ALGEMENE BESCHIKKINGEN
  
Als elk verzekeringscontract, bevat dezewederzijdse rechten en verplichtingen. Hij wordtdoor de Franse Code van de Verzekeringengeregeld. Deze rechten en verplichtingenworden in de bladzijdes uiteengezet die volgen.  
DEFINITIES
  
Het risico: niet- opzettelijke, onvoorziene,onweerstaanbare en buitenlandse gebeurtenis.
Verzekerde
De personen die naar behoren krachtens ditcontract worden verzekerd, die hierna door determ “u”worden aangesteld
  
Verzekeraar/Assisteur
Allianz IARD die hierna door de term „ons“ wordtaangewezen, van wie de zetel zich op bevindt:
  
Allianz IARD
87, rue de Richelieu
75002 PARIJS
  
Aanslag/Handelingen van terrorisme
Men bedoelt met aanslag, elke gewelddaad,een misdadige of illegale aanval vormen, dietegen personen en/
of goederen die, in het landhebben ingegrepen, waarin verblijft u, die tendoel heeft, de openbare orde ernstig te verstoren.
Deze „aanslag“ zal door het Franse Ministerie van Buitenlandse Zaken geteld moeten worden.
  
Natuurrampe
De abnormale intensiteit van een natuurlijkeagent afkomstig niet uit een menselijketussenkomst.
  
Code van de Verzekeringen
Verzameling van de wetgevende enreglementaire teksten die hetverzekeringscontract regelen.
  
Woonplaats
Men bedoelt met woonplaats uw plaats vanhoofd-- en gewone woonplaats; uw woonplaatsmoet zich in Europa bevinden.   
DROM POM COM
Men bedoelt met DROM POM COM, de nieuweaanduidingen van DOM TOM sinds deConstitutionele Hervorming van 17 maart 2003,komend de benamingen van DOM TOM en hundefinities wijzigen.
  
Vervoeronderneming
Men bedoelt met vervoeronderneming, elkevennootschap die naar behoren door de overheidvoor het vervoer van passagiers worden erkend.
  
Europa
Door „Europa“, hoort men de landen van deEuropese Unie, Zwitserland, Noorwegen of hetPrinsdom van Monaco.
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Vrijstelling
Partij van de vergoeding die aan uw last blijft.
  
Métropolitaine Frankrijk
Men bedoelt met métropolitaine Frankrijk:continentaal Frankrijk en Corsica, met inbegrip van
DROM POM COM (nieuwe aanduidingenvan DOM TOM sinds de hervorming Constitutionnelledu 17 maart 2003).   
Beheerder onheilspellend verzekeringen
GRITCHEN AFFINITY
Rue Charles Durand
BP 66048
18024 BOURGES Cedex
  
Staking
Collectieve actie die uit een gecoördineerdebeëindiging van het werk door de werknemersvan een onderneming, van een economischesector bestaat, van een professionnellevisantcategorie om de eisen te ondersteunen
  
Burgeroorlog
Men bedoelt met burgeroorlog, de gewapendetegenstelling van verschillende delen vanhetzelfde land, alsmede elke gewapendeopstand, revolutie, opruiing, opstand,staatsgreep, toepassing van de krijgswet ofsluiting van de grenzen die door de plaatselijkeautoriteiten worden besteld.
  
Buitenlandse oorlog
Men bedoelt met buitenlandse oorlog, degewapende tegenstelling die of niet van eenStaat aan een andere Staat worden verklaard,alsmede elke invasie of stand van zetel.
  
Ziekte/Ongeval
Een verandering van de gezondheid die door eengeneeskundige instantie wordt vastgesteld, die een medische behandeling vereist en deabsolute stopzetting van elke professionele ofandere activiteit.
  
Familielid
Door familielid, hoort men iedere persoon dievan een familieband (van recht of feit) van deverzekerde kan rechtvaardigen.
  
De milieuverontreiniging:
Verslechtering van het milieu door de invoeringin de lucht, het water of aangezien de bodemvan materie niet aanwezig is natuurlijk in hetmidden.
  
Gewone verblijfplaats
Men bedoelt met gewone verblijfplaats van hetlid, zijn plaats van fiscale woonplaats; uwhoofdwoonplaats moet
zich in Europa bevinden.  
Schade
Gebeurtenis om de toepassing van een garantieop het contract tot gevolg te hebben.
  
Intekenaar
De verzekeringnemer, natuurlijke ofniet-natuurlijke persoon die hetverzekeringscontract toestemt.
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Subrogatie
De rechtstoestand waar door een persoon zichde rechten van een andere persoon ziet met name overbrengen (: vervanging van deVerzekeraar aan de Intekenaar met het oog opvoortzetting tegen de tegenpartij).
  
Derde
Iedere persoon ander dan de verantwoordelijkeVerzekerde voor de schade.
Iedere Verzekerde slachtoffer van eenlichamelijk, materieel of onstoffelijk letsel datachtereenvolgend door een andere Verzekerdewordt toegebracht (de Verzekerden worden alsderden tussen hen) beschouwd.
  
