
 

En toen was er het Coronavirus… 
 

Sinds december 2019 is er sprake van een corona-uitbraak in China. Deze breidt zich de 

laatste weken uit naar andere delen van de wereld, waaronder Italië, Spanje, Duitsland 

en de eerste meldingen zijn, zoals bekend, ook al in Nederland. Is er dan dekking op uw 

reis- en/of annuleringsverekering. In dit bericht hebben we de meest gestelde vragen 

over de dekking van de reis- en annuleringsverzekering op een rij gezet. 

Omdat wij met vele maatschappijen zaken doen kán het zijn dat de maatschappij waar u 

bent verzekerd andere voorwaarden hanteerd. Neem voor alle zekerheid even contact 

met ons kantoor op dan zoeken wij het voor u uit of kijk op de website van de desbetref-

fende maatschappij. 

LET OP! Bij de Q&A hieronder staat het beleidt van de meeste maatschappijen. Kijk voor-

al ook even verder in dit document. Daar proberen wij de situatie per maatschappij weer 

te geven.  
 
Annuleringsverzekering 
Ik wil mijn reis annuleren vanwege het coronavirus. Krijg ik de annuleringskosten ver-
goed? 
Nee, het uitbreken van het coronavirus is geen geldige reden om te annuleren. Wij advi-
seren om contact op te nemen met het reisbureau, de touroperator of de vervoersmaat-
schappij waar de reis is geboekt. In overleg kan de reis omgeboekt worden, of wellicht 
komt u in aanmerking voor een vergoeding van de annuleringskosten. 
 
Ik heb een doorlopende annuleringsverzekering met de dekking terreuraansla-

gen & natuurrampen. 

Geeft deze dekking als ik de reis wil annuleren in verband met het coronavirus? 

Nee, het coronavirus is geen natuurramp of terroristische aanslag en is dus geen geldige 
reden om te annuleren. 
 
Kan ik mijn annuleringsverzekering nog opzeggen en de premie terugkrijgen als 

ik niet meer op reis ga? 
Nee, voor zowel de Kortlopende als Doorlopende Annuleringsverzekering geldt dat u deze 
niet tussentijds kunt opzeggen of wijzigen. Ook krijgt u de betaalde premie niet terug. De 
Annuleringsverzekering is namelijk al geldig op het moment dat u deze afsluit en een 
deel van het risico is al gelopen op het moment dat u de reis wilt annuleren. 
 
Reisverzekering 
Ik moet langer op mijn bestemming blijven. Bijvoorbeeld omdat ik in quarantai-

ne moet, of omdat het openbaar vervoer vertraagd is.  

Krijg ik extra verblijfskosten vergoed? 

Nee, de extra verblijfskosten worden niet vergoed. Het uitbreken van een virus is geen 
verzekerde gebeurtenis. Wij adviseren om contact op te nemen met het reisbureau, de 
touroperator of de vervoersmaatschappij waar u de reis hebt geboekt. Wellicht komt u in 
aanmerking voor een vergoeding van de extra verblijfskosten. 
 
Ik moet langer op mijn bestemming blijven. Bijvoorbeeld omdat ik in quarantai-

ne moet, of omdat het openbaar vervoer vertraagd is. 

Worden kosten van voorzieningen zoals eten en drinken vergoed? 

Nee, deze kosten worden niet vergoed. Het uitbreken van een virus is geen verzekerde 
gebeurtenis. In de meeste gevallen worden deze kosten door de reisorganisatie of plaat-
selijke overheid vergoed. 
 



 

Ik moet langer op mijn bestemming blijven. Bijvoorbeeld omdat ik in quarantai-

ne moet, of omdat het openbaar vervoer vertraagd is. 

Blijft mijn kortlopende reisverzekering geldig? 

Nee, de reisverzekering blijft niet automatisch geldig. Wel kunt u een nieuwe verzekering 
afsluiten. 
 
Ik wil eerder naar huis. 

Worden deze kosten vergoed? 

Nee, deze kosten worden niet vergoed. Het uitbreken van een virus is geen verzekerde 
gebeurtenis. 
 

Voor mijn bestemming geldt een negatief reisadvies. 

Biedt de verzekering dan dekking?  

Ja, de reisverzekering blijft geldig. Als u in verband met ziekte wordt opgenomen, dan 
vergoeden wij de kosten. 
 
Ik heb kosten gemaakt omdat ik veel moet bellen met instanties.  

