
 

Reisverzekering voor bij VCK geboekte reizen 

voor het personeel van het  

Ministerie van Buitenlandse Zaken 

 

Hienfeld polis DL 222706 
via 

DataVeem Advies 

Boterbloem 30 

7891 DA Klazienaveen 
 

Tips voor op reis 
1. Laat thuisblijvers uw reisplannen weten 
2. Neem niet meer sieraden of andere waardevolle voorwerpen mee 

dan strikt noodzakelijk is 
3. Raadpleeg uw arts vooraf indien u zich niet goed voelt. Heeft u 

een medische indicatie of gebruikt u medicijnen steek dan een 
beschrijving bij u op zak in het Engels, maar bij voorkeur in de taal 
van het te bezoeken land. 

4. Trek op straat en in publieke ruimten geen extra aandacht door 
opvallend dure kleding of grote gelduitgaven. Aan het geven van 
geld aan bedelaars is op zich natuurlijk niets tegen, maar in 
diverse landen loopt u dan een verhoogd risico op beroving. Trek 
in zo’n geval nooit uw portemonnee, maar zorg voor wat los geld 
op zak. 

5. Beperk de hoeveelheid mee te nemen geld. Ook cheques en 
creditcards zijn risicogevoelig, maar in mindere mate en bovendien 
veelal verzekerd. 

6. Bewaar geld en geldswaardig papier zorgvuldig. Vraag in uw hotel 
naar mogelijkheden van bewaring in een kluis. 

7. Laat nooit geld, cheques, kostbaarheden of andere waardevolle 
voorwerpen achter (ook niet in een auto). 

8. Wees in landen met een verhoogd kapings- of terrorismerisico 
terughoudend met het meedelen dat u voor de Nederlandse 
overheid werkzaam bent. 

 
 
Verzekerde rubrieken en bedragen per persoon in Euro 
 
Bagage 
Bagage totaal (premie risque, persoonlijke eigendommen)  3.500 
waarvan ten hoogste voor 
- foto-, film-, video- en computerapparatuur   1.750 
- mobiele telefoons            350 
- lijfsieraden, horloges en (zonne-)brillen         350 
- vervangende kleding en toiletartikelen       700 
- reisdocumenten               kostprijs 
- geld en cheques               450 
- schade logiesverblijven en inventaris (eigen risico € 25)    500 
Buitengewone kosten 
Extra reis- en verblijfkosten             kostprijs 
Hulpverlening Alarmcentrale      kostprijs 
Reddings-, repatriërings- en transportkosten   kostprijs 
Reisrechtsbijstand       kostprijs 
Ongevallen 
In geval van overlijden (leeftijd tussen 16 en 70 jaar)     12.500 
In geval van blijvende invaliditeit (leeftijd tussen 16 en 70) 55.000 
Geneeskundige kosten 
Voor eigen rekening gebleven geneeskundige kosten               kostprijs 
Voor eigen rekening gebleven tandheelkundige kosten      350 
 
Belangrijke voorwaarden vooraf 
* De reis en/of het verblijf dient geboekt te zijn bij VCK Travel. 
* Reizigers dienen in het bezit te zijn van een geldige primaire 
Nederlandse ziektekosten-verzekering. Zodra niet aan deze voorwaarde 
voldaan wordt, vervalt het recht op dekking met betrekking tot de 
geneeskundige kosten 
 
Belangrijke uitsluitingen 
* Werkgeverseigendommen zij uitdrukkelijk uitgesloten van dekking 
* Deelname aan militaire acties valt niet onder de dekking van de 
verzekering. 

 



Informatie over uw reisverzekering 
 
Automatisch verzekerd 
Uw reis is, indien deze geboekt is bij VCK Travel, automatisch voorzien 
van een reisverzekering met werelddekking. Niet alleen bent u daardoor 
verzekerd van dekking tegen schade, maar tevens staat wereldwijd een 
servicenetwerk u ter beschikking om bij onverhoopte probleemsituaties te 
assisteren. U bent via DataVeem Advies te Klazienaveen verzekerd bij 
W.A. Hienfeld BV te Amsterdam. DataVeem en Hienfeld staan borg voor 
kwaliteit en een snelle afhandeling van schaden. 
 
Verzekeringsvoorwaarden 
Op deze verzekering zijn Algemene Voorwaarden CZ 2006 en bijzondere 
voorwaarden van toepassing. Deze informatiefolder geeft alleen de 
belangrijkste onderdelen daarvan weer. De complete voorwaarden liggen 
ter inzage bij de afdeling 3W van uw ministerie. U wordt geacht deze 
voorwaarden te kennen. DataVeem en Hienfeld aanvaarden geen 
aansprakelijkheid indien aan de voorwaarden niet is voldaan. 
 
Dekking 
De verzekering heeft een wereldwijde dekking en loopt vanaf de 
vertrekdag (vanaf het moment dat de woning of het pand waar men werkt 
wordt verlaten) tot en met de terugkeer dag (specifiek tot de terugkeer in 
woning of werkpand). De maximale reisduur is gesteld op 181 dagen.  
 
Risicogebieden 
Voor risicogebieden (dreiging van oorlog of anderszins) gelden 
beperkende voorwaarden. In sommige gevallen wordt dekking zelfs 
uitgesloten. Raadpleeg bij de afdeling 3W de voorwaarden hieromtrent. 
 
Hulpverlening 
Bij een aantal voorkomende problemen, waarvoor u een beroep op de 
verzekering moet doen, dient u direct contact op te nemen met de SOS- 
alarmcentrale op +31 (0)20-6515151. Deze dienst is 24 uur per dag 
bereikbaar. Probeer voor u belt al zoveel mogelijk informatie bij de hand te 
hebben: waar u verblijft, hoe u bent te bereiken en een omschrijving van 
het gebeurde. 
 

Wat te doen na een schadegeval of ongeval en als een beroep op de 
verzekering gedaan moet worden? 
  
Doe na de gebeurtenis zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een 
maand mededeling aan DataVeem Advies te Klazienaveen. U ontvangt 
dan een schadeformulier. Stuur dit formulier zo spoedig mogelijk retour 
met een zo volledig mogelijke omschrijving van het gebeurde en de 
ontstane schade. DataVeem is tijdens kantooruren als volgt te bereiken  
Telefoon  + 31 (0) 591 61 67 75 
Email  dataveem@xs4all.nl 
 
Neem bij calamiteiten, zoals ernstige ziekte of ongevallen, altijd direct 
contact op met de SOS-Alarmcentrale. Deze alarmcentrale is 24 uur per 
dag, 7 dagen per week, als volgt te bereiken: 
Telefoon  + 31 (0)20 651 51 51   
Email   info@sosinternational.nl 
 
Laat bij vermissing of ontvreemding van bagage altijd een proces-verbaal 
opmaken door de politie en vraag om een gewaarmerkt afschrift. 
Onderteken niets waarvan de strekking u onbekend is. 
 
Noteer namen en adressen van getuigen 
 
Verleen alle medewerking om in schadegevallen de kosten zo gering 
mogelijk te houden en laat alles na wat de belangen van de verzekeraar 
kan schaden. 
 
 
Goede reis! 

DataVeem Verzekeringen 

Boterbloem 30 

7891 DA Klazienaveen 

(0591-616775) 
 

 
 


