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Test reisverzekeringen

Check de 
dekking
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In het afgelopen jaar was reizen naar het buitenland niet  
vanzelfsprekend. Hopelijk wordt dat komend jaar beter. Waar moet  
je op letten bij het verzekeren van je vakantie in deze onzekere tijd?

 Uit een recent onderzoek 
dat we deden onder ruim 9000 
panelleden, blijkt dat bijna 80% 
van plan is weer een vakantie  
te gaan boeken. Daarbij hoort 
een passende reisverzekering. 
Niet alleen voor een vergoeding  
als je zonnebril kapot valt, maar  
vooral voor hulpverlening in 
noodsituaties en voor onvoor-
ziene kosten die je zelf niet kunt 
dragen. Zo kost een reddings-
helikopter algauw duizenden 
euro’s. En dat is soms wel de 
enige mogelijkheid om bij een 
ziekenhuis te komen na een 
val tijdens een bergwandeling 
of het skiën. Ook een verplich-
te hotelquarantaine en extra 
reiskosten kunnen aardig in de 
papieren lopen. Daarom is het 
essentieel dat een reisverzeke-
ring goed aansluit bij de reis die 
je maakt. 

Basisdekking  
Van onze panelleden heeft 71% 
een doorlopende verzekering. 
Die dekt in de basis noodhulp 
op reis, zoals opsporings- en 
reddingsacties, vervoer naar 
een ziekenhuis na een ongeval 
en noodzakelijke medische 
zorg. En ook een vervroeg-
de terugreis naar Nederland 
(repatriëring), als dat nodig 
is. Bijvoorbeeld om medische 
redenen of omdat er thuis een 
familielid (ernstig) ziek is of 
overlijdt of je huis is afgebrand.  
Deze basisdekking kun je 
uitbreiden. Bijvoorbeeld met 
een dekking voor wintersport, 
medische kosten, dure spullen, 
risicovolle sporten, langdurige 
en verre reizen. Je kunt ook 

uitbreiden met een annule-
ringsverzekering. ‘Als je een 
doorlopende reisverzekering 
hebt met annulering, hoef je er 
niet naar om te kijken zolang 
je reisgedrag niet verandert’, 
geeft een panellid aan. Dat 
is zeker een voordeel van de 
doorlopende reisverzekering. 
Toch is het slim om vooral nu 
en in elk geval jaarlijks te bekij-
ken of de verzekering nog wel 
past bij je situatie. Bijna 40% 
geeft aan deze check jaarlijks te 
doen, 5% zelfs vaker. 

Reisgedrag
Door veranderend reisgedrag 
kun je inmiddels onder- of 
oververzekerd zijn. Bijvoorbeeld 
als je ineens nauwelijks meer 
buiten Europa op vakantie gaat. 
Dan kan het slim zijn om je 
verzekering aan te passen. Van 
de ondervraagde verzekerden 
geeft 13% aan dat ze dit jaar of 
vorig jaar de reisverzekering 
hebben gewijzigd. De meest 
genoemde reden is het opzeg-
gen van extra dekkingen, zoals 
werelddekking en wintersport. 
Soms past ook de reis- en  
annuleringsverzekeraar tussen-
tijds de dekkingen aan, bijvoor-
beeld vanwege corona. Check 
dan of je nog wel voldoende 
verzekerd bent. 
Als je nog niet weet hoeveel 
je gaat reizen, is het de vraag 
of je wel een doorlopende 
reisverzekering nodig hebt. Zo 
geeft 34% van de panelleden 
die de reisverzekering hebben 
opgezegd corona op als reden. 
Welke keuze je prijstechnisch 
het beste kunt maken, hangt 

niet alleen af van je reisgedrag, 
maar ook van je gezinssamen-
stelling. In het algemeen geldt 
dat gezinnen die per jaar drie 
weken of langer op vakantie 
gaan, goedkoper uit zijn met 
een doorlopende reisverzeke-
ring. Voor alleenstaanden ligt 
het omslagpunt op vier weken. 
Vraag je ook af welk risico je 
zelf wilt dragen en bekijk of  
je al dekking hebt op andere 
verzekeringen (zie ook het 
kader hieronder).  

