VERBLIJFS
G
IN
R
E
K
E
Z
R
E
V
S
G
IN
R
E
L
U
N
N
A
Uw camping heeft speciaal voor u
Campez couvert geselecteerd, voor de beste
bescherming in geval van annulering of
vervroegde onderbreking van uw verblijfen
latere aankomst.

Simpel en snel!
Iedereen is gedekt,
ook niet-familieleden
Vergoeding binnen 48 uur

Campez Couvert dekt
alle annuleringen die u
niet uw schuld zijn.
Kortom: het enige wat
we niet vergoeden
is wanneer u van
gedachten verandert!
Ook vergoeding van
de huurkosten van een
voertuig als gevolg van
pech, een ongeval of
diefstal tijdens uw verblijf
zijn inbegrepen!
De algemene verzekeringsvoorwaarden
vindt u op
www.campez-couvert.com

Medische redenen
Ernstige ziekte, ernstig ongeval of overlijden, contra-indicatie en
gevolgen van inenting, complicaties bij zwangerschap.
Persoonlijke redenen
Oproep wegens de adoptie van een kind, een herexamen of een
orgaantransplantatie, scheiding enz.
Ernstige schade aan uw voertuig
binnen 48 uur voor uw vertrek
Zakelijke redenen
Wijziging of schrapping van betaalde vakantie,
bedrijfseconomisch ontslag of conventioneel ontslag,
beroepsmatige overplaatsing, het verkrijgen van een baan enz.
Anders
Ernstige brandschade, explosies, aterschade, diefstal in
bedrijfs- of privéruimte, natuurrampen, toegangsverbod op de
locatie, onmogelijkheid om naar de verblijfslocatie te komen,
diefstal van identiteitskaart, van rijbewijs of van paspoort,
visumweigering door de landelijke autoriteiten

Wat moet u doen
wanneer u uw verblijf moet annuleren of onderbreken?

Geef bij de
verblijfsbestemming aan
dat

u moet annuleren, later aankomt of
eerder naar huis moet.

U kunt de
verblijfsonderbreking op
diverse manieren melden:
- online: www.declare.fr

VOUS ÊTES REMBOURSÉ*
EN 48H
nadat wij uw claim ontvangen
hebben!
*na aftrek van uw eigen risico

- per e-mail: sinistre@declare.fr
- per post:

Gritchen Tolède & Associés
Service Sinistres Campez Couvert
27 rue Charles Durand CS70139
18021 BOURGES Cedex
Frankrijk

EENVOUDIG, SNEL EN ONLINE!
MELD UW ONGEVAL VIA UW SMARTPHONE
Ontdek onze smartphone app Safebooking©,

Per direct uw verklaring melden, volgen en aanvullen…
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