
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      VAKANTIEPLAATS GEBOEKT?       
 

      NEEM DAN DEEL IN HET 
ANNULERINGSFONDS! 

                                
 
Heeft U al gedacht aan de mogelijkheid dat Uw vakantie moet worden afgebroken of misschien 
helemaal niet door kan gaan? Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat u, een van uw reisgenoten, of een van 
uw familieleden ziek wordt. Bij annulering moet toch altijd de volledige huursom worden betaald! 
 
DEKKING EN VOORWAARDEN: 
 
Indien U deelneemt in het annuleringsfonds bestaat de mogelijkheid van restitutie in bijv. de 
onderstaande situaties: 
 
* ziekte of ongeval 
* complicaties bij zwangerschap 
* een ongeval of overlijden van niet meereizende familie (in de 1e of 2e graad)                           
* onvrijwillige werkeloosheid         
* schade aan uw eigendom of bedrijf, waarvoor uw aanwezigheid is vereist 
   
De volledige dekking en voorwaarden zijn aan de achterzijde vermeld als "de algemene voorwaarden 
annuleringsfonds Camping Tempelhof". 
 
 
NEEM GEEN RISICO! 
 
Alleen wanneer u deelneemt in het annuleringsfonds en uw reden om af te zeggen valt onder de 
dekking, wordt het (vooruitbetaalde) geld aan u vergoed. 
 
 
HOE NEEMT U DEEL IN HET FONDS? 
 
Op uw bevestiging staan de regels annuleringsfonds en poliskosten gespecificeerd. Wanneer u gebruik 
wenst te maken van het fonds hoeft u alleen maar de betreffende bedragen bij de eerste betaling over te 
maken.  
 
Indien u geen gebruik wenst te maken van het annuleringsfonds, kunt u de betreffende bedragen zelf in 
mindering brengen op de eerste aanbetaling van uw reservering 
 
Zodra het bedrag is ontvangen neemt u deel in het fonds. Alleen indien uw bijdrage binnen 21 dagen na 
de reserveringsdatum is ontvangen volgt bij annulering de uitkering volgens de bepalingen op de 
achterzijde van dit formulier. 
 
 
ALS U ANNULEERT: 
 
Neem zo snel mogelijk contact op met de receptie. De uitkering vindt plaats volgens de aan  
ommezijde vermelde bepalingen. 



ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DEELNAME IN HET ANNULERINGSFONDS VAN CAMPING TEMPELHOF  
 
1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN.  
 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
1.1. Recreant: de op de reserveringsbevestiging/factuur vermelde persoon en zijn reisgenoten. 
1.2. Gezin: samen reizende huisgenoten dan wel zonder huisgenoten reizende recreanten. 
1.3. Huursom: de verzekerde som. 
1.4. Premie: premie en poliskosten. 
1.5. Arrangement: de geboekte huurovereenkomst 
 
2. GELDIGHEIDSDUUR VERZEKERING 
2.1 De verzekering is geldig vanaf de reserveringsdatum tot en met de einddatum van het geboekte arrangement. 
2.2  De dekking begint na betaling van de premie (binnen 21 dagen) en eindigt op de einddatum van het arrangement. 
 
3.  GELDIGHEIDSDUUR DEKKING 

Binnen de geldigheidsduur van de verzekering geldt dat de dekking: 
3.1 Voor annuleringskosten begint na boeking van het arrangement en eindigt op het tijdstip van aanvang van het arrangement 
3.2 Voor niet gebruikte dagen geldig is vanaf het moment van aanvang van het arrangement tot en met de einddatum van het 

arrangement. 
 
4.  PREMIE 
4.1  Betaling: Verzekerde is verplicht de premie binnen 21 dagen na ontvangst van de reserveringsbevestiging te voldoen. 
4.2  Teruggave: Er bestaat geen recht op teruggave van premie, tenzij sprake is van annulering  door het recreatiebedrijf. 
 
5. DEKKING ANNULERINGSKOSTEN 
5.1  Uitkering wordt verleend voor annuleringskosten als gevolg van een onzekere gebeurtenis als genoemd in 5.1.1 t/m 5.1.10.: 
5.1.1  Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van verzekerde. 
5.1.2  Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van familieleden in de 1e of 2e graad of huisgenoten van verzekerde. 
5.1.3  Zwangerschap van verzekerde of partner. 
5.1.4  Materiële beschadiging (schade aan zaken/stoffelijke objecten) van eigendom van verzekerde, zijn huurwoning of het bedrijf waar hij werkt, waardoor zijn aanwezigheid dringend nodig is. 
5.1.5  Het door verzekerde onverwacht ter beschikking krijgen van een huurwoning of onverwachte oplevering van een koopwoning, maar niet eerder dan 30 dagen voor aanvang en niet later dan 30 

dagen na het einde van het arrangement. 
5.1.6  Een medisch noodzakelijke ingreep die verzekerde, zijn partner of een bij hem inwonend kind onverwacht kan ondergaan. 
5.1.7  Werkloosheid van verzekerde na een vast dienstverband, als gevolg van een onvrijwillig ontslag. 
5.1.8  Na werkloosheid van verzekerde, waarvoor een uitkering werd genoten, aanvaarden van een dienstbetrekking van minimaal 20 uur per week, voor de duur van minstens een half jaar of voor 

onbepaalde tijd, die zijn aanwezigheid voor de vervulling daarvan ten tijde van het arrangement nodig maakt. 
5.1.9  Definitieve ontwrichting van het huwelijk van verzekerde, waarvoor een echtscheidingsprocedure in gang is gezet. Met definitieve ontwrichting van het huwelijk wordt gelijkgesteld het ontbinden 

van een notarieel vastgelegd samenlevingscontract. 
5.1.10  Het door een van buiten komend onheil uitvallen van het door verzekerde te gebruiken privé-vervoermiddel waarmee de reis zou worden gemaakt, binnen 30 dagen voor aanvang van het 

arrangement. Pech, mechanische storing en dergelijke uitgesloten. 
 
