
 

Verzekerd zijn voor als er iets mis gaat - zowel vóór als tijdens uw vakantie in een zomerhuis. 

• ANNULERINGSVERZEKERING 
U kunt annuleren indien u of uw echtgeno(o)t(e)/samenwonend partner, familie of reisgenoot voorafgaand aan het vertrek ziek wordt. De verzekering heeft geen 
eigen risico en biedt ook dekking als u bijvoorbeeld voorafgaand aan het vertrek ontslagen wordt of als er sprake is van echtscheiding.  
 
• VAKANTIEVERGOEDING 
Als u of uw familie/reisgenoot tijdens de vakantie in een zomerhuis ziek wordt en ervoor kiest de vakantie af te breken, krijgt u de huurprijs vergoed voor de dagen 
die u niet benut.  
 
 
          EEN HONDENVERZEKERING IS NU MOGELIJK 
U kunt uw reis voorafgaand aan het vertrek annuleren als uw hond ernstig ziek wordt. Als uw hond tijdens het verblijf in het zomerhuis ziek wordt, dekt de 
hondenverzekering de kosten van het dierenartsbezoek. 
 
Hondenverzekering voor slechts DKK 190 per hond 
(U kunt alleen een Hondenverzekering nemen als u ook een Zekerheidsverzekering neemt) 
 
• ZEKERHEIDSPAKKET 
CENTRALE DOKTERSDIENST 24/7 
Tijdens de huur kunnen u en uw familie/reisgenoten beschikken over de 24-uurs centrale doktersdienst van Gouda voor lichtere tot ernstige ziekte. U kunt 
advies en instructies vragen inzake medische behandeling en medicijnen.  
 
SLACHTOFFERHULP 24/7  
Als u, uw familie of reisgenoten tijdens het verblijf in een zomerhuis een traumatische gebeurtenis meemaakt/meemaken, biedt het crisisteam van Gouda Alarm 
telefonische slachtofferhulp.  
 
TERUGROEPEN  
Als er thuis iets gebeurt waardoor u, uw familie of reisgenoot daar aanwezig moet zijn, bijv. een ziekenhuisopname of overlijden in de naaste familie, brand, 
overstroming of inbraak in een eigen bedrijf of privéwoning, biedt het zekerheidspakket dekking voor redelijke en noodzakelijke kosten voor de terugreis van u en 
één begeleider.  
 

Sluit bij het reserveren van uw zomerhuis uw zekerheidsverzekering bij DanCenter af.  
 

ZEKERHEIDSVERZEKERING VAN DANCENTER – uitgebreide annuleringsverzekering voor zekerheid vóór en tijdens de vakantie.  
 
ART. 1 ALGEMENE BEPALINGEN 
1 Verzekerde personen  
Onder deze verzekering vallen de personen die worden vermeld op de bevestiging van de verhuurder/de huurovereenkomst alsmede de beoogde personen voor 
deelname aan de huur. Deze personen worden hierna aangeduid als verzekerde.  
2 Tijdvak van verzekering  
De annuleringsdekking treedt in werking vanaf het moment waarop de premie wordt betaald en eindigt bij aanvang van de huurperiode. Het zekerheidspakket biedt 
dekking vanaf de aanvang van de huurperiode tot het moment waarop de huur eindigt.  
3 Premiebetaling  
Voorwaarde voor dekking uit hoofde van deze verzekering is dat de verzekerde de premie heeft betaald.  
 
ART. 2 ANNULERINGSVERZEKERING 
1 Schadegevallen die onder de verzekering vallen  
De verzekering biedt dekking indien verzekerde dan wel zijn/haar echtgeno(o)t(e)/samenwonend partner, familie of reisgenoot binnen het tijdvak van verzekering getroffen 
wordt door één van de onderstaande gebeurtenissen en de huur op grond daarvan geen doorgang kan vinden:  

• Overlijden  
• Ernstige, acute ziekte  
• Ernstig lichamelijk letsel  
• Acute verslechtering van een bestaande ziekte  
• Intolerantie bij vaccinatie  
• Zwangerschap ontstaan gedurende het tijdvak van verzekering  
• Echtscheiding  



 
Dan wel indien:  

