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Op reis of een dagje weg?

Geld
Jaap Jongsma

Heerlijk, al dat mooie weer.
Lekker bootje varen of
een dag eropuit om te

genieten van het mooie Nederland.
Vorige week was ik in de buurt van
de Weerribben, omgeving Giet-
hoorn en Zwartsluis. Een prachtige
wereld. Persoonlijk vind ik de na-
tuur in deze periode het mooist.
Broedende vogels of vogels die
actief bezig zijn met nesten maken.
Doordat de bomen nog niet vol
bladeren zitten, kun je nog veel
zien.

Binnen een afstand van een paar
kilometer zag ik een ooievaar die
een nest in een boom had gemaakt,
een nest van een koppel zwanen en
een aantal lepelaars in het water

staan. Onbezorgd en druk bezig met
hun taak.

Achteraf kun je zeggen dat ik een
hele reis heb gemaakt van Damwäld
naar Hartemerbroek en via Stap-
horst naar Steenwijk en terug naar
Damwäld. Volgens de polisvoor-
waarden van de doorlopende reis-
verzekering wordt dit echter niet
geclassificeerd als reis. De meeste
verzekeraars vinden dat er sprake is
van een reis wanneer er minimaal
een overnachting tegen betaling
moet zijn of je moet op reis zijn
naar een vakantiebestemming in
het buitenland of op de terugweg
van deze vakantie.

Ga je een nachtje weg naar fami-
lie, dan valt dit niet onder de dek-

king en ook wanneer je een vaste
plek hebt op een camping waar je
het hele jaar geregeld bent, valt dat
vaak niet onder de dekking van de
polisvoorwaarden. Het is wel moge-
lijk om dit extra mee te verzekeren
maar dit moetje dan expliciet aan-
geven.

Een doorlopende reisverzekering
is voor mij een calamiteitenverzeke-
ring. Wanneer er schade is met
grote financiële gevolgen, wil je
graag dat die gedekt is. Gekscherend
zeggen wij altijd dat de gestolen
onderbroek voor ons niet zo belang-
rijk is. Hoewel we hierin ook zien
dat de prijzen enorm variëren.

De reisverzekering is vaak een
aanvullende dekking op al bestaan-
de verzekeringen. Je moet hierbij
denken aan bijvoorbeeld een ziekte-
kostenverzekering waarbij de kos-
ten van zorg in het buitenland
alleen worden vergoed tot een be-
paald bedrag. De reisverzekering

Ook wanneer je el
vaste plek hebt 01
een camping waai
het hele jaar
geregeld bent, val
dat vaak niet onde
de dekking
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neemt dan de extra kosten op zich.
Bij bagage en kostbare elektroni-

ca zoals mobiele telefoons en came-
ra's is in de polisvoorwaarden opge-
nomen dat de verzekeraar niet meer
uitkeert dan een bepaald maximaal
bedrag. Deze bedragen zijn meestal
niet heel erg hoog. Heb je dure
apparatuur mee, vraag dan naar wat
er precies verzekerd is.

Veel verzekeraars vinden de
doorlopende reisverzekering een
niet-complex product. Dit betekent
dat je het zelfwel kunt afsluiten.
Wij vinden het als adviseur juist
zeer complex. Er zijn zoveel voor-
waarden en regeltjes waaraan je
moet voldoen. Je zult in gesprek
moeten om te horen wat een klant
belangrijk vindt. Hierin zijn wij dus
best ouderwets.

o Jaap [ongsma is financieel advi-
seur bij bureau Rentmeester
Financieel Advies in Damwäld
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