
Aangepast voor toerlanglaufen 
 
GOED VERZEKERD OP PAD? 
 
Zoveel reisverzekeringen, zoveel verschillen. Er zijn kortlopende verzekeringen, 
verzekeringen voor één vakantie, 'vakantiestrippenkaarten' en doorlopende of 
permanente verzekeringen. Er is altijd een verzekering op maat, aldus de diverse 
maatschappijen. Maar dekt jouw verzekering je vervoersmiddel als dat een kano is? En 
hoe zit het met de dekking als je gaat abseilen, afdalen in grotten en spelonken, 
parapenten, wildwatervaren, canyoningen? 
 
Een reisverzekering kan op vele plaatsen worden afgesloten. Bij de (eigen) bank, zoals 
ABN/AMRO, Rabobank, Postbank en GWK, bij de ANWB, de ziektekostenverzekeraar, ski- 
of bergsportvereniging of rechtstreeks bij een verzekeringsmaatschappij, zoals bijvoorbeeld 
Centraal Beheer of bij het reisbureau, zoals NBBS. We zijn eens wat polissen gaan opvragen 
en doorspitten om te kijken of ze geschikt zijn voor de actieve vakantie. 
 
'Je moet er niet aan denken, maar er kan altijd wat gebeuren tijdens je vakantie. Stel je auto 
gaat kapot, je wordt bestolen of je breekt een arm. Dat is vervelend, maar hoeft geen ramp te 
zijn. Een goede reisverzekering kan dat allemaal voor je oplossen' staat te lezen op de website 
van verzekeraar OHRA (www.ohra.nl). Geweldig! Binnen 48 uur een gerepareerde auto, je 
gestolen spullen terug en je arm genezen, zou je haast denken. De begeleidende brief van 
Centraal Beheer bij de verzekeringsbescheiden belooft ook heel wat. Zo lezen we 
bijvoorbeeld: 'Deze verzekering is bijzonder gemakkelijk en voordelig. Bovendien zorgt de 
complete dekking ervoor dat u altijd goed verzekerd op vakantie gaat'. Maar Centraal Beheer 
weet helemaal niet hoe ik op vakantie ga en wat ik daar ga doen. 
 
Ongevallenrisico 
Het risico van het uitoefenen van langlaufen is bij Centraal Beheer verzekerd, zoals bij de 
meeste verzekeringen. Telefonische navraag leert dat het wel onder begeleiding van een gids 
moet plaatsvinden. Met de uitbreiding voor winter- en onderwatersportrisico is ook schade als 
gevolg van het uitoefenen van onderwatersport, skiën, ski-bob, sleeën, toerlanglaufen en 
rodelen gedekt, met uitzondering van de rubriek Ongevallen (uitkering bij blijvende 
invaliditeit of overlijden). Ski-alpinisme, toerskiën en -langlaufen is niet verzekerd als dit niet 
onder begeleiding van een skileraar of plaatselijke gids gebeurt. Geen uitkering vindt plaats 
indien het ongeval dat de verzekerde is overkomen het gevolg is van het beoefenen van onder 
andere de volgende sporten: bergsport, parasailing, hanggliding, parachutespringen en 'andere 
sporten met een soortgelijk verhoogd ongevallenrisico'. In alle polissen komen dit soort 
uitsluitingen voor. En hoe zit het met ons vervoersmiddel? Wanneer we Centraal Beheer 
opbellen krijgen we te horen dat een fiets wél maar een kano niet is verzekerd. Onduidelijk 
blijft of de telefonist het verschil begrijpt tussen de fiets als bagagestuk of als vervoersmiddel. 
Hij heeft het over vervangend vervoer voor wanneer de fiets uitvalt met een gehuurde fiets 
maar het wordt niet duidelijk hoe dat dan moet met de terugreis. Hij denkt niet dat je een fiets 
mag huren en na afloop ook nog eens met de trein naar huis kan reizen. 
 
