
 
 

 
 
Voor een paar euro per persoon onbezorgd erop uit! 
 
 
 
Met een zeker gevoel uw vakantie plannen 
Wat als uw plannen in het 'water' vallen? Bijvoorbeeld door ziekte van een naast familielid of van uzelf. Een annulering, om wat voor 
reden ook, betekent doorgaans dubbel pech: niet alleen uw vakantie gaat niet door, ook krijgt u nog de rekening gepresenteerd voor 
annuleringskosten, vaak een groot gedeelte van de reissom. Om deze kosten te vermijden, kunt u een annuleringsverzekering, 
speciaal voor groepen, afsluiten. 
  
Dekking en voorwaarden 
Via het Centrum voor Groepsaccommodaties (CVG) kunt u een annuleringsverzekering afsluiten bij de Europeesche Verzekeringen. 
Het unieke van deze verzekering is de dubbele dekking van zowel een groeps- als een individuele dekking. Dit betekent dat er 
vergoedingen zijn wanneer de hele groep een reis moet annuleren of één of enkele personen van die groep. 
 
Kosten 
De premie van de annuleringsverzekering bedraagt 5,5% van de kale huursom van de accommodatie,  
plus € 3,50 poliskosten en 21% assurantiebelasting. Hieronder is uw premie uitgerekend: 
 

REKENVOORBEELD 
Uw huursom bedraagt € 500,00
Uw premie bedraagt dan: € 27,50
+ poliskosten € 3,50

__________
Subtotaal € 31,00
+ 21% assurantiebelasting van € 31,00 € 6,51
Totaal door u te betalen premie € 37,51

 
Zo sluit u de annuleringsverzekering af 
1.  Ga naar www.groepen.nl/polis en vul uw boekingsnummer in. U kunt hier ook betalen via Ideal of automatische incasso. 
2.  Maak de door u te betalen premie over op rekening NL70 INGB 0009 3497 54 t.n.v. het Centrum voor Groepsaccommodaties 

te Beneden-Leeuwen. U dient een lijst met alle namen en adressen van de deelnemers van uw groep te mailen naar 
info@groepen.nl. Vermeld daarbij het boekingsnummer, de periode dat u weggaat en de accommodatie waar u heen gaat. 
Dit kan ook per post: CVG, Postbus 121, 6658 ZK Beneden-Leeuwen. 

 
De verzekering is van kracht zodra de premie van uw verzekering is betaald en de lijst met namen en adressen bij het CVG is 
ontvangen. Personen die bij de groep horen, maar niet (zie ook artikel 2.2. van de polisvoorwaarden) op deze lijst staan, zijn niet 
meeverzekerd. Wijzigingen in de samenstelling van uw groep kunt u schriftelijk of per e-mail doorgeven aan het CVG (zie ook artikel 
2.2 van de polisvoorwaarden). Voor een optimale dekking van uw annuleringsverzekering, is het belangrijk dat u deze verzekering 
afsluit binnen 7 dagen na het boeken van uw verblijf (zie ook artikel 9.2.5 van de polisvoorwaarden). 
 
 
 LET OP: Uw polisblad is tevens uw verzekeringsbewijs! 

Bewaar uw polisblad goed. Het is samen met uw betalingsbewijs (dagafschrift bank) uw bewijs van verzekering.  
Denk ook aan het tijdig insturen van de namenlijst. U ontvangt verder geen aparte bevestiging meer. 

 
 
Wat moet u doen bij annulering? 
1. Meld de annulering direct maar uiterlijk binnen drie werkdagen bij de accommodatie welke u gehuurd heeft. 
2. Meld de annulering ook aan het CVG, schriftelijk of per e-mail.  
 
Vermeld daarbij het boekingsnummer, het premiebedrag en de datum van betaling van deze premie.  
U ontvangt van het CVG een schadeformulier met verdere uitleg. Heeft u vragen, bel dan met het CVG, via 0487-594641. 
 
De dekking en voorwaarden van de verzekering staan ook op onze site.  
Op verzoek sturen wij u uiteraard graag een kopie per mail of post.  
Om misverstanden te voorkomen vragen wij u deze goed door te lezen. 
 
 
 
 
 
  
 
Deze verzekering is ondergebracht bij de “Europeesche” Verzekeringen.  
RECRON Service verzorgt de administratie van de verzekering. 



 