• de woning van verzekerde of reisgenoot direct voorafgaand aan het vertrek wordt getroffen door brand of inbraak  
• de personenauto van verzekerde of reisgenoot vóór vertrek cascoschade oploopt van dien omvang dat het voertuig niet in verkeerstechnisch verantwoorde staat 

verkeert en reparatie niet kan worden afgerond vóór aanvang van de huur  
• het voltijdse dienstverband van verzekerde, zijn/haar echtgeno(o)t(e)/samenwonend partner dan wel reisgenoot direct voorafgaand aan het vertrek onverwacht wordt 

beëindigd  
• verzekerde, zijn/haar echtgeno(o)t(e)/samenwonend partner dan wel reisgenoot na beëindiging van zijn/haar voltijdse dienstverband aan een nieuwe baan begint en niet 

vrij kan krijgen voor de reis  
 
Familie: ouders, schoonouders, kinderen, pleegkinderen, kleinkinderen, aangetrouwde kinderen, broers en/of zussen, schoonzussen, zwagers en grootouders.  
Reisgenoot: een persoon die voornemens is samen met verzekerde deel te nemen aan de huur.  
 
2 Vergoeding  
2.1. Bij annulering biedt de verzekering dekking voor het deel van de huurprijs dat niet terug kan worden gevorderd bij DanCenter en Danland.  
2.2. Bij vertraagde aanvang van de huur voortvloeiend uit oorzaken als genoemd onder art. 2, punt 1 (Schadegevallen die onder de verzekering vallen) dan wel voortvloeiend uit 
een vertraging van meer dan 2 uur met openbare vervoermiddelen wordt vergoeding verstrekt voor gedocumenteerde extra kosten tot de aanvang van de huur, zij het maximaal 
voor een bedrag overeenkomend met een eventuele annulering.  
 
3 Handelwijze bij schadegevallen  
Verzekerde is verplicht om, nadat hij/zij kennis heeft genomen van de gebeurtenis(sen) waardoor annulering noodzakelijk wordt gemaakt, de reis zo snel mogelijk te annuleren 
bij DanCenter en Danland. 
Verder dient verzekerde het verzekeringsbewijs en de huurovereenkomst op te sturen naar DanCenter en Danland. 
Verzekerde dient de reden voor de annulering te kunnen onderbouwen aan de hand van: 
 
een doktersverklaring 
Bij psychische ziekte: een verklaring van een psychiater  
Bij overlijden: een overlijdensakte 
Bij echtscheiding: een echtscheidingsverzoek  
Bij cascoschade: een taxatierapport/verklaring van werkplaats 
Bij schade aan de woning: een proces-verbaal van de politie 
Bij ontslag: een ontslagbrief van werkgever 
Bij nieuwe aanstelling: een aanstellingsbrief/werkgeversverklaring 
Bij vertraging met openbare vervoermiddelen: documentatie voor de vertraging 
 
 
ART. 3 VAKANTIEVERGOEDING 
Onder de verzekering vallen de volgende zaken:  
 
1 ONDERBREKING  
Bij onderbreking van een huur ten gevolge van een schadegeval vallend onder de Annuleringsverzekering (art. 2) biedt de verzekering dekking voor:  
 

• Restitutie van de huurprijs van verzekerde voor de dagen dat er geen gebruik wordt gemaakt van het huurobject. Bij onderbreking na 12.00 uur wordt de vergoeding 
berekend vanaf de daaropvolgende dag.  

• Kosten voor niet-gebruikt transport.  
• Extra reiskosten voor voortijdige terugreis (max. vlucht economy class).  
• Terugrijden van auto indien deze in verband met de onderbreking van een reis wordt achtergelaten.  

 
ART. 4 ZEKERHEIDSPAKKET 
CENTRALE DOKTERSDIENST 24/7  
Tijdens de huur kunnen verzekerden beschikken over de 24-uurs centrale doktersdienst van Gouda voor lichtere tot ernstige ziekte. Verzekerden kunnen advies en instructies 
vragen inzake medische behandeling en medicijnen.  
 
SLACHTOFFERHULP 24/7  
Het zekerheidspakket biedt tot een bedrag van DKK 1 miljoen dekking voor de kosten die verzekerden maken voor slachtofferhulp op de plaats van een ongeval indien 
verzekerden slachtoffer worden van 
a) een groot ongeval dat tot persoonlijk letsel leidt,  
b) een ernstig traumatische gebeurtenis waarbij meerdere personen betrokken zijn, 
c) een overval,  
d) een terroristische daad, oorlog of op oorlog gelijkende gebeurtenissen,  
e) een gijzeling,  
f) een natuurramp.  
 
De hulp wordt telefonisch dan wel ter plaatse verleend door het crisisteam van Gouda Alarm. Voorwaarde voor de dekking is dat de arts of psycholoog van Gouda van 
oordeel is dat slachtofferhulp noodzakelijk is. 

