Vakantiecheck
Bloemendal Assurantiën BV

2022

VAKANTIECHECK
Gaat u binnenkort op vakantie?
Met de Bloemendal vakantiecheck weet u snel en eenvoudig waar u op moet letten.
Zijn uw spullen voldoende verzekerd?
Hebt u werelddekking op uw reisverzekering nodig?
Moet u de groene kaart voor uw caravan opvragen?
Naast de checklist staan er handige tips in over preventie, wat te doen bij schade en verkeerstips in het
buitenland.
Heeft u naar aanleiding van de vakantiecheck vragen of wilt u samen met ons de check doen?
Neem gerust contact op. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0546-671334.
Wij wensen u een goede vakantie!

Met vriendelijke groet,
Bloemendal Assurantiën
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Is uw reisverzekering up to date?
Door middel van onderstaande link kunt u eenvoudig checken of uw reisverzekering nog overeenkomt met
uw geplande vakantie.
www.wijzeringeldzaken.nl/verzekering/reisverzekering-en-annuleringsverzekering
U kunt natuurlijk ook contact met ons kantoor opnemen, wij helpen u graag!

Corona en vakantie
Voordat u op reis gaat adviseren wij u om de website van de rijksoverheid te raadplegen.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie/reizen-buitenland
Corona gerelateerde ‘schades’ zijn veelal uitgesloten van uw reis- en/of annuleringsverzekering. Heeft u
hier vragen over, neem dan altijd contact met ons op.

Uw motorrijtuigen, aansprakelijkheid en rechtsbijstand
Autoverzekering
De groene kaart is een internationaal verzekeringsbewijs. Daarnaast staat er allerlei praktische informatie
op, zoals telefoonnummers die u kunt bellen bij een ongeval, pech of diefstal. Het is handig de groene kaart
bij u te hebben, maar in de meeste landen niet verplicht. U kunt uw groene kaart downloaden en eventueel
printen in uw digitale polismap op www.bloemendal.nu
Is de groene kaart verplicht?
In Nederland is, net zoals in bijna alle EU-landen plus Andorra, Kroatië, Lichtenstein, Noorwegen, IJsland en
Zwitserland, de originele groene kaart niet verplicht, maar je moet wel kunnen bewijzen dat je verzekerd
bent. De digitale groene kaart wordt veelal geaccepteerd. Toch is hier discussie over en adviseren wij om
een geprinte versie mee te nemen. De ‘groene’ kaart mag dus wel een zwart/wit print zijn.
Ga je naar Albanië, Bosnië en Herzegovina, Israël, Iran, Marokko, Moldavië, Montenegro, Oekraïne, Rusland
en Wit-Rusland, Servië, Tunesië of Turkije? Dan is het verplicht om een originele groene kaart bij je te
hebben. Een groene kaart digitaal op telefoon of tablet, schermprint of geprint op wit papier wordt niet als
een geldige groene kaart geaccepteerd.
Pleziervaartuig
Denkt u aan de benodigde internationale certificaten? Zie voor meer info
https://www.vaarbewijzen.nl/internationaal
Voor Italië geldt een apart certificaat. Indien uw een pleziervaartuigeverzekering via ons kantoor heeft
afgesloten, kunt u deze bij ons aanvragen.
Caravanverzekering
Gaat u met uw caravan of aanhanger op reis, controleer dan of op uw groene kaart de lettercombinatie AF
staat. Dit betekent dat het aansprakelijkheidsrisico van uw caravan of aanhanger is gedekt op uw
autoverzekering. De groene kaart voor uw caravan kunt u aanvragen bij ons. Hiervoor hebt u een kopie van
uw caravankentekenbewijs nodig.
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Zijn uw voortent en inventaris voldoende verzekerd? En is uw mover ook meeverzekerd?
Wanneer hebt u een aparte groene kaart nodig voor uw caravan?
In Duitsland, Spanje, Kroatië en Polen is het verplicht een groene kaart bij u te hebben voor uw caravan of
aanhanger, als deze meer weegt dan 750 kilogram.
Aansprakelijkheidsverzekering
In het buitenland is er vaak andere wetgeving van toepassing voor aansprakelijkheid (bv VS en Canada). Kijk
daarom of uw verzekerde bedragen voldoende zijn. In Rusland hebt u een zogeheten Ruslandverklaring
nodig.
Rechtsbijstandverzekering
Geeft uw rechtsbijstandverzekering ook dekking buiten Europa?
Algemeen
Zet het alarmnummer en uw polisnummer van uw verzekeringsmaatschappij in uw telefoon.
Neem uw zorgpas van uw ziektekostenverzekeraar mee. Kijk op;
https://www.nederlandwereldwijd.nl/zorgverzekering-buitenland/europese-ziekteverzekeringskaart.
Maak kopieën/foto’s van belangrijke documenten en telefoonnummers.

Wat te doen bij schade
o
o
o

o

o

Doe bij diefstal of vermissing direct aangifte bij de politie.
Vraag bij medische kosten altijd om een gespecificeerde nota.
Laat bij vermissing of beschadiging van bagage die is ingecheckt voor een vliegtuigreis altijd een
Property Irregularity Report (PIR) opmaken. Is dat niet mogelijk, dan kunt u een verklaring laten
opmaken door de vervoersmaatschappij. Vraag hiervan schriftelijk bewijs.
Neem direct contact op met de Alarmcentrale bij noodgevallen, zoals:
-een ernstige ziekte, doktersbezoek, ziekenhuisopname of ernstig ongeval in het buitenland
-voortijdig terugkeer naar Nederland per vliegtuig, trein of bus
-wanneer u niet meer over uw auto en/of caravan kunt beschikken (bv in geval van diefstal of
pech).
In alle overige gevallen kunt u bij thuiskomst uw schade melden.

Tips van de Nederlandse overheid
Kijk voor tips en adviezen over uw vakantie door de Nederlandse overheid (denkt u hierbij aan actuele
reisadviezen, of hulp bij nood in het buitenland door Nederlandse ambassades of consulaten) op:
www.nederlandwereldwijd.nl

Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.
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