Elvia heeft de slogan 'het gaat ons nooit te ver' en is afgelopen jaar voor de vierde 
achtereenvolgende maal door de reisbranche uitgeroepen tot beste reisverzekeraar van 
Nederland. Deze maatschappij biedt naast een gewone reisverzekering *) een 'Adventure & 
Survival-verzekering' aan. Bijzondere sporten als klettern, abseilen, speleologie, paragliding, 



hanggliding en ijsklimmen, mits in Europa beoefend, worden door beide verzekeringen 
gedekt, zij het dat bij de gewone reisverzekering de ongevallendekking **) hiervoor is 
uitgesloten. Het wintersportrisico wordt apart verzekerd. De verzekerde bedragen zijn bij de 
'Adventure'-verzekering op tal van punten een stuk lager dan gemiddeld. De standaard 
reisverzekering biedt, zeer uitzonderlijk, ook dekking voor bungeejumpen. Ook dekt deze 
reisverzekering extra terugreiskosten per trein naar Nederland of huurkosten in verband met 
het uitvallen van de fiets wanneer daarmee vanuit Nederland de reis wordt gemaakt, de 
'Adventure'-verzekering niet. De kano wordt alleen gedekt als bagage. 
 
Mountainbiken 
De dame achter de balie bij de Rabobank is blij dat ze de moeilijke vragen kan afdoen met het 
meegeven van de polisvoorwaarden, na een bezorgde blik in de pagina's tekst. Daarin lezen 
we dat de maatschappij (Interpolis, in dit geval) niet tot uitkering verplicht is voor ongevallen 
die ontstaan zijn bij het beoefenen van luchtsport, bergsport (met uitzondering van langlaufen 
en schaatsen) en andere sporten met een vergelijkbaar of hoger ongevallenrisico. Het maken 
van bergtochten is niet verzekerd, behalve als de tocht gaat over wegen en/of terreinen die 
zonder bezwaar ook voor ongeoefenden begaanbaar zijn. Dat geldt ook voor mountainbiken. 
In de praktijk betekent dit dat je op de paden moet blijven. Ga je, willekeurig om welke reden, 
van het pad af en val je, dan ben je niet verzekerd. Deze clausule komt regelmatig terug in 
polissen. De Rabobank-verzekering kent een sporttoeslag. Daarmee is het 
onderwatersportrisico en de volgende wintersporten meeverzekerd: alpineskiën, snowboard, 
toerskiën en -langlaufen, sleeën, etc. Een telefoontje met de afdeling Reizen leert ons dat voor 
de fietsvakantie niets geregeld is, dus geen vervangend vervoer en geen repatriëring bij uitval 
van de fiets. 
 
Zit je in het ziekenfonds en ben je goed aanvullend verzekerd dan kan je overwegen de 
dekking voor ziektekosten weg te laten uit de reisverzekering. Dat scheelt in premie, die je 
anders dubbel zou betalen. Heb je geen aanvullende verzekering dan is een reisverzekering 
uitgebreid met medische kosten altijd nodig, wanneer je naar het buitenland gaat. Ben je 
particulier verzekerd, lees dan de polisvoorwaarden na. Behandelingskosten in het buitenland 
worden namelijk vaak tot een maximum van 200% van de prijs in Nederland vergoed. Echter 
in landen als de Verenigde Staten, Canada, Japan, Hongkong en wat dichter bij huis, 
Zwitserland, kosten behandelingen vaak meer dan twee keer zo veel. 
Een reisverzekering van ziektekostenverzekeraar ZAO wordt ondergebracht bij Nationale 
Nederlanden. In de polis vinden we onder het artikel 'uitsluitingen' dat de verzekering geen 
dekking biedt voor schade indien die ontstaan is tijdens het beoefenen van risicovolle sporten 
als ski-alpinisme, deltavliegen, parachutespringen, zeilvliegen, wildwatervaren en wanneer de 
schade is ontstaan tijdens bergtochten, anders dan op 'begaanbare' wegen en paden. Het te 
verzekeren wintersport-risico dekt alleen schade ontstaan door skiën en (toer-)langlaufen. 
Andere wintersporten als o.a. para-skiën, klettern, gletsjertochten en bobsleeën zijn 
uitdrukkelijk uitgesloten van dekking. 
 
