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Annuleringsfonds

Onder annulering wordt beëindiging van de reserveringsovereenkomst door de
huurder vóór de ingangsdatum van de huurperiode verstaan. Het annuleringsfonds
richt zich alleen op de risico’s van de huurder zelf en niet op gebeurtenissen en/of
omstandigheden op de locatie en in de omgeving van het vakantieverblijf.
Bij deelname van de huurder in het annuleringsfonds komt de huursom als
gespecificeerd op de reserveringsovereenkomst voor uitkering in aanmerking met
uitzondering van de reserveringskosten. De uitkering kan niet meer bedragen dan
het bedrag dat op het moment van annulering door de huurder is (aan)betaald.
Deelname in het annuleringsfonds vindt plaats gelijktijdig bij de reservering dan wel
binnen 2 werkdagen na de boeking in geval de aankomstdatum binnen 6 weken na
de reserveringsdatum ligt. Deelnemers zijn de huurder, zijnde de persoon op wiens
naam de reservering is afgesloten, alsmede de partner en familieleden van huurder
in de eerste graad.
De premie voor het fonds bedraagt 4% van de huursom; er zijn geen poliskosten
verschuldigd. In geval van annulering bedragen de behandelingskosten € 12,50.
Er vindt bij deelname in het annuleringsfonds uitkering plaats aan de huurder, zijnde
de deelnemer, in geval sprake is van annulering voor de aankomstdatum dan wel
een uitkering naar rato bij vroegtijdige beëindiging van het verblijf vanwege de
volgende annuleringsredenen:
-

ziekte, ongeval of letsel nadat dit met een medische verklaring is aangetoond;
overlijden van familie in de eerste en tweede graad;
complicaties bij de zwangerschap;
de deelnemer, partner of een familielid in de eerste graad onverwachts een
medische ingreep moet ondergaan;
de deelnemer of de partner onvoorzien onvrijwillig werkloos wordt in een vast
dienstverband;
de woning van de deelnemer ernstig is beschadigd;
een woning onverwacht ter beschikking aan de deelnemer is gekomen,
waarvan de bewoning ingaat binnen 30 dagen voor de ingangsdatum van de
huurperiode;
de auto van de deelnemer niet beschikbaar is vanwege diefstal, brand of een
andere oorzaak van buitenaf;
de deelnemer onverwachts is opgeroepen voor een (her)examen;
de deelnemer gaat scheiden.
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Er vindt geen uitkering plaats aan de huurder, zijnde de deelnemer, in geval sprake
is van annulering voor de aankomstdatum dan wel een uitkering naar rato bij
vroegtijdige beëindiging van het verblijf vanwege gebeurtenissen en/of
omstandigheden op de locatie en omgeving van het vakantieverblijf zoals onder
meer zijn te noemen:
-

een door de overheid afgegeven negatief reisadvies;
natuurrampen en terrorisme;
epidemieën en ziekten.

In geval door de huurder niet in het annuleringsfonds wordt deelgenomen is de
huurder bij annulering de volgende vergoeding over de huursom als gespecificeerd
op de reserveringsovereenkomst verschuldigd:
a)
b)
c)
d)
e)

15% bij annulering tot drie maanden voor de ingangsdatum;
50% bij annulering binnen drie tot twee maanden voor de ingangsdatum;
75% bij annulering binnen twee tot één maand voor de ingangsdatum;
90% bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum;
100% bij annulering op de dag van de ingangsdatum.

De vergoeding zal naar evenredigheid aan de huurder worden terugbetaald indien de
huurder een andere huurder aanbrengt waarmee een
reserveringsbevestiging voor dezelfde plaats en in dezelfde periode als het
geannuleerde kan afsluiten.

