
 

 

 

 

 

VOORWAARDEN 

ANNULERINGSVERZEKERING  

JHP JACHTVERHUUR 
 

 

ALGEMEEN 

 

Artikel 1. Definities 

 

1.1 Verzekeringnemer: degene op wiens naam de 

verzekering wordt gesloten. 

1.2 Verzekerde: ieder lid van het reisgezelschap 

bestaande uit: verzekeringnemer, diens 

echtgeno(o)t(e), huisgeno(o)t(en), hun 

kinderen en andere reisgenoten, mits op het 

verzekeringsbewijs vermeld. 

1.3 Verzekeraar: JHP Jachtbemiddeling & 

Jachtbouw V.O.F. 

1.4 Annulering: het redelijkerwijs noodzakelijk 

afzien van of voortijdig beëindigen van een 

arrangement, bestaande uit de reis, ten 

gevolge van een van de wil van verzekerde 

onafhankelijk, onvoorzien voorval. 

1.5 Annuleringskosten: verschuldigde reissom in 

geval van annulering. 

1.6 Familieleden in de 1
e
 en 2

e
 graad: 

1
e
 graad: echtgenoot/ echtgenote/ 

levenspartner,  (schoon)ouders, 

(aangetrouwde)kinderen 

2
e
 graad: broers, zwagers, (schoon)zusters, 

grootouders en kleinkinderen 

 

Artikel 2. 

 

2.1 De verzekering is van kracht vanaf de 

ingangsdatum van de verzekering tot en met 

de einddatum van de reis. 

 

Artikel 3. Premiebetaling 

 

3.1 U bent verplicht de premie en de kosten 

uiterlijk binnen 14 dagen nadat zij verschuldigd 

zijn in ons bezit te stellen 

3.2 De verzekering dient gelijktijdig met de 

reservering van het arrangement te worden 

afgesloten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Bij achterwege blijven van tijdige 

premiebetaling vervalt de dekking, 

onverminderd de plicht tot betaling van de 

premie. De dekking wordt 1 dag na ontvangst 

van de premie met onmiddellijke ingang 

hersteld, mits wij de premie accepteren. 

Schade3gebeurtenissen die zich voordoen in 

de periode dat de dekking was vervallen blijven 

van de dekking uitgesloten. 

 

DEKKING 

 

Artikel 4. Verzekerd is annulering als gevolg van: 

 

4.1 overlijden of ernstige ziekte van verzekerde(n), 

familieleden in 1
e
 of 2

e
 graad of huisgenoten, 

4.2 echtscheiding, 

4.3 complicaties bij zwangerschap, 

4.4  ernstige schade aan huis of bedrijf, 

4.5 een medisch noodzakelijke ingreep die 

verzekerde, diens partner of kind onverwacht 

moet ondergaan, 

4.6 werkloosheid na een vast diensverband, als 

gevolg van een onvrijwillig ontslag, 

4.7 aanvaarden van een dienstbetrekking na 

werkloosheid 

4.8 onverwachte oproep voor een herexamen 

4.9 onverwachte toewijzing van een huurwoning, 

mits verzekerde langer dan 10 weken voor het 

aangaan van de reservering als 

woningzoekende geregistreerd stond, 

4.10 aankoop van een woning; mits de 

opleverdatum/ overdracht ligt binnen 60 

dagen voor aanvang van of tijdens het 

arrangement. 

 


