
Onze annuleringsgarantie 

Wij zijn overal op voorbereid! 

Basisgarantie 
Voor een optioneel bedrag van € 2,50 extra per gereserveerde nacht sluit u al een annuleringsgarantie af.  

U betaalt dit bedrag bij uw reservering. 

Door het afsluiten van deze garantie krijgt u het al aan ons betaalde bedrag terug. Dit geldt echter alleen voor de 

onderstaande gevallen en u moet wel een goede reden hebben. 

 

Extra garantie 

Daarnaast is het mogelijk een aanvullende annuleringsgarantie af te sluiten voor het geval u uw reis moet 

onderbreken. Deze garantie kost € 3,50 per gereserveerde nacht. 

Details en voorwaarden 
 

Met de annuleringsgarantie worden uw verblijfskosten in de onderstaande gevallen terugbetaald. 

Reserveringskosten en de annuleringsgarantie zelf worden niet terugbetaald.  

U dient te beschikken over documenten die de reden van uw annulering aantonen: 

 

 Ernstig lichamelijk ongeval, ernstige ziekte, ziekenhuisopname of overlijden van de verzekerde (legitimaris), 

van zijn/haar partner of personen die zijn opgenomen in het huurcontract, of hun eigen kinderen of ouders* 

 Ernstige schade, die op het moment van ondertekenen van het contract nog niet had plaatsgevonden, door 

inbraak, brand of natuurlijke elementen, die schade berokkenen aan de hoofdwoning of de tweede woning 

van de legitimaris, waarbij aanwezigheid van deze laatste wordt vereist op de dag van vertrek 

 Verhindering van ingebruikname van de gehuurde locatie vanwege ontslag of overplaatsing van de 

legitimaris of zijn/haar partner, mits de berichtgeving hiervan door de werkgever plaatsvindt na ingang van 

de garantie 

 Als gevolg van een natuurlijke catastrofe in overeenstemming met de wet van 13-07-1982 of bosbranden op 

de vakantielocatie en waar het volgende uit voortvloeit: ofwel plaatselijk ontzegging tot de vakantielocatie 

door de bevoegde autoriteiten tijdens een gedeelte van of de hele huurperiode; ofwel dusdanige aantasting 

van de gehuurde accommodatie en het terrein dat de huurder niet normaal kan genieten van de omgeving 

en de voorzieningen, die hem in eerste instantie hadden doen besluiten tot het huren van de accommodatie 

 

U kunt de annulering van uw reis aanvragen via een aangetekend schrijven, verstuurd binnen 48 uur na het voorval 

dat aanleiding voor de annulering is. Hierbij wordt rekening gehouden met de datum waarop u de brief hebt 

opgesteld.** 

*Met ernstige ziekte wordt bedoeld een aantasting van de gezondheid die is geconstateerd door een bevoegd 

medisch deskundige, die complete bedrust toeschrijft en waarbij iedere arbeid gerelateerde of andere activiteit 

dient te worden gestaakt. Met ernstig ongeval wordt bedoeld een niet-opzettelijk lichamelijk letsel toegebracht aan 

het slachtoffer, voortkomend uit een plotselinge handeling van externe oorzaak, die het slachtoffer iedere 

verplaatsing op eigen kracht belet. 

 

**Elke vakantie die reeds van start is gegaan, dient in zijn geheel te worden betaald. Er wordt geen enkele korting 

verrekend bij verlate aankomst of vervroegd vertrek. 