6.  DEKKING NIET GEBRUIKTE DAGEN 
6.1.1  Uitkering wordt verleend voor de huursom per dag in geval van voortijdige terugkeer naar de woonplaats als gevolg van een onzekere gebeurtenis als genoemd in 6.1.2 tot en met 6.1.6.  
6.1.2  Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van verzekerde. 
6.1.3  Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van familieleden in de 1e of 2e graad of van huisgenoten van verzekerde. 
6.1.4  Complicaties bij zwangerschap van verzekerde of partner. 
6.1.5  Materiële beschadiging (schade aan zaken/stoffelijke objecten) van eigendom van verzekerde, zijn huurwoning of het bedrijf waar hij werkt, waardoor zijn aanwezigheid dringend nodig is. 
6.1.6 Een medisch noodzakelijke ingreep die verzekerde, zijn partner of een bij hem inwonend kind onverwacht kan ondergaan. 
 
7.  MAXIMALE UITKERING 
7.1  De maximale uitkering is nooit meer dan 100% van het aanbetaalde reserveringsbedrag.   
7.2  Uitkering wordt verleend onder aftrek van eventuele restituties. 
 
8.  ALGEMENE UITSLUITINGEN 
8.1  Geen uitkering wordt verleend als verzekerde of belanghebbende: 
8.1.1  Een onware opgave doet en/of een verkeerde voorstelling van zaken geeft. In dat geval vervalt het recht op uitkering voor de hele vordering, ook voor die onderdelen waarbij geen onware opgave 

is gedaan en/of verkeerde voorstelling van zaken is gegeven 
8.1.2  Een of meer polisverplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van de Camping Tempelhof heeft benadeeld. Tevens komt elk recht op uitkering te vervallen, als verzekerde of 

belanghebbende de onder artikel 8.2 genoemde verplichtingen niet is nagekomen met het opzet Camping Tempelhof te misleiden, tenzij de misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt. 
8.2  Geen uitkering wordt verleend voor een claim als gevolg van een gebeurtenis: 
8.2.1  Die (in)direct verband houdt met: 

-molest, waaronder wordt verstaan gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij.  
-atoomkernreactie, waaronder wordt verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt 
-in beslag nemen en verbeurdverklaren 
-het willens en wetens bijwonen van kaping, hi-jacking, staking of terreurdaad 

8.2.2 Ontstaan of mogelijk geworden door opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of al dan niet bewuste merkelijke schuld 
8.2.3 Bij of als gevolg van het deelnemen aan of het plegen van een misdrijf, of poging daartoe 
 
9. VERPLICHTINGEN BIJ SCHADE 
9.1  Verzekerde of belanghebbende is verplicht: 
9.1.1 Al het redelijkerwijs mogelijke te doen ter voorkoming, vermindering of beperking van schade 
9.1.2  Bij ongeval of ziekte onmiddellijk geneeskundige hulp in te roepen en niets na te laten wat herstel zou kunnen bevorderen. Eveneens is verzekerde verplicht zich op verzoek en op kosten van 

Camping Tempelhof door een door Camping Tempelhof aangewezen arts te laten onderzoeken en deze alle gewenste inlichtingen te verschaffen 
9.1.3  Camping Tempelhof volle medewerking te verlenen, naar waarheid gegevens te verschaffen en alles na te laten wat de belangen van de Camping Tempelhof zou kunnen benadelen  
9.1.4  De omstandigheden die leiden tot een verzoek om uitkering aan te tonen 
9.1.5  De originele bewijsstukken over te leggen 
9.1.6 Medewerking te verlenen bij verhaal op derden, eventueel door overdracht van aanspraken, en bij het verstrekken van noodzakelijke machtigingen. 
 
10.  WIJZE VAN MELDEN 
10.1  Verzekerde of belanghebbende is verplicht: 
10.1.1  Na een gebeurtenis, waardoor de reis (mogelijk) wordt geannuleerd, dit onmiddellijk doch uiterlijk binnen 3 werkdagen na de gebeurtenis te melden aan Camping Tempelhof 
10.1.2  Een verzoek tot uitkering zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, maar uiterlijk binnen 1 maand na einde van de gebeurtenis, te melden aan Camping Tempelhof door middel van toezending van 

de gevraagde bewijsstukken.  
10.2  Mededelingen gedaan bij een melding als genoemd in 10.1.1 en 10.1.2 dienen mede tot vaststelling van de schade en het recht op uitkering. 
 
11. SCHADEREGELING 
 Camping Tempelhof is belast met het (doen) regelen van schade, mede aan de hand van door recreant verstrekte gegevens en inlichtingen. 
 
12. VERVALTERMIJN VAN RECHT OP UITKERING 
 Heeft Tempelhof ten aanzien van vordering van recreant of belanghebbende een standpunt kenbaar gemaakt, dan vervalt na zes maanden, te rekenen vanaf de dag waarop Tempelhof dit 

schrijven verstuurde, ieder recht jegens Tempelhof terzake van het desbetreffende schadegeval. 
 
13. ADRES 

Kennisgevingen door Tempelhof geschieden rechtsgeldig aan het laatst bekende adres van de recreant of dat van degene, door wiens bemiddeling de deelname in het fonds is afgesloten. 
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