Worden mijn telefoonkosten vergoed?  

Telefoonkosten worden alleen vergoed als er sprake is van een verzekerde gebeurtenis. 
Het coronavirus is geen verzekerde gebeurtenis. Deze telefoonkosten krijgt u dus niet 
vergoed. Mocht u echter ziek worden vanwege het coronavirus of in het ziekenhuis wor-
den opgenomen, dan worden deze kosten wel vergoed. Hetzelfde geldt dan voor extra 
reis- en verblijfskosten van andere verzekerden. Hiervoor gelden afhankelijk van de ge-
kozen dekking maximale bedragen. 
 

Ik heb mijn reis geannuleerd vanwege het coronavirus. 

Kan ik mijn kortlopende reisverzekering opzeggen? 

Ja, u kan uw reisverzekering opzeggen. U ontvangt de premie hiervoor terug. 
 
Ik heb mijn vlucht gemist vanwege het coronavirus. 

Kunnen jullie een nieuwe vlucht regelen? 

Nee, hiervoor dient u contact op te nemen met het reisbureau, de touroperator of de 
vervoersmaatschappij. 
 
Mijn vlucht is geannuleerd door de vliegtuigmaatschappij. 

Worden deze kosten vergoed? 

Nee, wij adviseren u om contact op te nemen met de vliegtuigmaatschappij. Zij zullen de 
reis vergoeden of een alternatieve vlucht aanbieden. 
 
Overig 
Ik reis later dit jaar naar Italië of Spanje. 

Moet ik nu al annuleren vanwege het virus? 

Het is niet nodig om de reis nu al te annuleren. Het is wel belangrijk om het reisadvies 
van het Ministerie van Buitenlandse zaken in de gaten te houden. Hier vindt u de meest 
actuele informatie over het reisadvies naar uw vakantieland. Voor vragen kunt u ook bel-
len naar het 24/7 contactcenter op telefoonnummer +31 (0)247247247. 
 
Wat als ik besmet raak met het coronavirus op mijn bestemming? 
Wordt u tijdens uw reis in één van de gebieden waar het coronavirus heerst ziek en moet 
u naar het ziekenhuis? Dan adviseren we om zo snel mogelijk contact op te nemen met 
de alarmcentrale van uw reisverzekering. U kunt uiteraard ook altijd ons noodnummer 
bellen. De kosten worden volledig vergoed als u de dekking medische kosten hebt afge-
sloten. Ook worden eventuele extra reis- en verblijfskosten van medereizigers vergoed 
tot een bepaald maximum. Dit is afhankelijk van de afgesloten dekking. Ook de kosten 
voor eventueel langer verblijf of terugkeer naar huis worden vergoed. 



 

 
Kan ik aanspraak maken op het calamiteitenfonds? 

Het calamiteitenfonds heeft gemeld in het geval van epidemieën geen vergoeding te ge-
ven. 

 