WAT IS HET GEOGRAFISCHE BEREIK VANHET CONTRACT?
  
De garanties en/of de uitkeringen die krachtensdit contract worden toegestemd, zijn in degehele wereld van toepassing.
  
WAT IS DE DUUR VAN HET CONTRACT?
  
De geldigheidsduur stemt met de duur van deuitkeringen over seendie door de organisator vande
reis worden verkocht.
In geen enkel geval kan de duur van de garantie3 maanden overschrijden vanaf de dag van hetvertrek in reis.
De
garantie
„NIETIGVERKLARING“
treedt
op
deintekeningsdatum
in
werking
aan
dit
contract
enloopt
de
dag
van
het
vertrek
in
reis
af
(om
het
te
gaan).
  
WAT ZIJN DE ALGEMENE UITSLUITINGENVAN TOEPASSING OP HET GEHEEL VANONZE GARANTIES?
  
Wij kunnen niet het woord nemen wanneer uwvragen garanties of van uitkeringen het gevolgvan schade zijn die uit het gevolg is:
  
- de epidemieën, natuurrampe en demilieuverontreiniging;
-

de buitenlandseburgeroorlog of, van een oproer of eenvolksbeweging of een staking;

-

de vrijwilligedeelname van een persoon die een oproer ofstakingen wordt verzekerd;

-

de ontbinding vande atoomkern of elke uitstraling afkomstig uitioniserende straling;

-

het alkoholisme, dedronkenschap, het gebruik van drugs, drugs,van niet medisch voorgeschrevengeneesmiddelen;

-

elke opzettelijke handelingdie de garantie van het contract en alle gevolgenvan strafprocedure kan tot gevolg
hebbenwaarvan u het onderwerp bent

-

de duellen,weddenschappen, misdaden, knokpartijen(behalve noodweer);

-

de praktijk van devolgende sporten: bob, skeleton, alpinisme, sleevan concurrentie, luchtsporten buiten deopwaartse parachute alsmede die resulterendvan een deelname of training aan match ofconcurrentie ambtenaren, die door eensportbond worden georganiseerd.

-

zelfmoorden en de gevolgen van de pogingen totzelfmoord .

-

de afwezigheid van risico.   

-

HOE WORDT UW VERGOEDINGBEREKEND?
  
Als de vergoeding niet met wederzijds goedvinden bepaald kan worden, wordt zij viaeen minnelijke
expertise, onder voorbehoud vanonze respectieve rechten geëvalueerd.
  
Elk van ons kiest zijn deskundige. Als dezedeskundigen niet akkoord tussen hen gaan,doen zij op een derde een
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beroep en iedereendrie werkt gezamenlijk en met meerderheid van stemmen stemmen.   
De fout door een van ons te benoemen om eendeskundige of door beide deskundigen
om zichop de keus van een derde, de benoeming te horen wordt door de Voorzitter
van deArrondissementsrechtbank gemaakt, zich die inkort geding uitspreekt. Elke co-contractantsneemt aan zijn last de kosten en honoraria vanzijn deskundige, en eventueel, de helft die vande derde.   
BINNEN WELKE TERMIJN USCHADELOOSSTELT ZULT ZIJN?
  
De regeling grijpt binnen vijftien dagen vanaf hetakkoord in dat tussen ons of van dekennisgeving van de uitvoerbare rechterlijkebeslissing tot stand komt.
  
WAT ZIJN DE SANCTIES VAN TOEPASSINGIN GEVAL VAN OPZETTELIJKE ONJUISTE VOORSTELLING VAN UW KANT OP HET MOMENT VAN DE SCHADE?
  
Elke fraude, terughoudendheid of de opzettelijkeonjuiste voorstelling van uw kant op
deomstandigheden of de gevolgen van een schadezullen het verlies van elk uitkeringsrecht
ofvergoeding voor deze schade tot gevolg hebben.
  
WAT IS DE PROCEDURE VOORONDERZOEK NAAR DE BEZWAREN?
  
In geval van moeilijkheden, moet u uw bezwaarrichten aan:
Allianz
Diensten van de betrekkingen met deverbruikers
Flatgebouw Elysées Defensie
7 place du Dôme
TSA 21017
92099 Cedex-Defensie
  
Als tenslotte uw meningsverschil na hetgegeven antwoord voortduurde, zou u het adviesvan de Bemiddelaar onder de omstandighedenkunnen vragen die u op eenvoudige vraag aanhet adres hierboven zouden meegedeeld
worden.
  
