Geachte relatie,

De zomer is weer begonnen en derhalve willen wij u attenderen op de volgende aandachtspunten:

(doorlopende) Reisverzekering
•

Zorg als u met vakantie gaat, dat u uw polisnummer, verzekeraar en alarmnummer van de
alarmcentrale bij de hand hebt.

•

Neem bij een calamiteit altijd contact op met de alarmcentrale.

•

Breek de reis nooit af uit eigen beweging, maar treed in overleg met de alarmcentrale.

•

Bij diefstal/ vermissing altijd ter plaatse aangifte doen.

•

Weigert de politie ter plaatse aangifte op te nemen, zorg dan voor een verklaring van de
reisleiding met daarin de vermelding dat de politie weigerde de aangifte te verzorgen en de
gebeurtenis natuurlijk.

•

Indien bagage niet of beschadigd van de vliegtuigband rolt, dan ook op het vliegveld ter
plaatse aangifte doen. Iedere vluchthaven heeft hiertoe een aangifteloket.

•

Check uw polis vooraf of de dekking in overeenstemming is met uw reis ( vervangend
vervoer, europa/ werelddekking etc. ).

Partytent
•

Helaas gaat de Nederlandse zomer vaak ook gepaard met hevig onweer en windstoten.

•

Een partytent, hoe goed verankerd ook, is hier niet tegen bestand.

•

Vaak zien wij dat bij de eerste zonnestralen de partytent geïnstalleerd wordt met de intentie
deze de gehele zomer te laten staan.

•

Bij de eerste beste storm waait er dan ook mening partytent kapot.

•

Uw inboedelverzekering biedt hier geen dekking voor, want de partytent staat immers buiten
en niet in de woning.

•

Ook de woonhuisverzekering geeft niet thuis, omdat een partytent geen opstal is, want het is
geen gebouw maar een tent.

Caravan
•

Uit onderzoek blijkt dat een op de drie caravans met banden rijdt die ouder zijn dan 6 jaar.

•

Schade aan de caravan als gevolg van een klapband is een van de meest voorkomende
schadegevallen.

•

Indien na een caravanschade als gevolg van een klapband blijkt dat de band versleten was,
zal een allrisk dekking niets vergoeden.

•

In te oude banden kunnen haarscheurtjes ontstaan. Het profiel van de band kan nog
helemaal tiptop zijn, maar als de temperatuur in de band tijdens de reis oploopt, kunnen de
gevolgen van zulke beschadigingen flink zijn.

•

Specialisten adviseren om de banden elke 6 jaar te vervangen.

•

Indien uw caravan beschikt over een zelfstandig kenteken, dan dient u in de volgende landen
te beschikken over een groene kaart; Polen, Duitsland, Kroatië of Spanje.

•

De groene kaart dient u tijdig bij ons op te vragen.

Rest ons u een super zomer toe te wensen,
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Dit bericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n). De inhoud ervan is
vertrouwelijk en mogelijk wettelijk beschermd. Bent u niet de bedoelde ontvanger?
Bedenk dan dat elk verder gebruik, iedere verspreiding of reproductie ten strengste
verboden en onrechtmatig is. Wij verzoeken u in dat geval direct contact met de
afzender op te nemen.

