
WAT WE VERZEKEREN

COVID-19
VERZEKERING

VERBLIJFS-
ANNULERING

VERTRAAGDE 
AANKOMST

VERBLIJFS-
ONDERBREKING

VERVANGEND 
VOERTUIG

VERGETEN 
OBJECTEN

COVID-19

Bien plus qu’une assurance annulation !

ANNULERINGSKOSTEN
Ziekte door COVID

14-daagse quarantaine door positieve corona-test
Contactgeval met 14-daagse quarantaine

HULPVERLENING
Verblijfskosten in geval van 14-daagse quarantaine

Medische repatriëring
Teleconsult

Simpel en snel!
Iedereen is gedekt,
ook niet-familieleden

www.campez–couvert.com 



GEEF BIJ DE 
VERBLIJFSBESTEMMING AAN

DAT
du moet annuleren, later aankomt of

eerder naar huis moet

U KUNT DE
VERBLIJFSONDERBREKING OP
DIVERSE MANIEREN MELDEN

ONLINE :
www.campez-couvert.com/declarer-un-sinistre

PAR EMAIL :
sinistres@campez-couvert.com

VOUS ÊTES REMBOURSÉ*
EN 48H

nadat wij uw claim ontvangen hebben!
*na aftrek van uw eigen risico

Wat moet u doen wanneer u uw verblijf moet annuleren of onderbreken?

Medische oorzaken
Ernstige ziekte inclusief COVID, ernstig ongeval of overlijden, contra-
indicatie en vaccinatie, complicaties door zwangerschap.

Persoonlijke redenen
Oproep wegens de adoptie van een kind, een herexamen of een
orgaantransplantatie, scheiding enz.

Ernstige schade aan uw voertuig
Binnen 48 uur voor uw vertrek.

Zakelijke redenen
Wijziging of schrapping van betaalde vakantie, bedrijfseconomisch ontslag 
of conventioneel ontslag, beroepsmatige overplaatsing, het verkrijgen van 
een baan enz.

EENVOUDIG, SNEL EN ONLINE!
MELD UW ONGEVAL VIA UW SMARTPHONE
Ontdek onze smartphone app Safebooking©,
Per direct uw verklaring melden, volgen en aanvullen…
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Met Campez Couvert 
(veilig camperen) 

profiteert u 
van de meest complete 
verblijfsverzekering die 

er bestaat.
Behalve de verzekering 

voor annulerings- en 
verblijfsonderbreking, 
dekt Campez Couvert 

ook ziekte door 
COVID-19.

De algemene verzekeringsvoorwaarden
vindt u op

www.campez-couvert.com

Anders : Ernstige brandschade, explosies, aterschade, diefstal in bedrijfs- of 
privéruimte, natuurrampen, toegangsverbod op de locatie, onmogelijkheid om naar de 
verblijfslocatie te komen, diefstal van identiteitskaart, van rijbewijs of van paspoort,
visumweigering door de landelijke autoriteiten.

NIEUW!Contactgeval 
Bij Covid-19-symptomen die door een medische instantie bevestigd zijn of in 
geval van hoog risico om besmet te zijn met een positief getest persoon.



ALGEMEEN PRINCIPLE

DEKKING VOOR COVID-19
COVID-19-INFORMATIE Niet-contractueel document

GEEN DEKKING VOOR :
ALLE MASSARISICO’S VAN ONZE POLISSEN.

DIT IS EEN VERZEKERINGSPRINCIPE WAARMEE WE ZOWEL
ONS BEDRIJF ALS ONZE PARTNERS KUNNEN BESCHERMEN.

WORDEN IN DIT OPZICHT SYSTEMATISCH UITGESLOTEN :
DE GEVOLGEN VAN EEN BEWEGINGSBEPERKING (SLUITING

VAN DE GRENZEN, NOODSITUATIE NOP GEZONDHEIDSGEBIED,
QUARANTAINE EN ALGEMENE LOCKDOWN ...).

DEKKING VOOR :
COVID-19 INDIVIDUEEL ALS ZIEKTE, ERNSTIGE ZIEKTE

OF OORZAAK VAN OVERLIJDEN, EN DIT VOOR
ALLE GARANTIES, ZOWEL VERZEKERING ALS BIJSTAND.

Enige uitzondering :
Wij betalen niet uit in geval van ziekte als de 

cliënt naar een land gaat waarvoor de overheid 
officieel een negatief reisadvies heeft gegeven.

Personen die symptomen vertonen van COVID-19 (symptomen bevestigd door een medisch attest) en personen 
die een bevestigd hoogrisicocontact met een besmette persoon hebben gehad, UITSLUITINGEN : iedereen die 
geen COVID-19-symptomen vertoont en geen attest heeft. Zodra de “contactpersoon” door de behandelende arts, 
door de diensten van de Ziekteverzekering of door het ARS (regionaal gezondheidsagentschap in Frankrijk) is 
geïnformeerd over zijn “contactsituatie”, moet hij een afspraak maken voor een Covid-test. De arts of de teams 
van de Ziekteverzekering zullen hem het adres van het laboratorium bezorgen.

WAT IN GEVAL VAN CONTACT ?



VOORBEELDEN VAN UITBETALING

VOORBEELDEN VAN NIET-UITBETALING

Ik ben
in quarantaine

wegens COVID-19
(positieve test)

Ik zou
mijn reis willen annuleren 

omdat ik een hoogrisicocontact 
heb gehad en nu wacht op de 
resultaten van de PCR-test

Ik zou
mijn reis willen annuleren 
omdat ik besmet ben met 
COVID-19 (hospitalisatie)

Ik zou
mijn reis willen annuleren 

omdat ik ziek ben en mijn arts 
bevestigt dat ik niet in staat 

ben om te reizen en
COVID-19 vermoedt

Ik zou
willen annuleren omdat een
gezinslid (volgens definitie)

besmet is met COVID-19
(hospitalisatie)

Ik zou
mijn reis willen annuleren 
omdat ik besmet ben met 

COVID-19
(positieve test)

Ik zou
mijn reis willen annuleren 

omdat ik een hoogrisicocontact 
heb gehad en nu verplicht ben 

om in quarantaine te gaan en een
PCR-test te laten uitvoeren

Ik zou
willen annuleren omdat een

familielid ernstig ziek is door
COVID-19 (hospitalisatie/

overlijden)

Ik zou
mijn reis willen annuleren 

omdat ik door de autoriteiten 
ben gevorderd in het kader van 

de strijd tegen COVID-19

Na ziekte of contact zal ik op 
mijn bestemming arriveren 
met twee dagen (of meer) 

vertraging

Geweigerd bij
boarding na 

temperatuurcontrole

Sluiting van
de grenzen

Noodsituatie op 
gezondheidsgebied

Quarantaine en
algemene lockdown

Ziekte bij reis naar
een land gaat waarvoor

de overheid officieel
een negatief reisadvies

heeft gegeven

Administratieve
sluiting van het 
etablissement

Weigering van 
toegang tot het land 

van bestemming 
bij afwezigheid 

van vaccinatie en 
indien het land van 
bestemming reeds 

een vaccin verplichtte 
bij de boeking van het 

verblijf