INSTANTIE BELAST MET DE CONTROLE VANDE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ
  
De Controle-instantie Voorlopig
61 rue Taitbout
75436 PARIJS CEDEX 09
  
VOORLICHTING VAN DE INTEKENAAR OVERDE BESCHIKKINGEN VAN DE NATIONALECOMMISSIE VAN DE INFORMATICA ENLIBERTES-CNIL
  
De nominatieve gegevens worden in heteerbiedigen van de gewijzigde informaticawet envrijheden van 6 Januari 1978 behandeld. Hunbehandeling is noodzakelijk voor het beleid vanhet contract en zijn garanties. Zij zijn bestemdvoor de makelaar, de verzekeraar, voor zijngevolmachtigden en toeleveranciers,herverzekeraars alsmede voor deberoepsorganisaties in verband met dereglementaire gerechtelijke procedure en.   
De intekenaar beschikt over een recht vantoegang, rectificatie en tegenstelling door zichper àrelationconsommateurs@allianz.frou mailper post aan Allianz – Dienst van debetrekkingen met de verbruikers – TSA 21017 –92099 te richten Cedex-Defensie.
  
SUBROGATIE
  
Na u een vergoeding geregeld te hebben, buitendie die krachtens de garantie Ongevallen vanreis wordt betaald, subrogés wij in de rechtenen acties die u tegen de derdeverantwoordelijken van de schade kunt hebben,-
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zoals het het artikel L.121-12 van de FranseCode van de Verzekeringen voorziet.
Onze subrogatie wordt beperkt tot het bedragvan de vergoeding die wij u of van de dienstenhebben uitbetaald die wij hebben geleverd.
  
WAT IS DE VERJARINGSTERMIJN?
  
Elke actie betreffende dit contract kan slechtsgedurende een termijn van twee jaar vanaf degebeurtenis uitgeoefend worden die er geboorteonder de omstandigheden heeft gegeven diedoor de artikelen L.114-1 en L.1142 van decode van de verzekeringen worden bepaald.
  
WAT ZIJN DE GRENZEN VAN TOEPASSINGIN GEVAL VAN OVERMACHT?
  
Wij kunnen niet voor verantwoordelijken van denalatigheden aan de uitvoering van deuitkeringen van Bijstand gehouden worden dieuit gevallen van overmacht of de volgendegebeurtenissen volgen: buitenlandseburgeroorloggen of algemeene bekend politiekeinstabiliteit, volksbewegingen oproer,handelingen van terrorisme,
represailles,beperking op het vrije personenverkeer en degoederen, stakingen, explosies, natuurrampe,ontbinding van de atoomkern, noch van deachterstand in de uitvoering van de uitkeringendie uit dezelfde oorzaken volgen.

GRITCHEN AFFINITY

  

Qu Za portsec Nord - 16 Rue Isaac Newton 18000 Bourges
Telefoon +33 (0)2 48 65 93 95 - Fax +33 (0)9 72 30 03 22
E-mail : contact@gritchen-affinity.com
N°ORIAS 11061317 - SIRET 529150542 00023
RC FRFINA02569 RCS Bourges

Nee. : CGCPC2012-2013

Page 6/16

T
  

A

B

E

L

V

A

N

D

E

B

E

D

R

GARANTIES

A

G

E

N

V

A

N

G

A

R

A

N

T

I

E

BEDRAGEN

KOSTEN VAN NIETIGVERKLARING

Volgens voorwaarden voor de tabel van dekosten van nietigverklaring
5 000 € door verhuren of plaats met eenmaximum per gebeurtenis van 30 000 €

Vrijstelling

15 € per verhuren

GARANTIES

BEDRAGEN

KOSTEN VAN ONDERBREKING VANVERBLIJF

Vergoeding van de niet gebruiktelanduitkeringen pro
rata temporis, met eenmaximum van 4 000 € door verhuren of plaatsen vol per gebeurtenis van 25 000 €

GARANTIES

BEDRAGEN

KEUZE LOCATIVE WETTELIJKEAANSPRAKELIJKHEID
In geval van toegebrachte materiële toevalligeschade aan

2.000€- vrijstelling 30€
Met inbegrip van Breken van ijs 2.500€ (nauitblussing van de borg)

het roerende goed en de onroerendegoederen
van de eigenaar van het gewaarborgdelokaal
G

A

R
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E
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E

D
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G
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KEUZE SCHADE AAN DE GOEDEREN
Schade aan de goederen van de huurder en debewoners ten gevolge van brand, explosie ofschade

Tot 15.000€

van de wateren in de gehuurde okalen

INWERKINGTREDING

AFLOOP VAN DE GARANTIE

De nietigverklaring: De dag van de intekeningaan dit contract

De nietigverklaring: De dag vanhet vertrek – bijeenroepingsplaats van de groep (om het te gaan)

Andere garanties: De dag vanhet voorziene vertrek bijeenroepingsplaats vande organisator

Andere garanties: De dag van devoorziene terugkeer van
reis(spreidingsplaatsvan de groep)

De andere hierboven aangegeven garanties zijnvantoepassing tijdens de reis die met derekening overeenstemt
die door de organisatormet een maximum van 90 dagen vanaf dedatum van vertrek in reis wordt uitgereikt.
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INTEKENINGSTERMIJN
Opdat de garantie Nietigverklaring geldig is, zaldit contract gelijktijdig met de reservering van dereis of voor het begin van de tabel van kostenvan nietigverklaring ingestemd moeten worden.
  
