortvloeit
uit een algemene aanpassing die de bevoegde overheid oplegt
aan alle maatschappijen.
Dit artikel doet geen afbreuk aan de bepalingen van artikel
10

De schorsing of de opzegging gaat in na het verstrijken van
een termijn van 15 dagen, te rekenen vanaf de dag volgend
op de afgifte ter post van de aangetekende brief.
De schorsing van de dekking neemt een einde wanneer de
verzekeringnemer de achterstallige premies betaalt, in
voorkomend geval vermeerderd met de intresten.
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BELASTINGEN EN KOSTEN
Art. 17. - Alle kosten, belastingen en parafiscale bijdragen,
die uit hoofde van dit contract verschuldigd zijn, worden
door de verzekeringnemer gedragen.

WOONPLAATS

KOMPAS-Camping

Als de verzekeringnemer onopzettelijk gegevens zou
verzwijgen of verkeerd zou voorstellen, stelt DVVverzekeringen aan de verzekeringnemer een aanpassing van
de verzekering voor. Het staat hem dan vrij dit voorstel al
dan niet te aanvaarden.
Als DVV-verzekeringen evenwel aantoont dat zij een
dergelijk risico nooit verzekerd zou hebben, kan zij de
verzekering opzeggen.

Art. 18. - De voor DVV-verzekeringen bestemde
mededelingen moeten aan haar zetel gedaan worden om
geldig te zijn; degene die voor de verzekeringnemer bestemd
zijn, worden geldig gedaan aan het laatste door DVVverzekeringen gekende adres.

Als de verzekeringnemer opzettelijk gegevens zou
verzwijgen of verkeerd zou voorstellen, is de verzekering
nietig en komen de vervallen premies aan DVVverzekeringen toe.

MEDEDELINGSPLICHT
VERZEKERINGNEMER

In de loop van de verzekering

VAN

DE

Bij het tot stand komen van de verzekering
Art. 19. - De verzekeringnemer dient aan DVVverzekeringen alle inlichtingen te verstrekken waarvan hij
redelijkerwijs kan veronderstellen dat ze van belang zijn voor
de beoordeling van het risico. De verzekering wordt
opgemaakt op basis van zijn verklaringen en beperkt zich dus
tot het risico dat voortvloeit uit de activiteiten beschreven in
de bijzondere voorwaarden.

Art. 20. - De verzekeringnemer dient alle wijzigingen en
nieuwe omstandigheden mee te delen die een aanzienlijke en
blijvende invloed hebben op het risico dat het verzekerde
voorval zich voordoet.
Bij verzwaring van het risico zal op gelijkaardige wijze als
bepaald in paragraaf 1 gehandeld worden. Bij vermindering
van het risico stelt DVV-verzekeringen aan de
verzekeringnemer een overeenkomstige premievermindering
voor. Als hierover geen akkoord kan bereikt worden, kan
deze de verzekering opzeggen.
De verzekeringnemer moet o.a. aangifte doen van het
aanvatten van nieuwe activiteiten.
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