
Snel en makkelijk!  
De dekking geldt voor iedereen, er hoeft geen familieband te zijn.

www.campez-couvert.com 

ANNULERINGSKOSTEN
COVID-ZIEKTE

14-DAAGSE QUARANTAINE NA POSITIEVE COVID TEST
CONTACTGEVAL MET PLAATSING 

IN 14-DAAGSE QUARANTAINE
GEEN VACCINATIE

BIJSTAND
OVERNACHTINGSKOSTEN ALS GEVOLG

VAN EEN 14-DAAGSE QUARANTAINE
MEDISCHE REPATRIËRING
TELEFONISCH CONSULT

WAT WORDT GEDEKT DOOR DE COVID-19 DEKKING ?

ONZE DEKKING

ANNULERING 
VAN EEN VERBLIJF

LATE 
AANKOMST

ONDERBREKING 
VAN EEN VERBLIJF

VERVANGEND 
VERVOER

VERGETEN 
VAN EEN VOORWERP

COVID-19 
DEKKING



INFORMEER DE ACCOMMODATIE
WAAR U GERESERVEERD HEBT 

over uw annulering, vertraging
of onderbreking

MELD DE ANNULERING 
OF ONDERBREKING VAN UW VERBLIJF 

ONLINE:
www.campez-couvert.com/declarer-un-sinistre

PER E-MAIL:
contact@campez-couvert.com

U WORDT BINNEN*
48 UUR TERUGBETAALD

Na ontvangst van 
uw bewijsstukken en acceptatie!

*minus uw eigen risico

Wat moet u doen bij annulering of onderbreking van uw verblijf?

Medische reden
Bij ernstige ziektes waaronder corona (COVID-19), een ernstig ongeval of overlijden, 
contra-indicatie 
en gevolgen van vaccinatie of complicaties bij een zwangerschap.

Persoonlijke reden
Na een oproep voor de adoptie van een kind, een herexamen,
een orgaantransplantatie, enz.

Bij ernstige schade aan uw voertuig
Binnen 48 uur vóór de 1e dag van uw verblijf.

Om beroepsmatige redenen
Bij intrekking of aanpassing van betaalde vakantiedagen, bij ontslag
of contractbeëindiging, beroepsmatige overplaatsing, het vinden van een baan, enz.

Geen vaccinatie
Annulering wegens het niet gevaccineerd zijn tegen COVID-19: Wanneer, 
bij het afsluiten van de verzekering, het land van bestemming nog geen 
coronavaccinatie, medische vrijstelling en QR-code met de vaccinatiedata 
vereiste, opgelegd door de gezondheidsautoriteiten

EENVOUDIG, SNEL EN ONLINE!
MELD UW SCHADE VIA UW MOBIELE TELEFOON
Ontdek Safebooking©, onze smartphone-app,
Meld, volg en voltooi uw schadeclaim in real-time...

Gritchen Affinity - Verzekeringsmakelaar 
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Met Campez Couvert 
profiteert u van de 

meest complete 
reisverzekering die er 

bestaat.
Met Campez Couvert 

bent u niet alleen 
verzekerd bij  annulering 
en onderbreking van de 

reis maar ook bij corona 
(COVID-19).

U vindt alle algemene 
verzekeringsvoorwaarden op
www.campez-couvert.com

Overige dekkingen: Ernstige schade aan bedrijfs- of particuliere gebouwen, diefstal 
van een identiteitskaart, rijbewijs of paspoort, instapweigering vanwege een verhoogde 
lichaamstemperatuur etc.

Contactgeval Bij corona-symptomen die bevestigd zijn door een medisch 
expert, of na in contact zijn geweest met een besmet persoon.