KOSTEN VAN NIETIGVERKLARINGVERMELDE GEVAREN
  
Wat GARANDEREN wij?
  
De garantie voorziet de vergoeding aan dehuurder Verzekerde: bedragen die werkelijk doorde Verzekerde worden betaald en kosten vannietigverklaring of wijziging die krachtens ditcontract verschuldigd worden geweest, ten
belope van de bedragen voorzien in “de Tabelvan de garanties“ voornoemd onder aftrek van debelastingen van vervoer (voorbeeldluchtbelastingen) en Verblijf, de premies vanverzekeringen en de dossierkost, als de huurderVerzekerde niet voor een van de hierna op een lijst gezette redenen kan vertrekken.   
IN WELK CAS GRIJPEN WIJ IN?
Wij grijpen in de redenen en omstandigheden in die, hierna met uitsluiting van andere anderworden opgesomd.
  
ERNSTIGE ZIEKTE, ERNSTIG ONGEVAL OFOVERLIJDEN
(met inbegrip van de instorting, de verergeringvan een chronische of reeds
bestaande ziekte,evenals de gevolgen, de nawerking van eenongeval dat eerder aan de intekening van hetcontract is voorgekomen):
- van uzelf, van uw echtgenoot van recht offeit;
-

van uw ascendanten ofafstammelingen, aan 2 ième graad, en/of dievan uw echtgenoot van recht of feit;

-

van uwbroers, zusters, mooie broers, mooie zusters,schoonzonen, mooie meisjes;

-

in geval vanoverlijden van uw oom, uw tante, uw neven ennichten;

-

van uw professionele vervanger,onder voorbehoud dat zijn naam bij deintekening van het contract wordt vermeld;

-

van de wettelijke voogd;

-

van eenpersoon gewoonlijk levend onder uw dak;

-

van de persoon die gedurende uw reiswordt geladen:

-

van de wachter van uw minder belangrijke kinderen, onder voorbehoud

-

dat zijnnaam aan de intekening van het contract wordtvermeld;
van de wachter van eengehandicapte persoon, onder voorbehoud dat zijonder hetzelfde dak leeft dan u, dat u ervan dewettelijke voogd bent en dat zijn naam aan deintekening van het contract wordt vermeld. Wijgrijpen slechts in als de ziekte of het ongevalformeel verbieden om de woonplaats te verlaten,vereisen een medische behandeling enverhinderd om elke professionele of andereactiviteit uit te oefenen.
  
TE WIJTEN COMPLICATIES AAN DE STAATVAN ZWANGERSCHAP
  
-  wie hebben de absolute stopzetting tot gevolg van elke professionele of andere activiteiten onder voorraad dat op het moment van het vertrek, de persoon niet zwanger vanmeer dan 6 maanden is. Of
-  Als de aard zelf van de reis onverenigbaarmet uw stand van zwangerschap is onder voorbehoud
dat u geen kennis van uw stand op het moment van uw inschrijving aan de reishebt. Inentingscontra-indicatie en vervolg
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ONTSLAG ECONOMISCH/CONVENTIONELEBREUK
- van uzelf,
- van uw echtgenoot van recht of in feite,
onder voorbehoud dat deze beslissing niet op het moment van de reservering van de reis ofvan de intekening van dit contract wordt gekend.
  
BIJEENROEPING VOOR EEN RECHTBANK,ALLEEN IN CAS VOLGEND:
- jurylid of getuige van Grondslagen,
- aanstelling tot deskundige,
dat u op een datum wordt bijeengeroepen diemet de periode van reis samenvalt.
BIJEENROEPING MET HET OOG OPADOPTIE VAN EEN KIND
onder voorbehoud dat u op een datum wordt bijeengeroepen die met de periode van reissamenvalt.
  
BIJEENROEPING AAN EEN ONDERZOEKNAAR AANPASSING
ten gevolge van een onbekende mislukking op het moment van de reservering of van deintekening
van het contract (hoger onderwijsalleen), onder voorbehoud dat bovengenoemdeonderzoek
gedurende de reis plaatsvindt.
  
VERNIELING VAN DE PROFESSIONELE OFBEROOFDE LOKALEN
ten gevolge van brand, van explosie, van schadevan water worden vernietigd, onder voorbehoud dat gezegd de lokalen aan meer dan 50%.
  
VLUCHT IN DE PROFESSIONELE OFBEROOFDE LOKALEN
op voorwaarde dat het belang van deze vluchtuw aanwezigheid vereist en dat de vlucht zich inhet 48 uur voordoet dat
aan het vertrekvoorafgaat.   
ERNSTIGE SCHADE AAN UWVOERTUIG In het 48 uur dat aan het vertrekvoorafgaat en in de mate
of deze kan niet om uop de verblijfplaats of aan het rendezvousgebruikt worden terug te geven dat door deorganisator wordt bepaald.
  
