
   

 

 
 
 
 
 
Introductie Calamiteitendekking ANVR 
 
Deze dekking is opgezet om reisorganisaties te helpen met de verplichtingen uit de EU-richtlijn 
pakketreizen en de gekoppelde ANVR-voorwaarden. 
 
Reisorganisaties hebben de internationale veiligheid voor hun klanten hoog in het vaandel staan. Vooral 
in noodsituaties en crisissituaties zijn professionele begeleiding en financiële back-up van vitaal belang. 
Om deze reden kiezen reisorganisaties ervoor een calamiteitenverzekering af te sluiten. 
 
Deze calamiteitenverzekering moet van toepassing zijn op alle reizigers van verzekerde organisaties 
lid van de ANVR en moet een financiële dekking bieden voor de financiële compensatie van de 
organisatie bij annulering door een calamiteit. 
 
Zorgplicht 
 
Reisorganisaties hebben de plicht om hun reizigers te beschermen. De risico's waarmee reizigers 
worden geconfronteerd, nemen toe en variëren van natuurrampen tot politiek geweld of zelfs terrorisme 
en oorlog. 
 
 
De belangrijkste verzekerde gebeurtenissen van de calamiteitenverzekering zijn: 
 

• Terrorisme 
• Aardbevingen 
• Vulkaanuitbarstingen 
• Politieke onrust en burgeroorlog 
• Overstromingen 
• Orkanen 
• Pandemieën  

 
 
Oplossing voor ANVR-leden 
 
Exclusief voor de ANVR leden biedt Aon een collectieve calamiteitendekking voor de verplichtingen die 
voortvloeien uit de EU-richtlijn pakketreizen en die niet gedekt worden door het Calamiteitenfonds. 
 
 
Verzekerde gebeurtenis 
 

• Ramp/ crisissituatie tijdens of voor een reis naar het buitenland wanneer de overheid mensen 
adviseert niet naar een land te reizen. 

• Onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden waardoor redelijkerwijs niet kan worden 
voldaan aan de verplichtingen van de leden. 

 
Dit betekent dat een verzekerde gebeurtenis ook buiten een negatief advies van de overheid om kan 
plaatsvinden.  
 
Voorbeelden Verzekerde evenementen: 
 

• Sri Lanka - Terroristische aanslagen; molest; en 
• Sint Maarten - orkaan; natuurramp. 

 
 



   

 

 
Werelddekking: 
 

• De verzekering kent een werelddekking er zijn geen uitgesloten landen. 
 
  
Dekking 

• Annulering voor vertrek in geval van natuurrampen, molest of andere ernstige situaties op de 
bestemming. 

Premie 
 

• Premiumpercentage (exclusief belasting) van EUR 1200 per EUR 1000.000 risicodragende 
omzet. 

 
Omzet 

• De premie wordt berekend over de risicodragende omzet, zoals u die ook jaarlijks opgeeft aan 
het ANVR. 

 
 
Eigen Risico 

• EUR 250 per reiziger 
 
Limieten 
 

• Annulering voor vertrek in geval van natuurrampen, molest of andere ernstige situaties op de 
bestemming is beperkt tot EUR 10.000 per reiziger. 

 
 
Aanvullende voorwaarden 

• De verzekerde kan zijn rechten krachtens deze verzekering niet overdragen aan derden. 
• Het ANVR lid wordt gecompenseerd in de schade die daadwerkelijk wordt geleden. 

 
 
 
Vervolg stappen ANVR: 
 
De ANVR inventariseert op dit moment de belangstelling van ANVR-leden voor deze verzekering. 
Indien u in principe een dergelijke verzekering wilt afsluiten, stuur dan een mail naar 
verzekeringen@anvr.nl  met vermelding van uw bedrijf, ANVR-nummer, totale omzet en 
risicodragende omzet volgens uw meest recente opgave aan SGR. Bij een voldoende serieuze 
belangstelling van ANVR-leden zal Aon proberen in overleg met de ANVR de premie/eigen risico naar 
beneden aan te passen. Met uw opgave aan verzekeringen@anvr.nl bent u nog niet contractueel 
gebonden aan deze verzekering, maar gaan wij de de ANVR uit van uw serieuze belangstelling. 

 
 

mailto:verzekeringen@anvr.nl
mailto:verzekeringen@anvr.nl