Modules kiezen
‘Het gedurende het jaar aan-  
en uitzetten van modules, zoals 
wintersport of werelddekking, 
werkt voor mij prima. Het is een 
reden om een verzekering te 
kiezen waarbij dat kan’, laat een 
panellid weten. De verzekering  
tussentijds uitbreiden is vrijwel 
nooit een probleem. Het uit-
zetten van modules is minder 
vanzelf sprekend, maar ook 

dat is bij diverse verzekeraars 
mogelijk. Vraag dit na bij je 
verzekeraar. Je kunt dan (extra) 
modules, zoals wintersport, 
bagage, geneeskundige kosten 
en hulpverlening, naar wens 
aan- en uitzetten. Zo voorkom 
je dat je betaalt voor iets dat je 
niet gebruikt. Voor welke mo-
dules dit precies kan, verschilt 
per verzekeraar. Bij sommige 
verzekeraars is werelddekking 
of wintersport al standaard 
meeverzekerd.  
Let wel op dat je op tijd de 
verzekering aanpast als je weer 
op reis gaat. Check ook of je 
binnen een bepaalde termijn 
een dekking weer aan moet 
 zetten, zoals voor annulering 
(zie hierna). Biedt een verzeke-
raar niet de optie om modules 
aan- en uit te zetten, informeer 
dan naar andere mogelijk-
heden. Zo kun je bij ANWB, 
Unigarant en ING in het eerste 
jaar geen modules uitzetten,   

Binnen Nederland
Ga je in Nederland op vakantie, dan zijn sommige 

onderdelen van een reisverzekering al gedekt door 
andere verzekeringen. Zo kun je met medische kosten 

terecht bij je zorgverzekeraar. Beschadig je iets in je 
vakantieverblijf? Dan is er vaak dekking op je aansprake-

lijkheidsverzekering. En pech met je auto zit misschien 
al bij je autoverzekering of mogelijk heb je een losse 

pechhulpservice afgesloten. Annulering van je reis is 
niet op een andere verzekering gedekt. Ook bagage is 

meestal nergens verzekerd. Dit laatste kan wel, met een 
buitenshuisdekking op je inboedelverzekering.
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maar wel een tijdelijke dekking 
afsluiten voor wintersport en 
reizen buiten Europa. 
Welke modules je kiest, hangt af  
van je persoonlijke voorkeuren, 
andere afgesloten verzekerin-
gen en het soort reizen dat je 
maakt. Ga je bijvoorbeeld naar 
een land met hoge medische 
kosten, zoals Oostenrijk of de 
Verenigde Staten, dan kun je je 
daar extra voor verzekeren. Hoe 
meer modules je afsluit, hoe 
hoger de premie. 

Annulering gedekt?
Schades of kosten die je claimt 
moeten wel onverwachts en on-
voorzien zijn. Even snel een an-
nuleringsverzekering afsluiten 
voor een vakantiebestemming 
met een corona-uitbraak of 
negatief reisadvies heeft geen 

van de reis. Deze module mee-
verzekeren kost je mini maal 
een paar euro extra per maand. 
Alleen bij Aegon Doorlopende 
Reis Allrisk is een annulerings-
dekking standaard inbegrepen.  

Maximumbedragen
Let niet alleen op de kosten van 
een verzekering, maar ook op 
hoeveel je vergoed krijgt. 
Een van de panelleden laat 
weten: ‘Ooit heb ik een annu-
leringsverzekering afgesloten, 
maar ik kreeg bij annulering 
slechts €3000 terug en niet 
de hele reissom’. Behalve een 
maximale vergoeding per 
persoon geldt er vaak ook 
een maximale vergoeding per 
polis en per jaar. Zoals bij de 
annulerings-, wintersport- en 
bagagedekking. 
Zijn deze  maximumbedragen 
niet hoog genoeg voor je? 
Bij sommige verzekeraars is 
het mogelijk om de maximale 
vergoeding te verhogen tegen 
een meerprijs. Dit kan handig 
zijn als je een erg dure reis 
wilt maken. Check dit bij de 
verzekeraar. 

