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NoGo onderscheidt zich van een   
klassieke reisannuleringsverzekering:

1. NoGo vergoedt, het hele jaar door, alle reisannulerings-
kosten of kosten voor wijziging van reizen. Bovendien 
vergoedt NoGo ook alle niet-verbruikte vakantiedagen 
in geval van reisonderbreking na repatriëring.

2. NoGo verzekert heel uw gezin, zelfs bij reizen op 
hetzelfde moment naar verschillende plaatsen.

3. NoGo komt tussen voor eender welk type van  
privéreizen.

4. NoGo dekt een groot aantal oorzaken die aan- 
leiding geven tot annulering of wijziging van de reis.

5. NoGo vergoedt u (bij annulering of wijziging van rei-
zen) volledig, dus zonder afhouding van een vrijstelling.

6. NoGo kan rekenen op de hoogstaande service van 
Europ Assistance.

7. NoGo is een Familis-contract en geniet er alle voor-
delen van.

8. NoGo biedt de beste verhouding prijs /  
dienstverlening in reisannuleringsverzekeringen.

U gaat eindelijk uw droom waarmaken en investeert in 
een wereldreis? U moet soms voor zaken op reis? U 
wilt ook een optimale bescherming voor uw bagage? 
Europ Assistance biedt 3 aanvullende opties voor wie 
nog meer zekerheid zoekt.

• Verhoging van de verzekerde bedragen:  
u kunt voor een bepaalde reis per persoon tot  
7.500 EUR extra verzekeren. In totaal is er dus een 
maximaal verzekerd bedrag van 10.000 EUR per 
persoon mogelijk. 

• Zakenreizen:  
naast privévakanties kunt u voortaan ook reizen  
voor beroepsdoeleinden verzekeren.

• Bagage:  
uw bagage is verzekerd in geval van diefstal, bescha-
diging en verlies door een vervoersmaatschappij.  
Ook diefstal van identiteitsdocumenten is verzekerd.  
U hebt de keuze uit 2 formules naargelang  
het bedrag dat u wilt verzekeren.

Uw makelaar vertelt u graag meer over deze opties  
en hoe u ze kunt onderschrijven.

Meer dan een 
reisannuleringsverzekering

3 opties voor nog  
meer bescherming

Reserveer gerust 
al uw vakanties 
voor het hele jaar

NoGo van Europ Assistance,  
meer dan een 
reisannuleringsverzekeringDit document bevat algemene informatie over dit verzeke-

ringsproduct. De juiste omvang van de waarborgen vindt u in 
de algemene voorwaarden van de reisannuleringsverzekering 
NoGo. De juiste omvang van de verschillende opties vindt u 
in de Algemene Voorwaarden van die optie, beschikbaar bij 
Europ Assistance.
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•  echtscheiding of feitelijke scheiding, de annulering van 
het huwelijk, …

•  aanzienlijke materiële schade aan woning door dief-
stal of poging tot diefstal, totaal verlies of zware 
schade aan het voertuig kort voor het vertrek of op 
weg naar de vakantiebestemming, …

•  weigering van een visum, diefstal van visum of identi-
teitskaart binnen 7 dagen voor vertrek, medische 
onmogelijkheid om een vaccin te laten toedienen, …

•  herexamen, vertraging bij het inschepen als gevolg 
van een panne of een ongeval, reisannulering door 
een verzekerde reisgezel, …

•  overlijden van hond, kat of paard binnen 7 dagen 
voor vertrek.

Indien u tijdens de reis het slachtoffer wordt van een 
onvoorzien voorval en vervroegd moet gerepatrieerd 
worden, betaalt NoGo u een vergoeding in functie van het 
aantal nog niet verbruikte vakantiedagen. Bovendien 
ontvangt u ook een bijkomende vergoeding van 10% van 
het terugbetaalde bedrag, voor de andere kosten die het 
gevolg zijn van deze reisonderbreking. 

