Annuleringsvoorwaarden voor deelnemers in het annuleringsfonds van bij
Monda Vakantieparken aangesloten recreatiebedrijven
De totale huursom als gespecificeerd op de factuur c.q. reserveringsbevestiging,
Verzekerd uitgezonderd – indien van toepassing - de reserveringskosten. De uitbetaling
kan niet meer bedragen dan het bedrag dat op het moment van annulering door
is
de huurder is (aan)betaald
Het annuleringsfonds keert uit bij annulering of vroegtijdige beëindiging van
het verblijf bij:
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•

•
Verzekerd
zijn

•
•

Afsluiting

Premie

overlijden van familie in de eerste en tweede graad
ernstige ziekte of ernstig ongeval en letsel nadat dit medisch is
vastgesteld
complicaties bij de zwangerschap
de verzekerde, zijn partner of een inwonend kind onverwacht een
medisch noodzakelijke ingreep moet ondergaan
de (huur)woning van de verzekerde of het bedrijf waar hij werkt ernstig
is beschadigd
het vakantieverblijf schade heeft waardoor het gehuurde niet kan
worden aangeboden
de verzekerde of zijn partner onvoorzien en onvrijwillig werkloos wordt
in een vast dienstverband
het eigen motorrijtuig is uitgevallen door diefstal, brand, ontploffing of
door ander gevaar van buitenaf, binnen 10 dagen voor aanvang van de
reis
een koop- of huurwoning onverwacht ter beschikking is gekomen
waarvan de huur ingaat in de periode van 30 dagen voor aanvang van de
reis tot en met de laatste dag van de reis
de verzekerde onverwacht is opgeroepen voor een herexamen
de verzekerde gaat scheiden

de huurder, zijnde de persoon op wiens naam de boeking/reservering is
afgesloten
zijn partner, zijnde hiermee gehuwd of samenwonend met een
samenlevingscontract
zijn familieleden in de eerste graad

•
•

gelijktijdig bij de boeking/reservering
binnen 2 werkdagen na de boeking in geval de aankomstdatum binnen 6
weken na de boekingsdatum ligt.

•
•
•

4 % van de huursom
Er zijn geen poliskosten verschuldigd
Behandelingskosten bij annulering € 12,50

Op situaties waarin deze voorwaarden voor annulering niet voorzien, wordt in
onderling overleg tussen huurder en verhuurder per specifiek geval beoordeeld
Arbitrage
of er al dan niet sprake is van een geldige annuleringsreden en of al dan niet –
en coulance
hetzij geheel of gedeeltelijk – tot terugbetaling van de huursom wordt
overgegaan

