
De garantie van 
een volledige vergoeding 

bij onverwachte gebeurtenissen!

95% van de dossiers
vergoed!

Ledereen is gedekt,
u hoeft geen
verwanten

te zijn

Simpel
en snel!

Campez Couvert 
sterker 

dan uw bankkaart!

Les annulations ont

 

parfois du bon 

Uw camping heeft voor u 
Campez Couvert, gekozen, 
zodat u over de beste verzekering 
beschikt in geval van annulering
of vervroegde onderbreking
van uw verblijf.



De verzekering van Campez Couvert dekt alle 
annuleringen om redenen buiten uw schuld. Kortom, 

het enige wat we niet dekken is een verandering van gedachten!
Wat dekken wij?

Wat doet u als
u uw verblijf moet annuleren?

•  Overlijden, ongeval of ernstige ziekte, 
ziekenhuisopname van de verzekerde, van een familielid 
of een naaste  van de familie.

•  Zware materiële schade of diefstal.
•  Zwangerschapscomplicaties van de verzekerde.
•  Zwangerschap die gezien de aard van het verblijf een 

contra-indicatie hiervoor vormt.
•  Bedrijfseconomisch / conventioneel ontslag.
•  Oproep voor een herexamen.
•  Contra-indicatie voor en gevolgen van vaccinatie.
•  Depressie, psychische, verstandelijke of 

zenuwaandoening. 
•  Ernstige schade aan het voertuig. 

•  Het verkrijgen van een baan.
•  Schrapping of wijziging van het betaald verlof.
•  Beroepsmatige overplaatsing.
•  Weigering van een toeristenvisum.
•  Oproep: met het oog op de adoptie van een kind, als 

getuige of jurylid van het Hof van Assisen, voor een 
orgaantransplantatie.

•  Natuurrampen (in de zin van de Franse wet nr. 86-600 
van 13 juli 1986 zoals laatstelijk gewijzigd).

•  Locatieverbod. 
•  Annulering van een persoon die de verzekerde 

vergezelt (maximaal 9 personen).
• Scheiding (samenlevingscontract of huwelijk).

U ontvangt uw vergoeding 
72 uur na 

ontvangst van uw 
dossier!

Waarschuw de camping dat u van uw verblijf moet afzien of vervroegd 
moet vertrekken

Meld de annulering of onderbreking van uw verblijf: 
- online per internet: http://nl.campez-couvert.com
- per e-mail: sinistre@campez-couvert.com
- per fax: +33 (0)9 72 28 76 92
-  per post: Gritchen Tolède & Associés - Service Sinistres 

27 rue Charles Durand - CS 70139 - 18021 BOURGES Cedex (Frankrijk)
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Over bankkaarten
Sommige bankkaarten dragen de kosten van een 
annulering alleen in geval van overlijden of ernstige ziekte. 
Bovendien variëren de voorwaarden en de verwerkingstijd 
sterk. Controleer de voorwaarden van het contract van uw 
bankkaart. 

Of u kunt snel en eenvoudig onze volledige 
en hoogstaande verzekering afsluiten, de 

verwerkingstijd is ongelooflijk snel!

De algemene verzekeringsvoorwaarden vindt u op www.campez-couvert.com

Gritchen Tolède & Associés - Verzekeringsmaatschappij
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: 27 Rue Charles Durand - CS 70139 - 18021 BOURGES Cedex - Frankrijk
ORIAS 11061317 - www.orias.fr - SIRET 529150542 00023 - RC FINA02569
Maatschappelijk kapitaal: 10 000 €

D
o

cu
m

en
t n

o
n 

co
nt

ra
ct

u
el

 | 
Im

p
re

ss
io

n 
: E

xa
p

rin
t |

 N
e 

p
as

 je
te

r s
u

r l
a 

vo
ie

 p
u

b
liq

u
e


