
WAT TE DOEN BIJ TWIJFELS 
OVER JOUW GEBOEKTE REIS 
IN CORONATIJD?
Kan jouw geboekte reis mogelijk niet doorgaan vanwege coronabeperkingen? Neem eerst
contact op met jouw eigen reisorganisatie (reisbureau, luchtvaartmaatschappij of geboekte 
accommodatie). Zij zullen jou een voorstel aanbieden voor de terugbetaling of compensatie 
van de annuleringskosten. Volg onderstaand stappenplan.

* Stel de betaling van het restant tijdelijk uit én maak de opschorting schriftelijk kenbaar aan jouw reisorganisatie

Reisorganisatie werkt mee

Betaal op het moment dat er 
zekerheid is dat de reis door  
kan gaan

Ja -> De reisorganisatie  
bevestigt schriftelijk  
dat ze geld teruggeven

Je kunt de betaling verrichten

Reisorganisatie werkt niet mee

Vraag of je geld terugontvangt 
binnen 14 dagen na melding dat 
de reis door coronabeperkingen 
niet door kan gaan

Nee -> De reisorganisatie doet 
geen toezeggingen

Ons advies -> Schort de betaling 
schriftelijk eenzijdig op* en ga 
verder naar stap 2

Annuleer nóóit zelf de reis!
Wacht op bericht van jouw reisorganisatie of neem  
zelf contact op. Betalen van de reissom? Ons advies: 
Vraag uitstel van betaling aan

Stap 1
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Ja Nee -> Neem zelf contact op met 
de reisorganisatie

Bericht afwachten van de reisorganisatie
Heeft de reisorganisatie 3 weken vóór jouw vertrek- 
datum contact met jou gezocht?

Biedt de organisatie geen (volledige) compensatie?
Neem contact op met jouw financieel adviseur

Stap 3

Stap 2

Ontvang jij enige vorm van compensatie? 
Bijv. restitutie, een voucher of gratis omboeken.

Ja -> Als de compensatie een 
redelijke termijn geldig is 
(bijv. één jaar lang), zien 
wij dit als een geldige  
compensatie

Nee -> ga naar stap 3

Wil je een beroep doen op jouw annuleringsverzekering? 
Zorg er dan voor dat je een schriftelijk bewijs hebt van de reisorganisatie, waarin staat dat je 
geen (volledige) compensatie krijgt (in welke vorm dan ook) voor het annuleren van de reis 
door de reisorganisatie.

Bij Nh1816 Verzekeringen kun je annuleringskosten i.v.m. corona terugkrijgen onder nader om-
schreven voorwaarden. Lees meer in ons blog. Natuurlijk kun je altijd bij je financieel adviseur 
terecht voor advies en hulp.

Let op: Word je bij een vliegreis 24 uur voor vertrek positief getest op corona door een testlocatie 
via testenvoorjereis.nl? Dan vergoeden wij (onverplicht) jouw annuleringskosten, volgens de  
polisvoorwaarden van de annuleringsdekking op jouw doorlopende reisverzekering. Reis je naar 
de Nederlandse Antillen? Dan houden wij rekening met de termijn van 72 uur i.p.v. 24 uur voor 
vertrek. 

In ieder geval moet gelden dat:
✔ je de aanvullende annuleringsdekking hebt afgesloten op jouw Nh1816 doorlopende reis- 

verzekering;
✔ op het moment van boeken nog geen negatief reisadvies gold voor jouw reisbestemming.

Wij beoordelen vervolgens of je de annuleringskosten via Nh1816 Verzekeringen kunt terugkrijgen.

https://www.nh1816.nl/nieuws/het-coronavirus-en-de-nh1816-annuleringsdekking-zo-zit-het
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie/coronabewijs/coronatest-voor-reizigers


TOCH OP REIS? 
HOE ZIT HET MET JOUW 
NH1816 DOORLOPENDE REISVERZEKERING?

Kan jouw reis doorgaan, omdat het land haar grenzen weer opent voor toeristen? 
Jouw Nh1816 doorlopende reisverzekering blijft geldig als je op reis gaat, maar let op:

WÉL SCHADEVERGOEDING
Nh1816 keert mogelijk wél een vergoeding uit als op het moment van boeken sprake was van  
een groen of geel reisadvies voor jouw bestemming en:
• je op jouw bestemming positief wordt getest op corona en daardoor pas later terug kunt reizen 

naar Nederland;
• je op jouw bestemming besmet raakt met het coronavirus en door ernstige klachten medische 

hulp nodig hebt;
• er bepaalde schade ontstaat die niet gerelateerd is aan het coronavirus, tijdens jouw reis 

(bijvoorbeeld aankomstvertraging) óf op jouw bestemming (bijvoorbeeld schade aan jouw 
fotocamera). Bekijk onze polisvoorwaarden goed. Jouw financieel adviseur kan daarbij helpen.

GÉÉN SCHADEVERGOEDING
Nh1816 keert géén vergoeding uit voor annuleringskosten en/of schade als:
• op het moment van boeken sprake was van een negatief reisadvies met code oranje of rood  

voor jouw bestemming;
• aan het begin van jouw reis dusdanige omstandigheden bekend of aanwezig waren, dat het 

maken van kosten hiervoor redelijkerwijs te verwachten was. Bijvoorbeeld als er een negatief 
reisadvies met code rood geldt voor een land in verband met een staatsgreep en jij besluit toch 
naar dit land te reizen. Je wordt tegengehouden bij het hotel en teruggestuurd naar Nederland, 
waardoor extra kosten ontstaan.

MEER INFORMATIE
Bekijk de veelgestelde vragen over reizen, corona en de Nh1816 doorlopende reisverzekering en 
annuleringsdekking.

Staat jouw vraag hier niet tussen? Neem dan contact op met jouw financieel adviseur.

De informatie op dit adviesschema is te goeder trouw en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en 
dient slechts te worden gebruikt voor algemene oriëntatie. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

https://www.nh1816.nl/klantenservice/vragen/coronavirus-en-annuleringsdekking

