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ALGEMENE VOORWAARDEN CALAMITEITENDEKKING 
GROEPSPOLIS 

Versie 01/01/2019 
Tegenstelbaar aan de verzekerde 

 
Artikel 1: Voorwerp van de waarborgen: 
  

Deze groepspolis heeft tot doel de verzekerden te vergoeden voor de dekking die bepaald 
wordt in de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, 
gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten, verder in deze Algemene Voorwaarden 
Pakketreizenwet (PRW) genoemd. 
 
Artikel 2: Verzekerde risico’s: 
 

1. Dekking wordt verleend op basis de PRW met dien verstaande dat het volgende 
verzekerd is: 
  
a) Schade van de organisator ingevolge art. 39 van PRW: indien er, als gevolg van 
onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de 
terugkeer van een reiziger zoals voorzien in de pakketreisovereenkomst, draagt de 
organisator de kosten van de nodige accommodatie, indien mogelijk van een 
gelijkwaardige categorie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger. Indien de 
toepasselijke Uniewetgeving inzake passagiersrechten voor het desbetreffende 
vervoersmiddel voor de terugkeer van de reiziger in langere termijnen voorziet, zijn deze 
van toepassing. 
 

b) De schade van de organisator ingevolge niet-recupereerbare betalingen aan 
leveranciers, na annulering door de reiziger als gevolg van onvermijdbare en 
buitengewone omstandigheden. 
 

c) De schade van de organisator ingevolge niet-recupereerbare betalingen aan 
leveranciers, na gedwongen annulering door de organisator zelf. 
 

Artikel 3: Uitsluitingen 
 

1. Schade die gedekt is in het kader van een polis reisbijstand 
 

2. Schade die te wijten is aan gebrek aan goed bestuur, gebrek aan voorzichtigheid en/of 
voorzorgmaatregelen die het risico kunnen verhogen 
 

3. Schade die te wijten is aan het niet nakomen van wettelijke bepalingen en/of 
reglementering van voorschriften van rechtelijke instantie 
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4. Deze polis dekt in geen geval verliezen, schade, aansprakelijkheid of kosten, 
rechtsreeks en/of onrechtstreeks, volledig en/of gedeeltelijk, veroorzaakt door- of 
voortvloeiend uit: 
a) ioniserende straling of radioactieve besmetting door elke nucleaire brandstof en/of 
nucleaire avalstof  en/of door de verbranding van nucleaire brandstof;  
b) radioactieve, giftige, explosieve eigenschappen en of andere besmetten de gevaarlijke 
eigenschappen van elke kerninstallatie, van elke reactor en/of andere nucleaire 
samenstellingen of componenten;  
c) elk wapen of elk hulpmiddel waarvoor de splitsing en/of de atoom- of nucleaire fusie, of 
andere gelijksoortige reactie, of radioactieve kracht of de radioactieve materie ervan 
worden gebruikt;  
d) radioactieve, giftige, explosieve eigenschappen of andere besmetten de gevaarlijke 
eigenschappen van elke radioactieve materie. De uitsluiting vervat in deze paragraaf is 
niet van toepassing op de radioactieve isotopen, behalve de nucleaire brandstof, wanneer 
dergelijke isotopen worden voorbereid, vervoerd, opgeslagen of gebruikt door een 
commercieel, landbouw-, geneeskundig, wetenschappelijk doen of andere gelijk soortige 
vredelievend de doelen;   
e) elk chemisch, biologisch, biochemisch of elektromagnetisch wapen 
 

5. Reizen naar de hieronder genoemde landen zijn, behoudens afzonderlijk geschrift 
afgesloten met de verzekeraar, uitgesloten: Afghanistan, Algerije, Angola, Azerbeidzjan, 
Bangladesh, Benin, Burundi, Centraal-Afrikaanse Republiek, Congo Brazzaville,  Djibouti, 
El Salvador, Eritrea, Ghana, Guam, Guinée Bissau, Haïti, Honduras,, Irak, Kameroen, 
Liberia, Libië, Malawi, Mali, Mauritanië, Nauru, Niger, Nigeria, Pakistan, Noord-Korea, 
regio Oost-Oekraïne Papoea-Nieuw-Guinea, Paraguay, Sierra Leone, Somalië, Soedan, 
Syrië, Tadzjikistan, Tsjaad, Togo, Tonga, Turkmenistan, Venezuela, Yemen. 
 
Artikel 4: Verzekerde som in geval van schade/maximale uitkering per jaar: 
 

1. De verzekerde som per reiziger bedraagt: €10.000,- 
 

 2. Alle uitzonderlijke kosten die gemaakt worden om een mogelijk gedekt schadegeval te 
beperken zijn eveneens gedekt mits voorafgaand akkoord door de verzekeraar. 
 

3. De maximale uitkering per verzekeringsjaar voor alle verzekerde leden en/of alle 
ingediende en gereserveerde schadegevallen bedraagt € 1.750.000 
 

4. De verzekeraar is, na betaling van een vergoeding, van rechtswege in de rechten en 
acties van de verzekeringsnemer en verzekerde gesubrogeerd ten opzichte van alle 
derden of medecontractanten, conform de bepalingen van art. 246 van de Wet van 4 april 
2014 betreffende de verzekeringen. 
 