 
TERUGROEPEN  
Het zekerheidspakket biedt dekking voor redelijke en noodzakelijke extra transportkosten, maximaal economy class, voor twee onder de verzekering vallende personen voor 
gevallen waarbij een verzekerde:  
 

a) terug wordt geroepen naar het thuisland als gevolg van ernstig(e) acu(u)t(e) ziekte/letsel leidend tot ziekenhuisopname of overlijden van een 
echtgeno(o)t(e)/samenwonend partner dan wel  familie van verzekerde,  

b) wordt geïnformeerd over aanmerkelijke schade als gevolg van brand, overstroming dan wel diefstal met braak in de privéwoning van verzekerde in het thuisland of 
zijn/haar eigen bedrijf dan wel indien er sprake is van onwettige werkonderbreking of frauduleuze handelingen bij het eigen bedrijf van verzekerde en de gebeurtenis 
noopt tot de persoonlijke en onverwijlde aanwezigheid van verzekerde.  

 
Beperkingen:  
 

a) Aan de vergoedingsplicht van Gouda kleeft de voorwaarde dat ten aanzien van het terugroepen een afspraak is gemaakt met Gouda.  
b) Het zekerheidspakket geeft slechts recht op één keer terugroepen per tijdvak van verzekering voor de persoon die aan het terugroepen ten grondslag ligt.  

 
Het zekerheidspakket biedt geen dekking voor:  

a) terugroepen leidend tot een tijdstip van thuiskomst dat minder dan 12 uur vóór de oorspronkelijk geplande aankomst ligt,  
b) retourreis naar het uitgangspunt voor het terugroepen.  



 
LET OP  
Indien zich een ongeval voordoet dat valt onder Art. 2 Annuleringsdekking, dient dit onverwijld te worden gemeld aan DanCenter, Lyngbyvej 20, 2100 Kopenhagen Ø, 
Denemarken. Na registratie van de schademelding stuurt DanCenter de melding door naar Gouda Rejseforsikring, Kopenhagen, waar de schade wordt behandeld en een 
eventuele vergoeding wordt uitbetaald.  
 
Voorwaarden voor DanCenter Hondenverzekering en tarieven - zie volgende pagina  
 

HONDENVERZEKERING VAN DANCENTER 
 
Art. 1 Algemene bepalingen 
1 Verzekerde personen  
Onder deze verzekering vallen de personen die worden vermeld op de bevestiging van de verhuurder/de huurovereenkomst alsmede de beoogde personen voor deelname aan de 
huur. Deze personen worden hierna aangeduid als verzekerde. De verzekering omvat verder één hond die eigendom is van een van de verzekerden.  
 
2 Tijdvak van verzekering  
De verzekering treedt in werking vanaf het moment waarop de premie wordt betaald en eindigt bij aanvang van de huurperiode. Artikel 3 Vakantievergoeding en artikel 4 
Ziektekostenverzekering voor hond bieden dekking vanaf de aanvang van de huurperiode tot het moment waarop de huur eindigt.  
 
3 Aanvullende dekking  
De verzekering vormt een aanvulling op de Zekerheidsverzekering van DanCenter en kan alleen in combinatie hiermee worden afgesloten.  
 
4 Premiebetaling  
Voorwaarde voor dekking uit hoofde van deze verzekering is dat de verzekerde de premie heeft betaald.  
 
ART. 2 ANNULERINGSVERZEKERING 
1 Schadegevallen die onder de verzekering vallen  
De verzekering biedt dekking voor situaties op grond waarvan de huur geen doorgang kan vinden vanwege ernstige acute ziekte, ernstig letsel of overlijden van de hond van 
verzekerde.  
 
2 Vergoeding  
Bij annulering biedt de verzekering dekking voor het deel van de huurprijs dat niet terug kan worden gevorderd bij DanCenter.  
 
3 Handelwijze bij schadegevallen  
Verzekerde is verplicht om, nadat hij/zij kennis heeft genomen van de gebeurtenis(sen) waardoor annulering noodzakelijk wordt gemaakt, de reis zo snel mogelijk te annuleren 
bij DanCenter.  
Verder dient verzekerde het verzekeringsbewijs en de huurovereenkomst op te sturen naar DanCenter alsmede de reden voor annulering te kunnen documenteren met een 
dierenartsverklaring.  
 
