
 
 
 
 
 

 
 
 

 
U wilt graag zorgeloos kunnen genieten. Daarom is 
het verstandig om een goede reis- en 
annuleringsverzekering af te sluiten. NAUPAR is 
hiervoor een samenwerkingsovereenkomst 
aangegaan met De Europeesche (onderdeel van 
ASR). 

 

Als enige in Nederland heeft NAUPAR een  Reis- 
en annuleringsverzekering die wij met een 
scherpe premie kunnen aanbieden. Het afsluiten 
van de verzekering is een geruststellende 
gedachte. Wij zetten de belangrijkste voordelen 
graag voor u op een rij: 
 
- Eén verzekering voor de hele groep; 
- Professionele hulp bij pech of ongeval; 
- Groepsannulering; 
- Dekking tegen hoge geneeskundige kosten; 
- Vergoeding bij het niet kunnen varen als 

gevolg van harde wind; 
- Ook last-minute boekingen zijn gedekt; 
- Bagage en groepsbagage is meeverzekerd; 
- Snelle vergoeding van kosten; 
- Dekkingsgebied is heel Europa;  
- Ook voor uitstapjes van 1 dag. 
 
De Reis- en annuleringsverzekering kunt u 
eenvoudig afsluiten tijdens het maken van uw 
boeking.  Deze verzekering kan alleen worden 
afgesloten door klanten die woonachtig zijn in 
België, Nederland of Duitsland. Let op: deze 
regels gelden tevens voor de gasten, die dienen 
ook in één van deze drie landen wonen. 
 
Wie is verzekerd? 
Met deze verzekering zijn alle deelnemers aan 
groepsreizen uitstekend beschermd. Iedereen 
van het gezelschap dat een reis boekt of heeft 
geboekt is met deze verzekering ook gedekt 
tegen de kosten van annulering, zowel vóór als 
tijdens de reis. De verzekering biedt dekking 
binnen Europa.  
 
Waarom deze verzekering? 
Het organiseren en/of leiden van een groepsreis 
is een grote verantwoordelijkheid. Met deze 
verzekering staat u er niet alleen voor.  

 

Alle deelnemers zijn standaard verzekerd van 
directe, persoonlijke hulp bij pech, ongeval of 
ziekte. Daarnaast zijn geneeskundige kosten, 
ongevallen en aansprakelijkheid meeverzekerd. 
Ook verlies van bagage, groepsbagage als 
groepsproviand, meegenomen lesmateriaal en 
apparatuur en schade als gevolg van bijzondere 
sporten zijn meeverzekerd. Voor leiding, 
deelnemers en thuisblijvers is dat alles een 
geruststellende gedachte. Door omstandigheden 
kunt u gedwongen worden om niet aan een 
geboekte reis of vakantie te beginnen. Ook als u 
al vertrokken bent, kunnen er redenen zijn om 
de reis voortijdig af te breken. Met deze 
uitgebreide verzekering bent u goed verzekerd 
tegen deze kosten. 
 
Wat wordt er uitgekeerd? 
Standaard wordt bij annulering vóór vertrek de 
volledige reissom vergoed. Moet de reis 
voortijdig worden afgebroken, dan worden de 
niet gebruikte reisdagen vergoed. Het risico dat 
één of meerdere dagen niet gevaren kan worden 
als gevolg van harde wind c.q. storm, of als 
storm verwacht wordt door een meteorologisch 
instituut is standaard verzekerd. De 
Groepsannulering zorgt ervoor dat bij overlijden 
of ernstig ongevalletsel van de begeleiding van 
de reis of binnen 5 dagen van de reis van een 
deelnemer het voltallige reisgezelschap recht 
heeft op vergoeding. Persoonlijke hulpverlening, 
extra reis- en verblijfskosten worden altijd tegen 
kostprijs vergoed. Bij de andere dekkingen 
gelden verschillende verzekerde bedragen. Deze 
zijn na te lezen in het dekkingsoverzicht. 
Informeer voor verdere informatie. 
 
 

Scherpe premie. 
De totaalpremie bedraagt slechts 6% van 
de reissom exclusief € 11,- poliskosten.  
 
Waarom Europeesche Verzekeringen? 
De Europeesche is de specialist in reis- en 
recreatieverzekeringen. Bij ons bent u uit 
stekend verzekerd, tegen een scherpe 
premie. Europeesche Verzekeringen is 
onderdeel van ASR. 
 
Hoe sluit ik een verzekering af? 
Bij uw huurovereenkomst ontvangt u een 
verzekeringsvoorstel. Op het moment dat 
uw betaling ontvangen is, wordt dit 
document tegelijk met uw betaalbewijs 
uw verzekeringspolis. Vier weken voor 
afvaart dient er een lijst met alle 
deelnemers aan NAUPAR opgestuurd te 
worden. Voor meer informatie kunt u 
kijken op www.naupar.nl/verzekering. 
 
Schade melden. 
Indien u uw reis wil annuleren, of u 
schade heeft gehad tijdens uw reis, 
download dan één van de formulieren die 
van toepassing is op uw situatie. U kunt 
de formulieren vinden op 
www.naupar.nl/ verzekering. Vul het 
formulier zo volledig mogelijk in en stuur 
dit ondertekend op naar de Europeesche 
Verzekeringen. Vergeet niet uw polis en 
deelnemerslijst mee te sturen. U 
ontvangt een bevestigingsmail van 
Europeesche Verzekeringen zodra zij uw 
schadeformulier ontvangen hebben. 