Toekenning van een betrekking of een stagedoor Pool Werkgelegenheid op voorwaarde dat de persoon alswerkzoekende aan Pool Werkgelegenheid wordtingeschreven en dat de werkgelegenheid of destage voor begint of gedurende de reis.
De wijziging van het soort arbeidsovereenkomstwordt niet gegarandeerd (ex verandering van eenCDD in CIO).
  
AFSCHAFFING OF WIJZIGING VAN DE DATAVAN CONGES BETALINGEN TEN GEVOLGE VAN DE WERKGEVER
Schriftelijk toegekend voor de inschrijving aande reis, met uitsluiting van de bedrijfsleiders,
vrije beroepen, intermitterende handwerksliedenen van de voorstelling.
Een vrijstelling van 25% rest aan uw last.
  
BEROEPSOVERGANG
Opgelegd door uw hiërarchie en niet geweesthet onderwerp van een vraag van uw kant, met uitsluiting van de bedrijfsleiders, vrije beroepen,intermitterende handwerkslieden en
van devoorstelling.
Een vrijstelling van 25% rest aan uw last.
VISUMWEIGERING DOOR DE AUTORITEITENVAN HET LAND
onder voorbehoud dat geen enkele vraag eerderdoor deze autoriteiten voor hetzelfde land
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werdgeweigerd. Een bewijsnummer dat van deambassade uitgaat, zal geëist.   
Natuurrampe (in de zin van de wet N° 86-600van 13 juli 1986 zoals gewijzigd)
zich voordoend op de plaats van het Verblijf, dat het verblijfsverbod op de plaats tot gevolg heeft(gemeente, wijk…) door de plaatselijke ofpréfectorales autoriteiten gedurende geheel of gedeeltelijk van de periode voorkomend op hetreserveringscontract, en zich voordoend na deintekening aan dit contract.   
Verbod van de plaats
(gemeente, wijk…) in een straal van vijfkilometers aan de omloop van de verblijfplaats,door de plaatselijke of préfectorale instantie, naverontreiniging van de zeeën of epidemie.   
De scheiding (PACS of huwelijk)
In geval van scheiding of scheiding (PACS), voor zover de procedure voor de rechtbanken na
dereservering van de reis en tegen overlegging vaneen officieel document werd ingevoerd.Vrijstelling van 25% van het bedrag van deschade.   
NIETIGVERKLARING VAN EEN VAN DEPERSONEN DIE U VERGEZELLEN
(maximum 9 personen) ingeschreven tegelijk met u en verzekerd door hetzelfde contract,wanneer de nietigverklaring voor oorsprong éénvan de hierboven opgesomde oorzaken heeft.
Als de persoon de enige reis wil uitvoeren,houdt men met de extra kosten rekening,zonder dat onze vergoeding het bedrag kan overschrijden dat in geval van nietigverklaring
opde datum van de gebeurtenis verschuldigd wordtgeweest.
  
Als voor een gegarandeerde gebeurtenis, deVerzekerde verkiest door een andere persoonzich te laten vervangen eerder dan om zijnVerblijf te annuleren, zal de Verzekeraar dekosten van verandering van naam voor zijn rekening nemen
die door de organisator
van hetverblijf worden gefactureerd.
  
In geval van intekening van laatste minuut (J-15),dekken wij de kosten van nietigverklaring ten gevolge van de volgende gebeurtenissen met uitsluiting van andere ander:
  
De garantie voorziet de vergoeding van deKosten van nietigverklaring of wijziging vanVerblijf, ten belope van de bedragen voorzien in„de Tabel van de garanties“ voornoemd,gebleven ten laste van de Verzekerde engefactureerd door de Prestatieplichtige in toepassing van de algemene voorwaarden voorverkoop, aftrek van de belastingen van vervoer(bijvoorbeeld, de luchtbelastingen), van depremies van verzekeringen en de dossierkost,als de Verzekerde niet voor een van de volgenderedenen kan vertrekken:
  
Overlijden, Ongeval of Ernstige Ziekte,Ziekenhuisopname, met inbegrip van deVoorafgaande instortingen of verergering vanOngeval of Ziekte aan de inschrijving aan hetVerblijf of deze garantie nietigverklaring (met dien verstande
dat voor de berekening van devergoeding rekening met zal gehouden wordenmet, de datum van eerste geneeskundigevaststelling van de verergering, van de evolutie ofde instorting):
• van de Verzekerde
• van zijn Echtgenoot
• vaneen familielid van de Verzekerde alsmede iederepersoon gewoonlijk levend met de Verzekerde.
•Van de professionele vervanger van deVerzekerde of de persoon belast met dewachter van de kinderen van
wie de naam opvoorkomt het Verzoek om toetreding.
• van de persoon die het tijdens het Verblijfvergezelt.   
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WAT WIJ UITSLUITEN
Behalve de uitsluitingen die op de rubriek ”WELK ZIJN de ALGEMENE UITSLUITINGENVAN TOEPASSING A het GEHEEL VAN ONZEGARANTIES“ voorkomen, kunnen wij niet het woord nemen als de nietigverklaring volgt:
  