Met de creditcard
De meeste panelleden betalen 
hun reis met iDeal. De credit-
card is minder populair, maar 
biedt meer houvast. Je kunt  
dan namelijk betalingen terug - 
draaien als een dienst of een 
product niet geleverd wordt. 
Gaat de luchtvaartmaatschappij 

of het hotel failliet en heb je 
vooruitbetaald, dan kun je via 
de creditcardmaatschappij je 
geld terugvragen.  
Bij veel creditcards is boven-
dien een reisverzekering in  - 
begrepen. Alleen zitten daar 
opvallend veel haken en ogen 
aan. Zo geldt de verzekering 
meestal alleen als de volledige 
reis betaald is met de credit-
card. En de volledige reis bete - 
kent niet alleen het vervoer 
 erheen, maar bijvoorbeeld ook 
de huurauto, benzine, over-
nachtingen en etentjes. 
Bovendien sluiten praktisch 
al deze creditcard-reisver-
ze keringen het reizen naar 
gebieden met een negatief 
reisadvies uit. Die beperkingen 
maken dat deze verzekeringen 
geen volwaardige vervangers 
van doorlopende reisverzeke-
ringen zijn.  
Ook kun je bij het boeken van 
een vakantie via een reisbureau 
of bij het kopen van een los 
vlieg ticket vaak een kortlopen-
de reisverzekering afsluiten. 
Die hebben nogal eens een 
uitgeklede dekking. Of ze pas-
sen niet bij de reis die je boekt. 
Zo bieden veel reisbureaus en 
reisorganisaties wél reizen aan 
naar landen met een negatief 
reisadvies, maar dekken de 
bijbehorende reisverzekeringen 
die reizen niet of slechts deels. 
We hebben de toezichthouder 
AFM hierop gewezen en ge-
vraagd om in te grijpen. 

Corona en reizen 
In oktober moest een groep Nederlanders in Italië verplicht 
in quarantaine. Een van de reizigers testte positief op corona. 
En ook de medereizigers bleken positief. Ze moesten in qua
rantaine totdat ze negatief testten. Dat duurde bij sommigen 
enkele weken. 
Zo’n verplichte hotelquarantaine kan prijzig zijn door de extra 
overnachtingen, maaltijden, coronatests en het omzetten 
van de terugreis. Een passende reisverzekering kan dan een 
uitkomst zijn. Onder meer Allianz, Allianz Global Assistance 
(tot 1 september 2022), ANWB, Unigarant en ZLM dekken de 
extra reis en verblijfskosten bij zo’n verplichte quarantaine 
vanwege corona. Daar zijn wel weer de nodige voorwaarden 
aan verbonden.
Veel verzekeraars bieden een beperkte dekking als het reis
advies voor je bestemming negatief is (code rood of oranje). 
Coronagerelateerde schades zijn dan vaak niet gedekt.
De reisverzekering biedt meestal wel (tijdelijk) volledige 
dekking als het reisadvies plotseling wijzigt. Repatriëring  
(de terugkeer) is dan alleen gedekt bij Aegon, ANWB, 
 Unigarant en ZLM. Maar heb je een pakketreis geboekt,  
dan is de reisorganisator verantwoordelijk voor de terugreis.

zin. De meeste verzekeraars 
dekken annuleren vanwege het 
coronavirus of een epidemie 
ook niet. Dit is namelijk geen 
onvoorziene gebeurtenis 
meer. Annuleren vanwege een 
onverwacht negatief reisadvies 
of een corona-uitbraak is soms 
beperkt gedekt met een extra 
(allrisk) annuleringsverzekering. 
Dit is onder andere zo bij ANWB 
en Unigarant, De Europeesche, 
Centraal Beheer en Klaverblad 
(tijdelijke dekking). Voorwaarde 
is dan wel dat de reisorganisatie 
geen oplossing biedt. En dat de 
polis is afgesloten voordat het 
coronavirus als pandemie werd 
bestempeld (in maart 2020).  
Een annuleringsdekking moet 
je bij vrijwel alle verzekeraars 
extra afsluiten en vaak binnen  
7 of 14 dagen na het boeken 

