
Altijd onderweg verzekerd

Doorlopende Reisverzekering

U weet nooit wanneer  
het avontuur roept



Voordelen van de DAK  
Doorlopende Reisverzekering

• Eenvoudig aan te passen en uit te 

breiden naar specifieke wensen

• Het hele jaar geldig, ook voor een 

nachtje of weekendje weg

• 75% vergoeding bij annulering van 

uw reis om een reden die niet in 

de voorwaarden staat bij Allrisk 

Annulering

Wie zijn verzekerd?
Deze verzekering is af te sluiten voor 

iedereen die op hetzelfde adres woont:

• Echtgenoot, echtgenote of partner 

• Minderjarige kinderen 

• Meerderjarige ongehuwde  

kinderen die inwonen of voor  

studie uitwonend zijn.  

Ook een minderjarige logé die u 

meeneemt op reis is verzekerd

Wat is verzekerd?
De DAK Doorlopende Reisverzekering  

is eenvoudig aan te passen aan uw  

specifieke wensen door de keuze uit 

diverse dekkingen. U bent standaard 

verzekerd voor hulp bij ziekte, letsel 

door ongevallen, overlijden of natuur-

rampen. 

Gaat er iets mis op reis en heeft u  

dringende hulp nodig vanwege pech, 

een ongeval of ziekenhuisopname?  

De Alarmcentrale is 24 uur per dag  

voor u beschikbaar.

Uw verzekering kan daarnaast 
worden aangevuld met de  
volgende dekkingen:

• Bagage (uitbreidbaar met extra hobby-  

en sportuitrusting) • Geneeskundige 

kosten • Huur en hulpverlening voertuig 

• Ongevallen • Winter-/onderwatersport 

• Zakenreis • Annulering

Waar bent u verzekerd? 
U kunt voor het verzekeringsgebied 

kiezen uit Europa of de gehele wereld. 

In Nederland is de verzekering geldig bij 

minimaal één betaalde overnachting.

Met de DAK Doorlopende Reisverzekering bent u tijdens al uw  
reizen voor alle schade en hulp verzekerd. Of u er nu even tussenuit 
gaat of op een lange vakantie. Bijvoorbeeld bij diefstal, een ongeval of 
annulering van de vakantie. Ook als iemand onverhoopt ziek wordt of 
tijdens de reis letsel oploopt is hulp met deze verzekering verzekerd.



Eigen risico 
Er geldt een eigen risico van 25% van  

de annulerings- of afbrekingskosten 

bij annulering om een niet in de voor-

waarden genoemde reden.

Wat is niet verzekerd?
Deze verzekering biedt onder andere 

geen dekking voor:

• Schade door deelname aan 

gevaarlijke sporten. Bijvoorbeeld 

parachutespringen of bungee- 

jumping

• Schade door onvoorzichtig gedrag. 

Bijvoorbeeld uw bagage ergens 

onbewaakt achterlaten

• Schade aan uw vakantieverblijf die 

is veroorzaakt door opzet of grove 

schuld

• Een vergoeding van kosten van  

geneeskundige behandeling 

waarvan bij aanvang van de reis 

al vaststaat dat deze behandeling 

tijdens de reis nodig is of als deze 

behandeling kan worden uitgesteld 

tot na terugkeer in Nederland

Wilt u precies weten wat we  
verzekeren?
Raadpleeg dan de voorwaarden  

van de DAK Doorlopende Reis- en  

Annuleringsverzekering.

Meer weten?
Neem contact met ons op voor advies  

of kijk op dak.nl voor meer informatie.

https://www.dak.nl


Verzekeren zonder keuzestress begint met  
een goed gesprek
Uw adviseur doet zaken met DAK Intermediairscollectief.  

Door deelname aan dit collectief heeft uw adviseur toegang  

tot heel veel verzekeringsproducten van vrijwel de gehele markt. 

U profiteert van het voordeel en de onafhankelijkheid van uw  

adviseur. Zo heeft u altijd de verzekering die het best past bij  

uw situatie. Zonder keuzestress!

https://www.dak.nl