- van ziekte die geestelijke ofpsychotherapeutische behandelingen met inbegrip van de zenuwinstortingen vereist diegeen ziekenhuisopname van 4 minimale dagenhebben vereist, op het moment van denietigverklaring van de reis;
-

vaninentingsvergetelheid;

- van de niet-presentatie, voor enkele oorzaak dat het van hetidentiteitskaart of het paspoort is;
-

vanziektes of ongevallen geweest het onderwerpvan een eerste vaststelling, een instorting, eenverergering of een ziekenhuisopname tussen dedatum van aankoop van de reis en deintekeningsdatum van het verzekeringscontract,

-

Het defect van elke aard, met inbegrip vanfinancieel, van de organisator van uw reis
ofexpediteur die de uitvoering van zijnverplichtingen ambtenaars onmogelijk maakt.   

-

Bovendien grijpen wij nooit in als de persoon diede nietigverklaring veroorzaakt op het moment van de reservering van de reis of van deintekening van het contract in het ziekenhuis op wordt genomen.
  
VOOR WELK BEDRAG GRIJPEN WIJ IN?
  
Wij grijpen voor het bedrag van deévénementpouvant kosten vanannulationencourus aan de dag van de garantie,overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voorverkoop van de organisator van reis, met eenmaximum en een vrijstelling verplichtenin dat detabel van de bedragen van
garanties wordtaangegeven.
De verzekeringspremie is nooit terug te betalen.
  
BINNEN WELKE TERMIJN MOET U DESCHADE VERKLAREN?
  
1/Motif geneeskundig: u moet uw schadeverklaren zodra het door een bevoegdegeneeskundige instantie blijkt dat de ernst vanuw gezondheidstoestand van dien aard tegenuw reis aangeven is    
Als uw nietigverklaring later aan dit tegen te reizen aanwijzing is, zal onze vergoeding
zichtot de kosten van nietigverklaring geldend op dedatum van tegen aanwijzing beperken (gerekendin functie
van de tabel van de organisator van dereis van wie u kennis op het moment van deinschrijving hebt gehad)
  
Voor om het even welke andere reden vannietigverklaring: u moet uw schade verklarenzodra u van de gebeurtenis op de hoogte bent die de garantie kan tot gevolg hebben. Als uwnietigverklaring van reis later op deze datum is,zal onze vergoeding zich tot de kosten vannietigverklaring geldend op de datum van degebeurtenis beperken (gerekend in functie van de table van de organisator van de reis van wie ukennis op het moment
van de inschrijving hebtgehad).
  
2/ Anderzijds als de schade ons niet direct doorhet reisagentschap of de organisator werdverklaard, moet u ons op de hoogte brengen inde vijf werkdagen die de gebeurtenis volgen die de garantie tot gevolg heeft. Daarvoor moet uons de verklaring van schade richten die met hetverzekeringscontract wordt samengevoegd, datu werd overhandigd.   
WAT ZIJN UW VERPLICHTINGEN IN GEVAL VAN SCHADE?
  
Uw verklaring moet vergezeld worden:
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- in geval van ziekte of ongeval, van eendoktersattest die de oorsprong, de natuur, de te verwachten ernst en de gevolgen van de ziekteof het ongeval aangeven,
- in geval van overlijden, een certificaat en vande fiche van burgerlijke stand,
- in de andere gevallen, van elk bewijsnummer.
  
U moet ons de noodzakelijke documenten engeneeskundige inlichtingen meedelen voor deinstructie van uw dossier door middel van deenvelop voor drukwerk namens de arts adviesdie wij u vanaf ontvangst van de verklaring vanschade zullen richten, evenals de te laten vullengeneeskundige vragenlijst door uw arts.
Als u deze documenten of inlichtingen niet in handen hebt, moet u u ze laten door uw artsmeedelen
die en ons ze richten door middel vande hierboven beoogde gedrukte voorenvelopbehandelt.
  
U moet eveneens ons overbrengen, hetdoorgeven zich van deze aanvullendedocumenten moet door middel
van eenvoorenvelop doen die namens de arts advies,alle inlichtingen of documenten wordt gedrukt,die u zullen gevraagd worden teneinde de redenvan uw nietigverklaring te rechtvaardigen, en met name:
  
alle fotokopieën van de beschikkingen diegeneesmiddelen voorschrijven, analyses ofonderzoeken alsmede alle documenten die vanhun afgifte of uitvoering, en met name deomvattende bladen van ziekte, voor devoorgeschreven geneesmiddelen, de kopie vande overeenkomstige belastingzegelsrechtvaardigen.
  
