
Annuleringsverzekering ONDERLINGE WAARBORGMAATSCHAPPIJ
  MARVELD U.A. 
Algemene Voorwaarden  Elshofweg 6, 7141 DH Groenlo 

  Tel. O544 – 466000  -  Fax 0544 - 465295  

1. Begripsomschrijving 
Op het reserveringsbewijs/factuur en in de voorwaarden wordt verstaan onder: 
1a OWM Marveld:Onderlinge waarborgmaatschappij 

Marveld U.A. 
1.b VERZEKERDE: de op het overnachtingsregister genoemde personen, 
1.c HUURSOM: de verzekerde som, gelijk aan de verschuldigde bedragen voor 

reserveringen van het verblijf. 
1.d ANNULERINGSKOSTEN: rechtens verschuldigde huursom, of deel 

daarvan, en overboekingskosten in geval van annulering ten  gevolge van een 
onder 6 genoemde onzekere gedekte gebeurtenis. 

1.e GEZIN: samenreizende huisgenoten dan wel een zonder huisgenoten reizende 
verzekerde.

1.f VERBLIJF: geboekte huurperiode volgens het reserveringsbewijs. 
1.g ANNULERING: annuleren van de boeking van de gehele accommodatie. 

2. Begin, geldigheidsduur en einde van de verzekering. 
2a De verzekering is geldig van af de datum van afgifte van het 

reserveringsbewijs tot en met de einddatum van het arrangement volgens het 
reserveringsbewijs. 

3. Begin, geldigheidsduur en einde van de dekking.
3a De dekking begint na betaling van premie en kosten en eindigt oop de 

einddatum van het arrangement volgens het reserveringsbewijs. 

4. Premie. 
4a Verzekerde is verplicht premie, kosten en assurantiebelasting voor begin van 

de verzekering te voldoen. 
4b Behoudens in geval van annulering van het verblijf door Marveld Recreatie 

B.V. bestaat er geen recht op teruggave van premie. 

5.Verzekeringsgebied. 
De verzekering is geldig in Nederland. 

6. Omvang van de dekking. 
6.1. Uitkering wordt verleend voor ANNULERINGSKOSTEN ten gevolge 

van:
6.1.a Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalsletsel van verzekerde, 

familieleden in de 1e of 2e graad of huisgenoten van verzekerde. 
6.1.b Complicaties bij zwangerschap van verzekerde. 
6.1.c Een van belang zijnde schade aan eigendom van verzekerde of het 

bedrijf waar hij werkt waardoor zijn aanwezigheid dringend nodig is. 
6.1.d Het door verzekerde onverwacht ter beschikking krijgen van een 

huurwoning in de periode van 30 dagen vσσr aanvang van de reis tot en met 
de einddatum volgens het reserveringsbewijs. 

6.1.e Het door verzekerde op medisch advies niet kunnen ondergaan van een 
voor het verblijf verplichte inenting. 

6.1.f Onvrijwillige werkloosheid van verzekerde, ten gevolge van gehele of 
gedeeltelijke sluiting van het bedrijf waar hij werkt. 

6.1.g Het door een, na een dienstbetrekking onvrijwillig werkloos geworden, 
verzekerde aanvaarden van een dienstbetrekking van minimaal 20 uur per 
week, voor de duur van minstens 1 jaar of voor vervulling daarvan ten tijde 
van het verblijf nodig maakt 

6.1.h Onverwachte oproep van verzekerde na een eindexamen voor een 
herexamen dat als enige mogelijkheid kan worden afgelegd ten tijde van het 
verblijf.

6.1.i Onverwachte oproep van verzekerde voor eerste of herhalingsoefening 
in militaire dienst. 

6.1.j Het door een van buiten onheil uitvallen van het door verzekerde te 
gebruiken privé vervoermiddel binnen 30 dagen voor de voorgenomen datum 
van aankomst op de plaats van bestemming. 

6.2. Uitkering wordt verleend voor ONGENOTEN REISDAGEN ALS 
GEVOLGE VAN: 

6.2.a VERTRAGING, langer dan 8 uur, van boot, bus, trein en vliegtuig bij 
vertrek van huis of bij aankomst op de reisbestemming. Deze dekking bestaat 
alleen voor verblijf langer dan 3 dagen. 

6.2.b AFBREKING door een onzekere gebeurtenis genoemd in 6.1.a. tot en 
met 6.1.d. 

6.2.c ZIEKENHUISOPNAME van verzekerde, waardoor afbreking niet 
mogelijk is, waarbij alle opnamedagen in de huurperiode gelden als 
ongenoten verblijfsdagen. Deze dekking geldt alleen voor getroffene en zijn 
gezin.

6.3. Indien een verzekerde recht heeft op een uitkering op grond van deze 
verzekering, hebben ook de met hem samenreizende verzekerden dit recht, 
met uitzondering van het bepaalde in 6.2.c. 

6.4. Indien de zaakwaarnemer op het overnachtingsregister is genoemd  
bestaat recht op uitkering als deze uitvalt doordat hem een onzekere 
gebeurtenis overkomt genoemd in 6.1.a. tot en met 6.1.d.  De toeslag op de 
premie bedraagt hiervoor € 7,- 

7. Uitsluitingen. 
7.1. Geen uitkering wordt verleend indien verzekerde of belanghebbende: 
7.1.a Een onware opgave doet en/of een verkeerde voorstelling van zaken geeft. In 

dat geval vervalt het recht op uitkering voor de gehele vordering, ook voor de 
onderdelen waarbij geen onware opgave is gedaan en/of een verkeerde 
voorstelling van zaken is gegeven. 

