Algemene voorwaarden Ottenhome Heeg annuleringsverzekering
Artikel 1
Begripsomschrijvingen
1.1
Met verhuurder wordt bedoeld Ottenhome Heeg BV
1.2
Met verzekerde wordt bedoeld de hoofdhuurder, op wiens naam het
contract/huurovereenkomst is opgemaakt.
Artikel 2
Omvang van de dekking
De verzekering stelt huurders vrij van kosten wegens het annuleren van een boeking wanneer:
2.1
de verzekerde overleden is, ernstig ziek geworden is of ernstig ongevalletsel heeft
opgelopen, mits dit uiterlijk binnen 24 uur na annulering medisch vastgesteld is door de
behandelend arts/specialist;
2.2
een familielid van de verzekerde in de 1e of 2e graad overleden is, naar het oordeel van een
arts levensgevaarlijk ziek is of levensgevaarlijk ongevalletsel heeft opgelopen;
2.3
de verzekerde zwanger is, mits dit medisch is vastgesteld door de behandelend
arts/specialist;
2.4
de verzekerde of een niet medereizend gezinslid van de verzekerde onverwacht een
medisch noodzakelijk operatie moet ondergaan. Deze gebeurtenis is niet verzekerd indien
het betreffende gezinslid voor de operatie op een wachtlijst staat;
2.5
de verzekerde onvrijwillig werkloos is geworden en een ontslagvergunning, afgegeven in
verband met bedrijfseconomische redenen, kan overleggen;
2.6
de verzekerde, na werkloosheid waarvoor een uitkering werd genoten en bij schoolverlaters
een dienstbetrekking heeft aanvaard van minimaal 20 uur per week voor de duur van
minstens 1 jaar of voor onbepaalde tijd waardoor de huurtermijn niet gerealiseerd kan
worden.
2.7
de verzekerde verplicht is een herexamen af te leggen ten tijde van de reisperiode en
uitstel van het herexamen niet mogelijk is. Voorwaarde is wel dat het een herexamen ter
afronding van een meerjarige schoolopleiding betreft;
2.8
de verzekerde onverwacht een huurwoning ter beschikking krijgt waarvan de huur ingaat óf
tijdens de reisperiode óf in de periode van 7 dagen vóór aanvang van de reisperiode.
Voorwaarde is wel, dat de verzekerde een officieel huurcontract kan overleggen, waaruit
e.e.a. duidelijk blijkt;
2.9
een definitieve ontwrichting van het huwelijk van de verzekerde blijkt waarvoor, na het
boeken van de tickets een echtscheidingsprocedure in gang is gezet. Met definitieve
ontwrichting van het huwelijk wordt gelijkgesteld het ontbinden van een notarieel
vastgelegde samenlevingsovereenkomst die geldig was op het moment van afsluiten van de
verzekering. Het verzoek tot echtscheiding c.q. ontbinding dient uiterlijk binnen 4 weken na
annulering bij de rechter c.q. de notaris ingediend te zijn;
Artikel 3
Verplichtingen verzekerde
3.1
De premie van 4% van de totale huursom dient 100% vooraf te worden voldaan, dit in
tegenstelling tot de huursom waar een aanbetaling van 50% geldt.
3.2
Bij ziekte of andere medische oorzaken die reden geven tot annulering van de reservering,
dient ten alle tijde een doktersverklaring getoond te worden.
3.3
Bij annulering worden altijd € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht.
3.4
De annuleringsregeling is van toepassing tot de dag van aankomst, maar is niet meer geldig
tijdens de huurperiode.
Artikel 4
Slecht weer
4.1
Slecht weer is in geen geval reden tot annuleren. De verhuurder is echter wel bevoegd de
huurder te verbieden het water op te gaan in geval van (voorspeld) noodweer, zie hiervoor
de huurvoorwaarden.
Artikel 5
Uitzonderingen
5.1
Voor groepsreserveringen (2 of meer boten) is annulering alleen mogelijk bij overlijden van
één van de groepsleden, mits de namen van de volledige groep bij het afsluiten van de
huurovereenkomst zijn doorgegeven.

