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 Insurance Product Information Document 
Compagnie : EUROP ASSISTANCE  
Produit : ADAR+  
 

 
 
 
 

 

[Déclaration qui complète des informations précontractuelles et contractuelles sur le produit 
dans d'autres documents] 
 
MULTIRISICO-REISVERZEKERING: Dienstverlening bijstand en verzekeringen:De dekking geldt overal ter 
wereld. 
 

 
Wat is verzekerd ?  

Wat niet is verzekerd ? 

 
 ANNULERING VAN HET VERBLIJF  
- Ziekte, ongeval of overlijden  
(met inbegrip van het hervallen van eerdere ziektes en verwikkelingen 
tijdens de zwangerschap)  

- Materiële schade aan de woonplaats of beroepslokalen  
- Ontslag van de verzekerde of zijn echtgenoot  
- Annulering van de begunstigde begeleider  
Voorschot + verschuldigd bedrag, binnen een limiet van 10 000 €  
 
 ONDERBREKING VAN HET VERBLIJF  
Vergoeding van niet benut landelijk vervoer in geval van medische 
repatriëring of een vervroegde terugkeer  
Niet benutte huur, binnen een limiet van 10 000 €  
 
 
 
 
 
 
 
 BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID  
VAKANTIEPLAATS  
Lichamelijke en materiële schade ten gevolge van een brand, ontploffing, 
waterschade / Voor een maximumbedrag van 1 525 000 euro  
 
Schade aan roerende en onroerende goederen die eigendom zijn van de 
eigenaar van het gehuurde goed /  
Voor een maximumbedrag van 2 500 euro, met een franchise van 75 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UITSLUITINGEN / ANNULERING VAN HET 
VERBLIJF 
la De annulering is toe te schrijven aan een persoon die in het ziekenhuis 
was opgenomen op het moment van de reservering van uw reis of de 
ondertekening van het contract.<0}  
Een kuur van een esthetische behandeling.  
Vewikkelingen bij de zwangerschap wanneer de persoon reeds meer dan 
7 maand zwanger is op het moment van het vertrek.  
Een ziekte die een psychische of psychotherapeutische behandeling 
vergt, ook zenuwinzinkingen die geen ziekenhuisopname van minstens 5 
dagen vergen op het moment van de annulering van het verblijf.<0}  
Een vergeten vaccinatie.<0}  
Ongevallen die toe te schrijven zijn aan onderstaande sporten: bobslee, 
rotsklimmen, skeleton, bergbeklimmen, competitiesleeën , alle 
luchtsporten, alsook deze die toe te schrijven zijn aan de deelname of 
training voor wedstrijden of competitites;  
Het niet voorleggen, om welke reden ook, van de vereiste 
reisdocumenten zoals paspoort, visum, vervoerbewijzen, 
vaccinatieboekje, met uitzondering van de diefstal op de dag zelf van het 
paspoort of de identiteitskaart.  
Ziektes of ongevallen in geval van een eerste vaststelling, een hervallen, 
een verergering of een voorziene ziekenhuisopname tussen de 
aankoopdatum van het verblijf en de datum van de ondertekening van dit 
contract.  
UITSLUITINGEN/BURGERLIJKE 
AANSPRAKELIJKHEID VAKANTIEPLAATS  
Elke schade die niet onder de burgerlijke aansprakelijkheid van de 
huurder valt,  
Elke schade aan de goederen van de huurder,  
Schade ten gevolge van vrijwillige beschadiging, brandplekken van 
sigaretten of andere rookartikelen.  
Schade veroorzaakt door huisdieren waarover de verzekerde waakt,  
Schade veroorzaakt door vochtigheid, condensatie, damp, rook,  
De bedrijfsstoringen van toestellen die ter beschikking van de verzekerde 
worden gesteld,  Schade veroorzaakt aan lampen, zekeringen, 
elektronenbuizen, kathodestraalbuizen, halfgeleiders in kristal, 
verwarmende weerstanden en elektrische dekens,  
De kosten voor de herstelling, lediging of vervanging van de leidingen, 
kranen en toestellen ingebouwd in de water- en verwarmingsinstallatie.  
Diefstal van de voorwerpen op binnenpleinen, terrassen en tuinen.  
Diefstal van voorwerpen in ruimtes die gemeenschappelijk zijn voor 
verschillende huurders of bezetters, behalve bij inbraak,  
Diefstal of verlies van de sleutels van de lokalen,  
Schade opgelopen terwijl de lokalen waar de verzekerde voorwerpen zich 
bevonden, bezet waren door andere derden dan de huurder, personen 
door hem aangesteld of toegelaten,  
Schade ten gevolge van een doeleinde of gebruik dat niet conform is met 
het huurcontract,  
De gevolgen die voortvloeien uit contractuele verbintenissen voor zover 
zij deze van de begunstigde te buiten gaan.  
De gevolgen van alle materiële of lichamelijke schade aan de Verzekerde 
en zijn echtgenoot, zijn ascendenten of descendenten;  
De immateriële schade behalve wanneer deze het gevolg zijn van de 
verzekerde materiële of lichamelijke schade.  
 Alle maatregelen die de Verzekerde op eigen initiatief neemt, zonder 
voorafgaande toestemming van de maatschappij;  
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 Niet-conformiteit van het gehuurde goed  
Weigering bezetting door de huurder ten gevolge van een niet-conformiteit 
van het gehuurde goedHotelkosten opgelopen op de plaats van het 
gehuurde verblijf  
Door de eigenaar geïnde bedragen  
Voor een bedrag van 75 € per persoon en beperkt tot één nacht  
 