- de aftrek van de Sociale Zekerheid of van om het even welke andere
gelijksoortige instantie,betreffende vergoeding van de behandelingskosten en aande betaling van de dagvergoedingen,
  
- het origineel van de betaalde rekening van hetdebiet dat u verplicht bent om aan deorganisator
van de reis te betalen of datlaatstgenoemde behoudt,
- het nummer van uw verzekeringscontract,
  
- het inschrijvingsbericht dat door hetreisagentschap of de organisator wordtuitgereikt,
  
- in geval van ongeval, moet u de oorzaken enomstandigheden ervan aangeven en ons
denaam en het adres van de verantwoordelijken,alsmede, eventueel, van de getuigen leveren.
  
Bovendien past men uitdrukkelijk dat u hetprincipe van een controle vanwege onze artsadvies van te voren aanvaardt. Derhalve als uzich er zonder wettige reden verzette, zou u uwrechten op garantie verliezen.   
  
  
U moet ons de verklaring van schade richtenaan:
  
Gritchen Affinity
Rue Charles Durand
BP 66048
18024 BOURGES CEDEX
  
  
KOSTEN VAN INTERRUTION VAN VERBLIJF
  
WAT GARANDEREN WIJ?
  
Ten gevolge van uw geneeskundige repatriëringdie door ons of door om het even welke
anderemaatschappij van bijstand wordt georganiseerd,betalen wij u terug alsmede aan de verzekerdeleden van uw familie of van een persoon diekrachtens dit contract wordt verzekerd, dat uvergezelt, de reeds geregelde en niet gebruikteverblijfkost (niet omvat vervoer) pro rata temporisvanaf nuitée die
de gebeurtenis volgt die degeneeskundige repatriëring tot gevolg heeft.
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Van zelfs wanneer een lid van uw familie die nietaan de reis deelneemt,
door een ernstige ziektewordt getroffen, van een ernstig lichamelijkongeval of een overlijden, en dat derhalve, u uwverblijf moest onderbreken en dat wij tot uwrepatriëring overgingen, wij u alsmede aan deverzekerde leden van uw familie of van eenpersoon terugbetalen die u vergezelt, pro
ratatemporis de verblijfkost reeds geregeld en nietgebruikt (niet omvat vervoer) vanaf nuitée die dedatum van de voortijdige terugkeer volgt.
  
Wij eveneens in gevallen van vlucht in grijpen,van schade ernstig van brand, explosie,
schadevan de wateren, of toegebracht door de krachtenvan de natuur aan uw professionele ofparticuliere lokalen en die verplicht uwaanwezigheid impliceert om de vereisteconservatoire maatregelen te treffen, wij uterugbetalen alsmede aan de verzekerde ledenvan uw familie of van een persoon die uvergezelt, pro
rata temporis de verblijfkost reedsgeregeld en niet gebruikt (niet omvat vervoer)vanaf nuitée die de datum van de voortijdigeterugkeer volgt.
  
De late komst:
  
Wij garanderen aan de verzekerde devergoeding aan de evenredigheid temporis vande periode die niet ten
gevolge van laat bezit vanhet onderdak onderwerp van het verhuren wordtgebruikt of
hotelkamer, bijgevolg van een van degebeurtenissen die in de GarantieNietigverklaring worden opgesomd.
  
WAT WIJ UITSLUITEN
  
Behalve de uitsluitingen voorzien aan dealgemene voorwaarden, niet worden deonderbrekingen ten gevolge
van gegarandeerd:
·Een esthetische behandeling, een kuur,een vrijwillige onderbreking van zwangerschap,een in-vitro-bevruchting en zijn gevolgen;
·  Een geestelijke of psychische ofdepressieve ziekte zonder lagerziekenhuisopname dan drie dagen;
· Epidemieën.   
WAT ZIJN UW VERPLICHTINGEN IN GEVAL VAN SCHADE?
  
U moet:
  
· Aan de verzekeraar alle noodzakelijkedocumenten richten voor de samenstelling vanhet dossier en de gegrondheid en het bedragvan het bezwaar aldus bewijzen.   
In alle gevallen, zullen de originelen van deuitvoerige rekeningen
van de reisorganisator dietoont de landuitkeringen en de uitkeringen vanvervoer u systematisch gevraagd
worden.

Zonder de communicatie aan onze arts adviesvan de geneeskundige inlichtingen noodzakelijkvoor de instructie, zal het dossier niet geregeld kunnen worden.
  
U moet ons de verklaring van schade richtenaan:
  
Gritchen Affinity
Rue Charles Durand
BP 66048
18024 BOURGES CEDEX
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WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
WATGARANDEREN WIJ?
Wij garanderen de geldgevolgen van dewettelijke aansprakelijkheid dat u aan de titel,enerzijds, een lichamelijk en/of materieel letselen, anderzijds, van de onstoffelijke schade kuntdie van hen
achtereenvolgend zijn, toevalligveroorzaakt aan iedere persoon ander dan eenverzekerde of een lid van uw familie, door uw feitof die van personen, dingen of dieren waarvan ude wachter hebt, dit ten belope van het bedragen aftrek van een vrijstelling oplopen die de tabelvan de bedragen van garanties wordtaangegeven.
  