Verzekeringsbewijs 
Bij de 'reiswinkel' NBBS kan je de polisvoorwaarden niet mee naar huis nemen om ze te 
bestuderen. Het boekje waar ze in staan is namelijk direct het verzekeringsbewijs. Wel kan ik 
ze inzien aan de balie en is er een beknopte folder die ik mag meenemen. Daarin staat: '...er 
zijn echter gevaarlijke sporten waarbij de uitkering voor blijvende invaliditeit en overlijden 
niet wordt geboden. Informeer bij de NBBS Reiswinkels.' Een medewerker helpt me ijverig de 
van toepassing zijnde artikelen in de polisvoorwaarden erbij te zoeken. Maar veel verstand 



van verzekeren lijkt hij niet te hebben. Kano en fiets worden bij deze verzekering gezien als 
bagage en niet als vervoersmiddel. Wat het nadeel heeft dat het verlies niet in aanmerking 
komt voor vervangend vervoer. De kano is helemaal niet verzekerd. 
 
Standaard wordt zeekanoën gedekt in de reisverzekering van het GWK, tenzij er sologevaren 
wordt. Solovaren op de binnenwateren is wel verzekerd. Ook wandeltochten die zonder 
bezwaar door ongeoefenden gemaakt kunnen worden, mountainbiken, fietsen, recreatief 
kanoën, onderwatersport en langlaufen zijn verzekerd. Ook deze verzekering is uit te breiden 
met dekkingen voor skiën en/of gevaarlijke sporten. Op de uitkeringen voor blijvende 
invaliditeit en bij overlijden na, is men met de toeslag voor wintersport verzekerd bij het 
maken van berg- en gletsjertochten, alpineskiën, toerlanglaufen en nog een aantal 
wintersporten. Bij de uitsluitingen worden paraskiën en bobsleeën genoemd. De toeslag voor 
gevaarlijke sporten dekt wildwatervaren, bergsport, klettern, abseilen, ijsklimmen, 
parachutespringen, afdalen in grotten en/of spelonken en parapenten. Niet te verzekeren is 
sportklimmen zonder zekering (het zogenaamde 'free climbing') en bungeejumpen. Het 
maximum bedrag wat GWK vergoedt voor een fiets en fietsaanhanger is ƒ 600,-, een 
standaardbedrag dat de meeste verzekeringen hanteren. Voor de kano('s) krijg je dat bedrag 
maximaal per reisgezelschap terug. GWK stelt bij uitvallen van de tent, indien mogelijk, een 
soortgelijke accommodatie ter beschikking, zoals de meeste verzekeringen. Indien de reis niet 
kan worden voortgezet door het uitvallen van de (brom)fiets zijn de kosten van het huren van 
een vervangende (brom)fiets verzekerd tot hoogstens ƒ 25,- per dag, mits de (brom)fiets niet 
binnen 48 uur rijklaar gemaakt kan worden of teruggevonden is. Bij het uitvallen van het 
motorrijtuig zijn de kosten van repatriëring verzekerd. Dit geldt echter niet voor de fiets. 
 