 
Garantie geldverlies ten gevolge van oneerlijke of frauduleuze 
praktijken:  
Verhuring op frauduleuze wijzeHotelkosten opgelopen op de plaats van 
het gehuurde verblijf  
Terugbetaling van de bedragen betaald door de bedrogen huurder en 
geïnd door de eigenaarVoor een bedrag van 75 € per persoon en beperkt 
tot één nacht  
 
 
 
 

 
UITSLUITINGEN / Niet-conformiteit van het gehuurde 
goed  
Een kleine afwijking ten opzichte van de beschrijving, onderstaande lijst is 
niet volledig:  
De oriëntatie van de woning (minder dan 30°).  
Een bewoonbare oppervlakte die minder dan 10 % kleiner is.  
Een tuinoppervlakte die minder dan 20% kleiner is.  
Een afstand tot de bijhorenden diensten van minder dan 40%.  
Een tijdelijk gebrek (voor een duur van minder dan 20 % van de totale 
voorziene duur) van het gehuurde goed of de eraan verbonden diensten.  
Oplichting door de verhuurder, zoals iedere door hem goedgekeurde 
huurovereenkomst onder een valse naam of een valse hoedanigheid of 
waarbij frauduleuze praktijken werden aangewend die doen geloven in 
het bestaan van een denkbeeldig verblijf of een verblijf dat anderen 
toebehoort.  
Indirecte verliezen, verlies van kans, verlies van cliënteel, contractuele 
straffen,  
Huurovereenkomsten tussen personen die bloedverwant zijn, ongeacht 
de graad.  
UITSLUITINGEN / Garantie geldverlies ten gevolge van 
oneerlijke of frauduleuze praktijken: 
Iedere reservering, voorschot, waarborgsom of uitgevoerde betaling 
nadat u door de verdeler werd geïnformeerd over het vermoeden van 
fraude;  
Reserveringen betreffende huuradvertenties waarbij de inhoud duidelijk 
vermeldt dat de begunstigde van het betaalde voorschot geen recht of de 
vereiste toestemming had om deze advertentie te publiceren;  
 Iedere omstandigheid die enkel storend is voor het akkoord van de 
verhuur;  
Een voorschot of waarborgsom dat niet werd terugbetaald door de 
eigenaar omwille van de niet- naleving van uwentwegen van de regels 
opgesteld door de eigenaar en opgenomen in het huurcontract;  
Ieder verzoek tot terugbetaling van transportkosten of brandstof die u 
hebt aangewend om het vakantieverblijf te bereiken;  
De annulering van uw verblijf voor uw vertrek door de eigenaar die u de 
betaalde sommen heeft terugbetaald overeenkosmtig het huurcontract 
binnen een termijn van 30 dagen die volgt op de kennisgeving van de 
annulering;  
Iedere reservering die werd uitgevoerd voordat u zich als lid hebt 
geregistreerd op de site van de verdeler.  
 
 

 

 
Waar ben ik verzekerd? 

 
Zijn er beperkingen op 

afdekking? 
Voor de annuleringsgarantie/ Aansprakelijkheidsverzekering 
van de huurder voor materiële schade, de verzekeraar 
garandeert , overal voor u het verblijf betreedt. 

Voor de andere garanties, op de plaats van verblijf. 

 

Het totale bedrag van de huur mag 10.000 € niet 
overschrijden. 

Maximale verblijfsduur: 90 dagen 
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Wat zijn mijn plichten? 

Van zodra uw huurovereenkomst ondertekend is of een aanbetaling of voorschot betaald is, beschikt u over een termijn 
van 10 dagen om de ADAR+-verzekering af te sluiten 

 

 
Wanneer en hoe moet ik betalen? 

Het genot van de ADAR+waarborgen wordt verworven door de bijdrage te betalen waarvan de huur die in de 
huurovereenkomst is opgenomen als basis dient voor de vergoedingen en/of via een apart inschrijfformulier. Extra diensten 
zoals vervoer kunnen hiervoor in aanmerking komen, voor zover zij gekoppeld zijn aan de huurreservatie en de premie ook 
betrekking heeft op deze diensten.  

 

 
Wanneer begint en eindigt de afdekkingen ? 

Garanties worden van kracht de volgende dag om 12 uur van de betaling van de premie tot het einde van de 
huurperiode..  

 

 
Hoe kan ik mijn contract ? 

Existence d'un droit de rétractation dans le délai de 14 jours calendaires révolus dont le point de départ est la conclusion 
du contrat Dans le cas où la date du début de la période de garantie est comprise dans la période de rétractation de 14 
jours, une prime calculée au prorata temporis de la période assurée sera déduite de la prime encaissée.  
Modalités d'exercice de ce droit : par l’envoi d’une lettre recommandée. 
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