Overzicht van diversen aanbieders… 
Aegon: 
Met de doorlopende reisverzekering van Aegon krijgt u de annuleringskosten vergoed als u een allriskdekking 
hebt. Daarnaast moet u China of Hong Kong als reisbestemming hebben en moet de reis voor maandag 27 
januari zijn geboekt. 
De aanvullende annuleringsdekking van de Basis Doorlopende Reisverzekering biedt geen dekking. 
Bent u al in China en kunt u niet op de geplande datum terug naar Nederland? Bijvoorbeeld omdat vluchten zijn 
geannuleerd? Dan vergoedt Aegon de kosten als u een annuleringsdekking hebt. Zowel bij de basis- als de 
allriskdekking van de doorlopende reisverzekering. Belangrijk is wel dat u eerst de alarmcentrale van Aegon 
belt. 
Allianz Global Assistance: 
Voor de kortlopende en doorlopende annuleringsverzekering is er geen dekking. Dus als u uw reis naar China 
annuleert omdat u niet meer wilt reizen, dan worden deze kosten niet vergoed. Ook niet als u de dekking ‘Ter-
reuraanslagen en natuurrampen’ hebt afgesloten. Het coronavirus wordt namelijk niet gezien als natuurramp.  
Word u tijdens uw reis in China ziek en moet je naar het ziekenhuis? Dan worden de kosten volledig vergoed 
als u de dekking medische kosten hebt afgesloten. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact op met de 
alarmcentrale. Ook de kosten voor eventueel langer verblijf of terugkeer naar huis worden vergoed. 
ASR: 
De annuleringsverzekering van ASR biedt geen dekking voor het annuleren of eerder afbreken van uw reis 
vanwege besmettingsgevaar. 
Centraal Beheer: 
Als er sprake is van een oranje of rood reisadvies, worden de annuleringskosten vergoed via de annuleringsver-
zekering. Gaat het alleen om een tussenstop en vliegt u door naar een geel of groen land, dan worden de kos-
ten niet vergoed. Ook niet als de situatie opeens verandert nadat u een reis hebt geboekt. 
De Europeesche: 
De standaard annuleringsverzekering biedt geen vergoeding als u de reis annuleert. Heeft u een allrisk annule-
ringsverzekering? Dan heeft u wel recht op een vergoeding. Dat gaat om 75% van de annuleringskosten, voor 
zover het Calamiteitenfonds dit niet al vergoedt. 
De Goudse: 
De uitbraak van het coronavirus is geen geldige reden om te annuleren. Als u niet wilt reizen naar een gebied 
waar het virus voorkomt, of als u eerder naar huis wilt, kunt u het beste contact opnemen met uw reisorganisa-
tor of touroperator. Soms kunt u omboeken naar een andere locatie. 
De Internationale: 
De Internationale vergoedt de annuleringskosten niet, ook niet als u eerder naar huis wilt. Ook bij een negatief 
reisadvies is er geen dekking. 
Interpolis: 
Heb je een reis geboekt naar een land waar nu een negatief reisadvies voor geldt? Dan kunt u gebruikmaken 
van uw annuleringsverzekering. De verzekering moet wel zijn afgesloten voordat het negatieve reisadvies werd 
bekendgemaakt. 
Klaverblad: 
Als er een negatief reisadvies voor China is, kun u uw reis annuleren en de kosten vergoed krijgen. Hou hier-
voor het reisadvies van de Rijksoverheid in de gaten. 
Now Go: 
De annuleringsverzekering van Now Go vergoedt de annuleringskosten niet. U kunt het beste contact opnemen 
met je reisorganisatie. 
Reaal: 
De annuleringsverzekering van Reaal vergoedt de annuleringskosten niet. U kunt het beste contact opnemen 
met je reisorganisatie. 
SNS: 
De annuleringsverzekering van Reaal vergoedt de annuleringskosten niet. U kunt het beste contact opnemen 
met je reisorganisatie. 
Unigarant: 
Annuleringskosten worden alleen vergoed als u voor 30 januari 2020 de dekking 'extra annuleringsredenen' 
hebt afgesloten. Ook moet er sprake zijn van een besmettelijke ziekte met aantoonbare gezondheidsrisico’s. 
Unigarant Simpelweg: 
Het annuleren of tussentijds beëindigen van uw reis valt niet onder de dekking van de annuleringsverzekering. 



 

VKG: 
De uitbraak van het coronavirus is geen geldige reden voor annulering. Als u niet wil reizen naar, of eerder 
terug wil keren uit, een gebied waar het virus voorkomt, dan kunt u contact opnemen met de reisorganisator of 
touroperator. 
Is er echter een negatief reisadvies uitgegeven door het ministerie van Buitenlandse Zaken, dan kunt u de reis 
kosteloos annuleren als de reis geboekt is bij een reisorganisatie die lid is van de ANVR.  
Een annuleringsverzekering biedt alleen dekking voor gebeurtenissen die u persoonlijk treffen, zoals overlijden 
of ziekte van u of uw eventuele reisgenoten.  
 

Hou de informatie in de gaten… 
Wij proberen zoveel mogelijk de informatie bijgewerkt te houden maar kunnen u niet garanderen dat wij hier 
altijd de laatste updates hebben verwerkt. Controleer altijd eerst de website van de maatschappij waar u uw 
reisverzekering hebt afgesloten. 

Neem geen overbodig risico… 
Wilt u dit jaar naar een land waar het Coronavirus heerst? Neem geen overbodig risico, dat land kunt u hoogst-
waarschijlijk volgend jaar ook nog wel bezoeken. 
 

Meer informatie… 
Het Verbond van Verzekeraars heeft de belangrijkste en meest gestelde vragen op een rij gezet. Deze informa-
tie wordt continue bijgewerkt en is te vinden op 

https://www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel/verbond-start-webpagina-over-coronavirus 
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