L’ASSURANCE

Polisnummer :
78 883 728

AFFINITAIRE

VERZEKERINGSCERTIFICAAT
REISONDERBREKINGS-EN ANNULERINGSDEKKING VOOR UW VERBLIJF OP DE CAMPING

De B.V.B.A. Groupe Gritchen Affinity, gevestigd aan deParc Beaulieu – Rue Charles Durand, BP 66048, 18024 Bourges Cedex in
Frankrijk, vertegenwoordigd door dhr. Maximilien Dauzet, verklaart dat u tijdens uw verblijf op de camping bent gedekt voor
annulering / reisonderbreking.

DEKKINGSTABEL
UW DEKKINGEN
Annuleringskosten

Reisonderbreking

DEKKINGSLIMIET

EIGEN RISICO

Beperkt tot € 5000 per verhuring of
staanplaats
€ 30.000 per gebeurtenis

€ 15

Behalve in geval van afschaffing van
verlof, vluchtvan papier van identiteit,
bijeenroeping, vrijstellingvan 25%

Pro rata temporis
€ 3.000 per verhuren en € 25.000 per
gebeurtenis

WAT MOET U DOEN BIJ ANNULERING ?

1

Stel de camping op de hoogte
van uw annulering zodra er
een gedekte gebeurtenis
optreedt, waardoor u niet kunt
vertrekken of uw verblijf moet
onderbreken.

2

Dien de schade in binnen 5 werkdagen vanaf het moment waarop u ervan op
de hoogte bent :
• Via het internet : http://www.campez-couvert.com/sinistres
• Per e-mail : sinistre@campez-couvert.com
• Per fax : 09.72.28.76.92
• Per post : Gritchen Affinity - Service Sinistre - BP66048 - 18000 Bourges

WAT MOET U DOEN BIJ REISONDERBREKING ?

1

Ik regel het geheel van mijn verblijf aan de camping.

2

3

Dien de schade in binnen 5 werkdagen vanaf het moment waarop u ervan op de hoogte bent :
• Via het internet : http://www.campez-couvert.com/sinistres
• Per e-mail : sinistre@campez-couvert.com
• Per fax : 09.72.28.76.92
• Per post : Gritchen Affinity - Service Sinistre - BP66048 - 18000 Bourges

De camping van uw voortijdig vertrek verwittigen.

Verleden deze termijn, als wij een schade ten gevolge van de late verklaring lijden, gezien verliestelk vergoedingsrecht. Wij zullen u de
vereisteinlichtingen meedelen om uw verklaring van schadeuit te voeren en hij zal u behoren om ons elkdocument en elke inlichting te verstrekken
die het mogelijk maken om de redden van uwnietigverklaring te rechtvaardigen en om het bedragvan uw schadevergoeding te evalueren. Als dereden
van uw nietigverklaring geneeskundig is, kuntu, als u het de geneeskundige elementen wiltmeedelen, onder vertrouwelijke vouw, ter attentie van
ALLIANZ De Algemene Voorwaarden voor hetcontract zijn beschikbaar op Internet: www.campez-couvert.com.
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