WAT WIJ UITSLUITEN
  
Behalve de uitsluitingen die op de rubriek„WELK ZIJN de ALGEMENE UITSLUITINGENVAN TOEPASSING A het GEHEEL VAN deGARANTIES“ voorkomen, is onze garantie nietvan toepassing:
  - aan de schade die u opzettelijk hebttoegebracht of veroorzaakt,
-

  aan de schadedie uit het gebruik van landvoertuigen aanmotor het gevolg is, van
boten aan zeilen motor, en apparaten van de aëronautiek,

-

aan de schade die uit elke beroepsactiviteit het gevolg is,

-

aan de gevolgen van alle materiëleen/of lichamelijke schade die u treft, persoonlijkevenals de leden van uw fam
ilie of om het even welke andere persoon die de kwaliteit vanVerzekerde krachtens dit contract hebben,

-

aan de onstoffelijke schade behalve wanneer zijhet rechtstreekse gevolg van toevallige schadezijn, materieel e
n/of lichamelijk gegarandeerd.

-

aan de schade die uit de praktijk vanluchtsporten of de jacht het gevolg is.   

WATZIJN DE GRENZEN VAN ONZE GARANTIE?
  
TRANSACTIE -VERANTWOORDELIJKHEIDSERKENNING
U moet geen enkeleverantwoordelijkheidserkenning, noch geen enkele transactie zonder onze
voorafgaande enschriftelijke overeenkomst aanvaarden.
Evenwel van mening geweest de eenvoudigeerkenning van de stoffelijkheid van bepaaldefeiten
niet als eenverantwoordelijkheidserkenning, evenmin dat hetfeit alleen aan een slachtoffer een
dringendehulp verschaft te hebben wanneer het om eenhandeling van bijstand gaat dat iedere
persoonde morele plicht heeft om te vervullen.
  
U moet ons op de hoogte brengen in de 5werkdagen behalve toevallig geval of vanovermacht van
elke gebeurtenis om uwwettelijke aansprakelijkheid te verplichten; alsdeze termijn niet wordt

GRITCHEN AFFINITY
Qu Za portsec Nord - 16 Rue Isaac Newton 18000 Bourges
Telefoon +33 (0)2 48 65 93 95 - Fax +33 (0)9 72 30 03 22
E-mail : contact@gritchen-affinity.com
N°ORIAS 11061317 - SIRET 529150542 00023
RC FRFINA02569 RCS Bourges

Nee. : CGCPC2012-2013

Page 14/16

geëerbiedigd en datderhalve, wij een schade, u oploopt het verliesvan uw garantie lijden.   
  
PROCEDURE
In geval van rechterlijke actie die tegen u geleid,waarborgen wij uw defensie en leiden het
procesvoor de feiten en schade die in verband met degaranties van dit contract binnenkomen.
Evenwel kunt u zich bij onze actie aansluitenderhalve die u van eigen belang kunt rechtvaardigen
dat niet krachtens dit contractzorg voor wordt genomen voor.
Het eenvoudige feit om in conservatoire titel aanuw defensie te voorzien kan in geen enkel gevalzijn interpreteert op zich zoals een erkenningvan garantie en geenszins impliceert dat wijermee instemmen om in last de schadelijkegevolgen van gebeurtenissen te nemen die
nietuitdrukkelijk door dit contract zoudengegarandeerd worden.
  
Zelfs wanneer u aan uw verplichtingen naschade gebrek hebt aan, zijn wij verplicht om
depersonen schadeloos te stellen jegens wie uverantwoordelijke bent.

Wij behouden niettemin,in dit geval, het recht om tegen u een actie invergoeding
voor alle bedragen uit te oefenen diewij in provisie aan uw plaats hebben betaald ofgezet.   
BEROEP
Wat de rechtsmiddelen betreft:
  
- voor de burgerlijke, commerciële ofadministratieve rechtspraak, hebben wij de vrijeoefening ervan in verband met de garanties vandit contract,
- voor de strafrechtspraak,kunnen de rechtsmiddelen slechts met uwovereenkomst uitgeoefend worden,
- als hethangende geschil voor een strafrechtspraakslechts nog burgerlijke belangen betreft, heeftde
weigering om voor de oefening van hetoverwogen rechtsmiddel in te stemmen hetrecht voor ons om
u een gelijke vergoeding tot gevolg te eisen aan de schade die voor ons zal erover gevolgd hebben.   

KOSTEN VANPROCESSEN
Wij nemen de kosten van processen, vankwitantie en andere regelingskosten voor hun rekening. Evenwel als u voor een hoger bedragdan die van de garantie wordt veroordeeld,draagt elk onder ons deze kosten in deverhouding van zijn respectieve kant in deveroordeling.   
U moet ons de verklaring van schade richtenaan:
Gritchen Affinity
Rue Charles Durand
BP 66048
18024 BOURGES CEDEX
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