Reizen, cruises, minitrips, stages of verblijven 
van welke aard ook
Dankzij de reisannuleringsverzekering NoGo kunt u in alle 
gemoedsrust al uw privéreizen, verblijven en minitrips 
boeken. In België geldt de waarborg voor alle reizen van 
ten minste drie opeenvolgende nachten. Buitenlandse 
reizen zijn altijd gedekt, ongeacht de duur. De dekking geldt 
voor eender welke reservatie: via reisbureau of 
rechtstreeks, via het internet, de school, de jeugdbeweging 
of een andere organisatie. De waarde van de reis moet wel 
minimum 150 EUR bedragen.
  

NoGo betaalt de kosten terug voor het  
annuleren of uitstellen van een privéreis
Door ziekte bent u verplicht om uw reis uit te stellen ...  
De vriend bij wie u in Spanje zou verblijven, kan u niet 
ontvangen omwille van een ongeval ... Eén van uw 
kinderen moet herexamens afleggen net in de periode 
dat hij of zij een taalstage had gepland in het buitenland ... 
Kortom, u moet uw reis annuleren of wijzigen. 
NoGo vergoedt integraal (zonder vrijstelling!) alle kosten 
die een annulering of een wijziging van de reis met zich 
meebrengt, en dit tot 2.500 EUR per verzekerde en per 
reis met een absoluut maximum van 12.500 EUR voor 
alle verzekerder samen. NoGo stort u bovendien nog een 
extra bedrag van 75 EUR in geval van wijziging van de 
reis.

Onderbroken reis ... verloren reis!
Een fatale slalom op de skipiste brengt u meteen terug 
naar België ... U moet dringend naar huis terugkeren 
omwille van waterschade aan uw woning ... 

Wanneer komt de dekking NoGo tussen?
NoGo houdt rekening met heel wat oorzaken die de  
vergoeding van een reisannulering of reiswijziging  
rechtvaardigen:
•  ziekte, complicaties bij zwangerschap, ongeval, overlij-

den of orgaantransplantatie van een familielid tot de 
3de graad of een oppas voor minderjarigen of anders-
validen, …

•  ontslag om economische redenen, nieuw arbeidscon-
tract van onbepaalde duur, intrekken van al toege-
kende vakantie, verhuizing om beroepsredenen, …

•  verplichte oproeping door overheids- of juridische 
autoriteiten, …

Reserveer gerust
al uw vakanties
voor het hele jaar

Een heel jaar reizen zonder zorgen voor 
het ganse gezin
In februari vertrekt uw zoon op sneeuwklassen ... in mei 
zit uw dochter met de laatstejaars van haar school in 
Rome ... het jaarlijkse scoutskamp van uw kinderen vindt 
plaats in juli en u profiteert ervan om met uw partner 
een minitrip naar Praag te maken ... in augustus huurt u 
een appartement in Spanje ... en uiteraard wilt u in 
december voor geen geld van de wereld de wintersport-
vakantie met het hele gezin missen ... NoGo verzekert 
gedurende een heel jaar al uw reizen, net als die van uw 
gezinsleden.

Speciale voorwaarden voor de Familis-klanten

Deze prijzen zijn bijzonder interessant als u weet dat 
een klassieke annuleringsverzekering verbonden aan 
één afzonderlijke reis, normaal gezien 4 % van de 
totale prijs kost! 
Bovendien geniet NoGo alle Familis-voordelen:  
een duidelijk, eenvoudig en volledig verzekerings-
dossier, budgetbescherming, Familis Protection en de 
mogelijkheid om maandelijks te betalen.
Meer informatie over Familis vindt u bij uw makelaar.

NoGo, een kwaliteitsservice gewaarborgd 
door Europ Assistance

Formule Verzekerde(n) Premie per jaar 
(incl. btw)

Individueel De verzekeringnemer 108 EUR

Koppel De verzekeringnemer en de  
persoon met wie hij samenleeft

128 EUR

Familie De verzekeringnemer en alle 
personen die bij hem inwonen

158 EUR