5. De BTW (belasting over de toegevoegde waarde) wordt niet vergoed. 
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Artikel 5: Verplichtingen in geval van schade: 
 

1. De verzekerde moet ieder schadegeval zo spoedig mogelijk en uiterlijk 14 dagen na 
kennisname van een schadegeval bij de verzekeraar indienen. 
 

2. De verzekerde moet zonder verwijl de verzekeraar alle nuttige inlichtingen verstrekken 
en op de vragen antwoorden die hem worden gesteld, teneinde de omstandigheden en de 
omvang van de schade te kunnen vaststellen. 
 

3. De verzekerde moet alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het 
schadegeval te voorkomen en te beperken. 
 

4. Indien de verzekerde één van de verplichtingen bepaald in art. 5.1, 5.2 en 5.3 niet 
nakomt heeft de verzekeraar het recht zijn tussenkomst in een schade te weigeren. 
 

5. De bewijslast van de schade berust op de verzekerde. 
 
Artikel 6: Aanvang, duur en opzeg: 
 

1. De dekking wordt telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van de 
hernieuwingsperiode tenzij de polis minstens 3 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag wordt 
opgezegd. 
 

2. De dekking wordt van rechtswege beëindigd op de datum van de definitieve stopzetting 
van de activiteiten van de verzekerde wegens stopzetting van zijn activiteiten. 
 

3. De verzekerde kan deze overeenkomst 3 maanden voor de jaarlijkse vervaldag of ten 
allen tijde na een schade opzeggen, de opzeg gaat in uiterlijk 1 maand na schadedatum. 
 

4. De verzekeraar kan deze overeenkomst opzeggen indien de verzekerde valse 
verklaringen aflegt, belangrijke informatie verzwijgt of onjuiste gegevens aan de 
verzekeraar meldt. 
 

5. .De verzekeraar kan deze overeenkomst opzeggen wanneer de verzekerde in gebreke 
blijft voor betalingen of andere door verzekeraars opgelegde kosten. 
 

6. De verzekeraar kan deze overeenkomst opzeggen in geval belangrijke wijzingen 
omtrent aanpassingen aan de PRW en/of indien ten gevolge van wijzigingen door de 
Europese commissie nieuwe richtlijnen van toepassing worden. 
 

7 .De opzegging geschiedt bij deurwaardersexploot, per aangetekende brief of door afgifte 
van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.  
 

De opzegging gaat in na het verstrijken van een termijn van één week te rekenen vanaf 
de dag volgend op de betekening of de datum van het ontvangstbewijs of, in het geval van 
een aangetekende brief, te rekenen van de dag die volgt op de afgifte ter post. 
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8. Deze polis is met onmiddellijke ingang beëindigd zodra de totale schadeloosstelling voor 
alle aan de deze polis aangesloten verzekerden het maximale bedrag overschrijdt. De 
partijen behouden zich het recht de polis te hernieuwen mits overeen te komen 
voorwaarden.  
 
Artikel 7: Verjaring 
 

1. De verjaringstermijn voor elke rechtsvordering voortvloeiend uit deze overeenkomst 
bedraagt 3 jaar. De termijn begint te lopen vanaf de dag van het voorval dat het 
vorderingsrecht doet ontstaan.  
 

2. De regresvordering van de verzekeraar tegen de verzekerde verjaart door verloop van 
3 jaar te rekenen vanaf de dag van de betaling door de verzekeraar, behoudens in geval 
van bedrog. 
 
Artikel 8: Vrijstelling in geval van schade 
 

De vrijstelling per schadegeval bedraagt 15 % 
 

Artikel 9: Premie bijdrage 
 

1. De bijdrage wordt bepaald op vijftien per tienduizend op de aan de reizigers 
gefactureerde omzet reisorganisatie met een minimum van 450,00 euro (kosten en taks 
inclusief). 
 

2. Indien deze polis voorziet dat de premie bijdrage geschiedt op regularisatiebasis, dan 
zal het niet binnen de voorziene periode opgeven van de informatie op basis waarvan de 
regularisatie dient te gebeuren, dezelfde gevolgen hebben als deze voorzien ingeval van 
niet-betaling van de premie. 
 

3. De regularisatie is contant betaalbaar op voorlegging van de afrekening ervan. 
 
Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank  
 

1. Het Belgisch recht en de dwingende bepalingen van de wet op de 
Landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992, verschenen in het Belgisch Staatsblad 
van 20 augustus 1992. 
 
2. De Pakketreizenwet (PRW).  
 

3. Alle geschillen in verband met deze polis behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van 
de Belgische rechtbanken. 
 
Artikel 11: Schade-aangifte: 
 

Een schadegeval dient aangegeven te worden volgens de bepalingen vermeld in 
onderhavige polis bij de verzekeraar of zijn aangestelde. 
 