ART. 3 VAKANTIEVERGOEDING 
Onder de verzekering vallen de volgende zaken:  
 
1 VAKANTIEVERGOEDING  
Bij onderbreking van een huur ten gevolge van een schadegeval vallend onder de annuleringsverzekering (art. 2) biedt de verzekering dekking voor:  

• Restitutie van de huurprijs van verzekerde voor de dagen dat er geen gebruik wordt gemaakt van het huurobject. Bij onderbreking na 12.00 uur wordt de vergoeding 
berekend vanaf de daaropvolgende dag.  

• Kosten voor niet-gebruikt transport.  
 
ART. 4 ZIEKTEKOSTENVERZEKERING VOOR HOND 
Onder de verzekering vallen de volgende zaken:  
 
1 Vergoeding  
Als de hond van verzekerde tijdens de huur acuut ziek wordt, biedt de verzekering dekking voor behandeling bij de dierenarts tot een bedrag van DKK 3.500. In geval van 
ziekenhuisopname biedt de verzekering echter dekking tot een bedrag van DKK 7.000 incl. eventuele voorafgaande behandeling bij de dierenarts. 
 
2 Uitsluitingen  
De verzekering biedt geen dekking voor uitgaven in verband met:  
 

• Bij aanvang van de huur reeds aanwezige of behandelde ziekte.  
• Vaccinaties of andere vormen van preventieve behandelingen.  
• Alternatieve behandelingen.  
• Transport naar de plaats van behandeling.  
• Revalidatie, massage, fysiotherapie enz.  
• Castratie/sterilisatie, tenzij noodzakelijk gezien de aard van de tijdens de huur opgetreden ziekte/het letsel.  
• Aangeboren ziektes of genetisch bepaalde ziektes.  
• Ziekte/letsel die/dat wordt gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering voor honden.  
• Opzettelijk dan wel niet-opzettelijk laten paren en de gevolgen hiervan.  
• Honden die niet zijn getatoeëerd/gechipt en geen blauw EU-paspoort voor huisdieren hebben.  

 
3 Handelwijze bij schadegevallen 
Ziekte of letsel  
Als de hond ziek wordt of letsel oploopt, dient u de originele en ondertekende nota van de dierenarts op te sturen aan Gouda. Vermeld op de nota het boekingsnummer van 
DanCenter. De dierenarts dient het volgende duidelijk te noteren: 
 

• identiteit van de hond (registratienummer/chipnummer, ras, naam, geslacht, leeftijd),  
• datum van behandeling alsmede  
• een gespecificeerde diagnose en inhoud van de behandeling/het onderzoek.  

 
Documentatie  
Als voor de beoordeling en de afhandeling van het gemelde letsel/de gemelde ziekte informatie en documentatie van bijv. de dierenarts nodig is, dient verzekerde deze op eigen 
kosten te verzamelen en op te sturen aan Gouda.  
 
LET OP  
Indien zich een ongeval voordoet dat valt onder de artikelen 2 en 3, dient dit onverwijld te worden gemeld aan DanCenter, Lyngbyvej 20, 2100 Kopenhagen Ø, Denemarken. Na 



registratie van de schademelding stuurt DanCenter de melding door naar Gouda Rejseforsikring, Kopenhagen, waar de schade wordt behandeld en een eventuele vergoeding 
wordt uitbetaald.  
 
 

SLUIT BIJ HET RESERVEREN VAN UW ZOMERHUIS UW ZEKERHEIDSVERZEKERING AF - VOOR 100% 
ZEKERHEID 
 
DKK Huurprijs maximaal:  1.500  3.000  5.500  11.000  18.500  26.000 Meer dan 

26.000 
Zekerheidsverzekering - tarief 
2012  116  137  240  311  401  625 3.4% 

Hondenverzekering per hond  190  190  190  190  190  190 190 

 
(U kunt alleen een Hondenverzekering nemen als u ook een Zekerheidsverzekering neemt)  
 
ACUTE schadebehandeling wordt verzorgd door de alarmcentrale van Gouda, Gouda Alarmcentral, bereikbaar via:  
 
Gouda Alarmcentral  
Tel.: (+45) 33 15 60 60 
Fax: (+45) 33 15 60 61 
E-mail: alarm@gouda.dk  
 
Gouda Rejseforsikring  
Sejrøgade 7 • 2100 Kopenhagen Ø 
Tel.: (+45) 88 20 88 20 
Fax: (+45) 88 20 88 21 
E-mail: gouda@gouda.dk  
www.gouda.dk  
CVR-nr.: 18 21 45 71 
Filiaal van: Goudse Schadeverzekeringen  
N.V. Gouda, Nederland 
Reg.nr. 29012404  
 
BEROEP  
Ankenævnet for Forsikring 
Anker Heegaardsgade 2,  
1572 Kopenhagen V • Tel. 33 15 89 00  
– op werkdagen van 10.00 tot 13.00 uur. Voor een beroep dient gebruik te worden gemaakt van een speciaal beroepsformulier dat verkrijgbaar is bij Gouda, Ankenævnet for 
Forsikring of Forsikringsoplysningen, Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup. Tel.: 41 91 91 91.  
 