De dekking van reizen naar 
 gebieden met code rood of 

 oranje is vaak beperkt
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 Beste uit de Test • Peildatum: 10 november, bron Moneyview/Consumentenbond • B = beperkt (coronagerelateerde schades niet), *  = dekking voor sommige 
(medische) coronagerelateerde schades, ja * = coronaschades tijdelijk gedekt • Jaarpremie: basisdekking (hulpverlening) en bagage (min. €1000), laagste eigen 
 risico en laagste maximale reisduur, Europadekking en dekking annulering (max. €1000 pp per reis), inclusief 21% assuran tiebelasting en (incasso)kosten. We 
gaan uit van een hoofdaanvrager van 50 jaar en van een gezin met 2 kinderen van 12 jaar • Dekking code oranje: bij Centraal Beheer, FBTO en Interpolis wel 
volledig voor noodzakelijke reizen • ANWB-leden betalen minder • Bij ABN Amro en ING betaalrekening verplicht • Interpolis alleen via Rabobank af te sluiten.

Check online Kijk voor actuele premies, dekkingen en Testoordelen van alle reisverzekeringen op 
consumentenbond.nl/reisverzekering en consumentenbond.nl/reisdekking-corona

Priscilla Blok onderzoekt reisverzekeringen
‘Weet je nog niet hoeveel je komend jaar gaat reizen en waarnaartoe? Overweeg 
dan een kortlopende reisverzekering. Of een doorlopende reisverzekering die je 
binnen het eerste jaar kunt opzeggen. Dat laatste kan bij zo’n een op de drie  
polissen. Soms geldt er wel een maand opzegtermijn.’

1 ANWB Compleet/Unigarant Uitgebreid 8,6 €83/€96 €134/€156 €160/€194 €4100 €3000   

2 Allianz Global Assistance Premium 8,5 €99 €173 €205 €5000 €3000  * B 

3 ABN Amro 8,4 €70 €118 €133 €50 €2500 €3000 B B ja *

4 Europeesche Comfort 8,0 €99 €191 €227 €50 €3000 €3000  B 

5 Klaverblad 8,0 €91 €152 €202 €50 €2500 €3000 B B ja *

6 Nationale-Nederlanden (direct) 8,0 €80 €137 €179 €50  €2500 €5000 B B ja *

7 Vereniging Eigen Huis (alleen leden) 8,0 €76 €128 €169 €2500 €5000 B B ja *

8 ASR 7,9 €84 €144 €181 €5000 €3000  B 

9 Interpolis 7,8 €78 €134 €173 €50.000 €4500 B 

10 Ohra 7,8 €53 €102 €114 €70 €5000 €1500 B B 

11 Univé 7,8 €68 €119 €143 €50  €3500 €3000 B B 

12 Centraal Beheer 7,7 €66 €127 €150 €25.000 €18.000 B  

13 ING 7,7 €79 €131 €189 €100  €2500 €1500 B B ja *

14 Allianz Global Assistance Budget 7,6 €78 €134 €159 €75 €1500 €3000  * B 

15 ZLM 7,6 €75 €128 €158  €3000 €3000   

16 Aon 7,5 €73 €158 €158 €50 €5000 €3000  * B ja *

17 Ditzo 7,5 €93 €157 €185  €3000 €3000  B 

18 Europeesche Basis 7,5 €96 €185 €221 €100 €1000 €3000  B 

19 FBTO 7,5 €69 €134 €159 €3000 €4500 B 

20 SNS Europa Plus 7,4 €58 €100 €123 €50  €3500 €1500 B B ja *

21 De Internationale Plus 7,3 €59 €100 €122 €3500 €1500 B B ja *

22 De Goudse 7,2 €91 €141 €229  €3000 €2500 B ja *

23 InShared 7,1 €79 €138 €169 €100 €2500 €2000 B B  

24 Aegon Allrisk 6,9 €76 €122 €146  €2500 €2500  * B ja *

25 Hema 6,9 €61 €100 €142 €100 €2500 €1500 B B  

26 Allianz Comfort 6,7 €133 €181 €239 €50  €3500 €3000  * B 
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