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Overzicht weekpolissen  

 
Annulatie Bijstand 

Annulering & 
Bijstand    Basic  

Annulering & 
Bijstand    Top 

Annulering & Bijstand                              
Top met exclusieve garanties 

premie 
5,5% van de 
reissom € 30 € 36 6,5% van de reissom 8% van de reissom 

polis 
Annuleing à la 
carte Travel Selection Vlara Selection Top Selection Top Selection + exclusieve garanties 

annulatie € 10 000 nee € 1000 € 10.000 * dekking van gemotoriseerde sporten 

assistance personen nee ja ja ja * reisgoed/bagage tot €2.000 

medische kosten nee onbeperkt € 25.000 onbeperkt 
* inclusief waardevolle voorwerpen (gsm, hardware, 
software) 

repatriëringskosten nee onbeperkt onbeperkt onbeperkt * dekking van vooraf bestaande ziektes 

medische nabehandelingskosten België nee € 6.250 € 6.250 € 6.250 * opsporing/reddingskosten tot €6250 

opsporing- en reddingskosten nee € 3.750 € 3.750 € 3.750   

reisgoed/bagage nee € 1.250 € 500 € 1.250   

eerste noodzakelijke aankopen nee € 250 € 100 € 250   

compensatiereis ja ja ja ja   

binnen Europa ja € 1.250 € 750 € 10.000   

wereldwijd ja € 1.875  nee € 10.000   

home assistance nee 

bijstand bij zware 
schade aan woning; 
slotenmaker  €100 nee 

bijstand bij zware schade 
aan woning; slotenmaker 
tot €100   

assistance voertuigen (België & Europa) nee nee nee 

pechhulp, sleping, 
repatriëring, 
vervangwagen   

kapitaal reisongevallen nee € 12.500 € 12.500 € 12.500   

1/Premies en garantiebedragen zijn per persoon. 

     2/Een annuleringsverzekering dient gelijktijdig met de reis te worden geboekt, nadien is niet meer mogelijk. 
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3/Bij reizen inclusief sportpakket is een bijstandsverzekering die de sporten in dat pakket dekt, verplicht. Voor al onze pakketten kan u terecht bij één van bovenstaande bijstandsverzekeringen. 
Indien u een eigen verzekering heeft, bent u zelf verplicht dit te verifiëren. 
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