ANNULERINGSVERZEKERING :
Camping overeengekomen met SART ASSURANCES contract dat u tegen de gevolgen van de annulering of onderbreking
van uw verblijf.
• VOOR UW VERTREK, bij één van de volgende gebeurtenissen:
- Een ernstige ziekte of een ernstig ongeval of het overlijden van uzelf
of uw echtgenoot (of degene waar u officiële mee samenwoont);
- Eén van uw bloedverwanten in opklimmende linie, uw nakomelingen,
uw schoonzoon of schoondochter ;
- Overlijden van een broer of zus, een zwager of schoonzus ;
- Belangrijke materiële schade aan uw eigendommen waar u zelf bij aanwezig moet zijn ;
- Economisch ontslag ;
- Ongeval of diefstal van uw voertuig en of caravan
op de rechtstreekse weg naar de verblijfplaats;
- De afsluiting van een vast dienstverband na de reserveringsdatum van heft verblijt ;
- Annulering of verandering van data van het verlof door de werkgever.
• ZULT U VERGOED KRIJGEN :
Tot 25 % van de huurprijs bij een gebeurtenis tussen de reserveringsdatum et de 30e dag voor de datum
waarop de reservering ingaat ;
100 % van de huurprijs als er lets gebeurt minder dan 30 dagen voor die datum.
• TIJDENS UW VERBLIJF, als één van de hierboven beschreven gevallen zich voordoet en u genoodzaakt bent uw verblijf te
onderbreken, ZULT U HET BEDRAG VERGOED KRIJGEN dat overeenkomt met dat gedeelte van het verblijf dat reeds door
de camping in rekening gebracht is, maar waar u geen gebruik van heeft gemaakt.
• UITZONDERINGEN :
- Ongevallen veroorzaakt door een oorlog met het buitenland, een burgeroorlog, staking, radioaktieve of
nucleaire gevolgen;
- Door de verzekerde met opzet veroorzaakte ongevallen; Zelfmoord of poging tot zelfmoord door de
verzekerde;
- Een ongeval, ziekte of het overlijden : dat plaatsvindt voordat de garantie in werking getreden is, dat het
gevolg is van een chronische gezondheidstoestand;
Zenuwinzinking met een ziekenhuisopname van minder dan 3 dagen.
• WAT U MOET DOEN IN GEVAL VAN EEN ONGEVAL
• Onmiddellijk, binnen 24 uur de camingdirektie waarschuwen van een gebeurtenis die uw vertrek verhindert.
• De verzekeraar op de hoogle brengen en alle noodzakelijke inlichtingen en papieren verstrekken, met name : een
doktersbewijs dat de aard, de oorzaak en de graad van ernstigheid aangeeft van het ongeluk of de ziekte, een copie van de
ziekenfondskaart (of van uw partikuliere ziektekostenverzekeringspolis), een overlijdensakte, ieder ander bewijsstuk.
Al deze papieren dient u te sturen naar :
CABINET SART - BP 80063 - 33164 LA TESTE Cedex
Tél. 05 56 54 32 17 - Fax 05 56 54 60 70
E-Mail : annulresa@sart-assurance.com
Dit document geeft slechts de algemene richtlijnen weer. Een exemplaar van de algemene voorwaarden van dit kontrakt is
verkrijgbaar bij uw verzekeringsagent.
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