7.1.b Nalatig is in de vervulling van enige krachtens deze verzekering op hem 
rustende verplichting. 

7.2. Geen uitkering wordt verleend voor een claim als gevolg van een gebeurtenis: 

7.2a (in)direct verband houdende met (burger-)oorlog, bezetting, inbeslagnemen 
en verbeurdverklaring door autoriteiten, atoomkernreacties, het willens en 
wetens bijwonen van kaping, hi-jacking, staking, oproer, opstand, of 
terreurdaad.

7.2b Ontstaan of mogelijk geworden door opzet, grove schuld of met de wil van 
verzekerde of van een bij de uitkering belanghebbende. 

7.2c Bij of ten gevolge van het deelnemen aan een misdrijf. 
7.2d Verband houdende met ziekten/afwijkingen waarvoor verzekerde de laatste 3 

maanden voor de boekingsdatum van de reis is behandeld, onderzocht of 
geneesmiddelen heeft gebruikt. Deze uitsluiting is alleen van kracht indien de 
verzekering is afgesloten later dan 7 dagen na boekingsdatum. 

8. Verplichtingen bij schade.
Verzekerde of belanghebbende is verplicht: 
8.a Al het redelijkerwijs mogelijke te doen ter voorkoming, vermindering of 

beperking van schade. 
8.b Bij ongeval of ziekte onmiddelijk geneeskundige hulp in te roepen, alle 

voorschriften van de behandeld arts stipt op te volgen en niets na te laten wat 
herstel zou kunnen bevorderen. 

8.c O.W.M. Marveld alle in redelijkheid verlangde medewerking te verlenen en 
naar waarheid gegevens te verschaffen. 

8.d In alle gevallen waaruit een verplichting tot uitkering kan ontstaan binnen de 
navolgende termijn en op de aangegeven wijze hiervan mededeling te doen    
(welke dient tot vaststelling van de schade en het recht op uitkering) onder 
opgave van de verzekeringsgegevens. 

8.d.1 In geval van (mogelijke) annulering onmiddelijk doch uiterlijk binnen 3 
werkdagen aan het kantoor van de O.W.M. Marveld 

8.d.2 In alle andere gevallen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 1 maand na 
einde van de geldigheidsduur van de verzekering, schriftelijk aan de O.W.M. 
Marveld.

8.e. De O.W.M. Marveld zo spoedig mogelijk in het bezit te stellen van het 
volledig ingevuld en ondertekend annuleringskostennota.  Ook de hierop 
vermelde gegevens zullen mede dienen tot vaststelling van de schade en het 
recht op uitkering. 

8.f. De omstandigheden welke leiden tot een verzoek om uitkering aan te tonen. 
8.g. Authentieke bewijsstukken te overleggen. 
8.h. Alle aanspraken op vergoeding tegenover derden (tot ten hoogste de van de 

O.W.M. Marveld ontvangen uitkering) over te dragen aan de O.W.M. 
Marveld, te zamen met alle bewijsstukken van deze aanspraken. 

9. Schaderegeling. 
9.1 De O.W.M. Marveld is belast net het (doen) regelen van schade, mede aan de 

hand van door verzekerde verstrekte gegevens en inlichtingen. 

10. Uitkering
De maximale uitkering is voor: 

10.a ANNULERINGSKOSTEN: de huursom. 
10.b ONGENOTEN REISDAGEN: de huursom, in verhouding van het aantal 

ongenoten verblijfsdagen tot het totaal aantal verblijfsdagen door: 
10.b.1 VERTRAGING: (6.2.a): 3 dagen, waarbij van 8 tot 20 uur 1 dag, 20 tot 32 

uur 2 dagen en van langer 3 dagen worden vergoed. 
10.b.2 AFBREKING:  (6.2.b.)  en/of  ZIEKENHUISOPNAME  (6.2.c):  40 dagen. 
10.c Alle verzekerden te zamen ten hoogste de uitkering voor 4 gezinnen, verdeeld 

over alle verzekerden naar verhouding van ieders aandeel in de huursom. 
10.d Uitkering wordt verleend onder aftrek van aanspraken op en restituties van 

reisorganisaties en dergelijke. 

11. Vervaltermijn van recht op uitkering. 
Heeft de O.W.M. Marveld ten aanzien van een vordering van verzekerde of 
belanghebbende een standpunt schriftelijk kenbaar gemaakt, dan vervalt na 6 
maanden te rekenen vanaf de dag waarop de O.W.M. Marveld dit schrijven 
verstuurde ieder recht jegens de O.W.M. Marveld ter zake van het betreffende 
schade geval.  

12. Adres.
Kennisgevingen door de O.W.M. Marveld aan verzekerde geschieden 
rechtsgeldig aan zijn laatst bij de O.W.M. Marveld bekende adres. 

13. Geschillen.
13.1 Geschillen welke voortvloeien uit deze verzekeringsovereenkomst worden 

onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde rechter te Groenlo. Op deze 
overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

10,-