Bevoegd gerecht 
Rechtszaken tegen Gouda dienen aanhangig te worden gemaakt bij Københavns Byret [kantongerecht Kopenhagen] of Østre Landsret [gerechtshof voor Oost-Denemarken] te 
Kopenhagen. 

 
 
Gouda Rejseforsikring is één van de grootste reisverzekeringsmaatschappijen van Denemarken en bestaat sinds 1994 in Denemarken. Gouda Rejseforsikring maakt deel uit van het Nederlandse verzekeringsconcern De Goudse 
N.V., dat in 1924 in Nederland werd opgericht. Bij Gouda Rejseforsikring in Scandinavië werken 120 medewerkers, allemaal specialisten op het gebied van reis- en expatverzekeringen. Het kantoor in Kopenhagen fungeert als 
hoofdkantoor voor de kantoren van het concern in Noorwegen, Zweden en Finland.  

 
De uitgebreide inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering van DanCenter  
Met ingang van 2011 is de huurder meeverzekerd in de uitgebreide inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering van DanCenter, waarbij o.a. schade wordt vergoed die 
gedurende de huurperiode wordt toegebracht aan gebouwen en inboedel en die normaal gesproken niet wordt vergoed door de algemene verzekering van de 
verhuurder.  
 
1.1 Omvang van de dekking: 
De verzekering biedt dekking voor de aansprakelijkheid die de meeverzekerde huurder uit hoofde van de huurovereenkomst draagt voor schade 
die gedurende de verzekerde periode wordt toegebracht aan inboedel en gebouwen in de gehuurde vakantiewoning. De verzekering biedt 
uitsluitend dekking voor de schade die normaal gesproken niet wordt vergoed door de algemene verzekering van de verhuurder voor gebouwen 
en inboedel. Voorwaarde is dat de verhuurder een algemene verzekering heeft afgesloten die overige schade vergoedt, zoals bijvoorbeeld 
brandschade, inbraakschade en waterschade.  
 
1.2 Uitsluitingen 

De verzekering biedt geen dekking voor o.a.: 
a) Normale slijtage, scheuren en krassen, verontreiniging of geleidelijke verslechtering. 
b) Diefstal begaan door de meeverzekerde huurder of diens gasten.  
c) Opzettelijk toegebrachte schade.  
d) Schade veroorzaakt door de meeverzekerde persoon terwijl deze door eigen toedoen in een staat van dronkenschap verkeert dan wel 

door eigen toedoen onder invloed is van narcotica of andere verdovende middelen, indien deze invloed in aanmerkelijke mate heeft 
bijgedragen tot het ontstaan van de schade.  

e) Fietsen en boten, o.a. windsurfapparatuur, roeiboten, kano's en kajaks alsmede onderdelen daarvan.  
f) Cosmetische schade aan sanitaire voorzieningen, waaronder bubbelbaden.  
g) Schade die wordt vergoed door de algemene verzekering van de  verhuurder (bijv. brand-, inbraak- en waterschade).  

 
1.3 Verzekerde som: 
De verzekering biedt een dekking tot hetzelfde maximum als de eigen algemene verzekering van de verhuurder voor gebouwen en inboedel.  
 
1.4 Eigen risico 
H
 
et eigen risico bedraagt DKK 1.000 per schadegeval.  

1.5 Erkenning van schadeclaim: 
Het bedrijf is uitsluitend verplicht tot betaling voor kosten die worden gemaakt na goedkeuring hiertoe van het bedrijf. De erkenning dan 
wel betaling van een schadeclaim door de meeverzekerde huurder brengt geen verplichtingen met zich mee voor het bedrijf. Door het erkennen 
an aansprakelijkheid neemt de meeverzekerde het risico dat hij/zij de vergoeding zelf moet betalen.  v
 
1.6 Procedure bij schade:  
B
 
ij ieder schadegeval dient de meeverzekerde de schade onverwijld te melden bij DanCenter, vergezeld van de vereiste documentatie.  



1.7 Dubbele verzekering: 
De verzekering geldt niet voor kosten die worden gedekt door een andere verzekering.  


