
Reisverzekering BZ 

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een zorgplicht voor haar werknemers wanneer zij 

namens het ministerie op reis gaan. Daarom heeft het ministerie een reisverzekering afgesloten  

inclusief een dekking bij de SOS-Alarmcentrale. De reisverzekering is echter niet onder alle 

omstandigheden van toepassing.  

 

Belangrijke voorwaarden reisverzekering 

➢ U bent in dienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken 

➢ De reis en/of het verblijf is geboekt via Travelpoint / VCK Travel. 

➢ U bent in het bezit van een geldige Nederlandse basisverzekering voor ziektekosten (indien 

hier niet aan kan worden voldaan vervalt het recht op dekking tot de geneeskundige kosten). 

 

Bij wie is de reisverzekering afgesloten en wat is het polisnummer? 

De reisverzekering is via DataVeem Advies afgesloten bij de verzekeringsmaatschappij W.A. Hienfeld 

B.V. onder polisnummer DL 222706.  

 

Brochure Nederlands 

Brochure Engels 

 

Wat moet ik doen na een schadegeval, ongeval of ziekte? 

Heeft u kosten naar aanleiding van een schadegeval, ongeval of ziekte neem dan zo spoedig 

mogelijk, doch uiterlijk binnen een maand na de gebeurtenis, contact op met DataVeem Advies.  

 

DataVeem Advies 

Telefoon : +31 (0) 591 6167 75 

Email  : dataveem@xs4all.nl 

 

Wat moet ik doen bij calamiteiten, zoals ernstige ziekte of ongevallen? 

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: 

 

SOS-Alarmcentrale  

Telefoon : +31 (0) 20 651 51 51 

Email  : info@sosinternational.nl 

 

Ik ga op reis en voldoe niet aan één van de voorwaarden van de reisverzekering? 

Wanneer u namens het ministerie op reis gaat en u voldoet niet aan één van de voorwaarden van de 

reisverzekering dan is het ministerie risicodrager en zal dan handelen als ware u verzekerd bent.  

 

Heeft u kosten naar aanleiding van bijvoorbeeld een schade, diefstal of ziekte? Ook dan kunt u 

uiterlijk binnen een maand na de gebeurtenis contact opnemen met DataVeem Advies.  

 

https://www.sso3w.nl/documenten/formulieren/2022/08/09/2022-ned-folder-buza
https://www.sso3w.nl/documenten/formulieren/2022/08/09/leaflet-english-mfa-insurance-folder-netherlands-buza
mailto:dataveem@xs4all.nl
mailto:info@sosinternational.nl


Zonder reisverzekering maakt u in principe geen aanspraak op ondersteuning van de SOS-

Alarmcentrale! Neem daarom bij calamiteiten, zoals ernstige ziekte of ongevallen, altijd contact op 

met de dichstbijzijnde post of het departement voor verdere instructies en bijstand.  

 

Advies: boek uw reis zoveel als mogelijk via Travelpoint / VCK Travel! 