Fietsdekking 
De polis van de ANWB, uitgever van dit volstrekt onafhankelijke blad, blijkt grote 
overeenkomsten te tonen met die van het GWK. Geen wonder, beide reisverzekeringen zijn 
ondergebracht bij Unigarant. Ook hier kunnen dezelfde risicosporten verzekerd worden onder 
dezelfde voorwaarden. Interessant is de mogelijkheid voor extra fietsdekking, die ontbreekt 
bij het GWK. Tot 1 jaar na de aankoopdatum wordt de oorspronkelijke aankoopprijs van de 
fiets vergoed en daarna de dagwaarde. Bij uitval van de fiets worden de vervoerskosten van de 
verzekerde en de beschadigde fiets met bagage naar het huisadres vergoed of de vervoerkosten 
naar de dichtstbijzijnde goed geoutilleerde reparatie-inrichting indien de fiets gerepareerd kan 
worden. Verplichting is dat de verzekerde een ART-goedgekeurd fietsslot gebruikt en dat de 
bagage op de fiets nooit onbeheerd wordt achtergelaten met uitzondering van - dit zou de 
Frank van Rijn-clausule moeten heten - alleen reizende fietsers tijdens een in bijzondere 
omstandigheden noodzakelijk gemaakte korte stop, niet langer dan een halfuur. Jammer is het 
dat de speciale ANWB/Op Pad-reisverzekering niet meer bestaat. Daarmee kon je kano's tot ƒ
 2500,- verzekeren. Nu valt de kano onder de hobby- en sportuitrusting en is hij voor zijn 
dagwaarde verzekerd tot maximaal 10% van het voor bagage verzekerde bedrag (ƒ 600,-). 
 
De polisvoorwaarden van de Blue Travel Polis van de Postbank ontvang ik na een telefoontje 
met de klantenservice. Bij het artikel over situaties waarin de verzekering geen dekking biedt 
bij een ongeval lezen we dat de verzekering geen dekking biedt voor een ongeluk veroorzaakt 
door 'een waagstuk, waarbij het leven of het lichaam bewust roekeloos in gevaar wordt 
gebracht, behalve als dit waagstuk werd verricht bij rechtmatige zelfverdediging of bij 
pogingen zichzelf, anderen, dieren of zaken te redden' of wanneer het ongeluk (mede) is 
veroorzaakt door gevaarlijke sporten. Er wordt een heel scala aan gevaarlijke sporten 
opgenoemd: parapenten, deltavliegen, bungeejumpen, bergsport (behalve als het om een tocht 



gaat langs gebaande wegen of over terreinen, die ook voor ongeoefenden begaanbaar zijn), 
afdalen in grotten of spelonken, abseilen, wildwatervaren op water met een gevarenklasse 
hoger dan wildwaterklasse II, rafting, toerlanglaufen buiten de paden, ijsklimmen, etc. Er is 
wel een wintersportdekking te verkrijgen voor o.a. alpine-, toer- en gletsjerskiën, klettern en 
snowboarden. Langlaufen is verzekerd in het basispakket, evenals toerlanglaufen, zolang je op 
de paden blijft. 
 
Rechtsbijstand 
Voor leden van de Nederlandse Bergsport Vereniging en de Koninklijke Nederlandse Alpen 
Vereniging is er de collectieve verzekering van de Nederlandse Klim- en Bergsport Bond. 
Deze verzekering hanteert voor bijna alle rubrieken maximum bedragen, behalve voor 
rechtsbijstand binnen Europa. Zo is het maximum bedrag voor buitengewone kosten (extra 
verblijfkosten, repatriëring, opsporings- en reddingskosten) ƒ 30.000,- en het maximum voor 
geneeskundige kosten bij ziekte of ongeval buiten Nederland ƒ 25.000,-. Bij de meeste andere 
verzekeringen zijn deze onderdelen verzekerd tegen kostprijs. De verzekering is van kracht 
gedurende het gehele kalenderjaar en over de gehele wereld tijdens het beoefenen van de 
bergsport (zowel zomer- als winterklimmen), piste- en toerskiën (ski-alpinisme), (toer-
)langlaufen en tijdens vakantie (maximaal 46 dagen aaneengesloten). Bergsport omvat ook 
wildwatervaren, mountainbiken en speleologie. Uitgesloten is onder andere onderwatersport, 
parapenten, zeilvliegen en bungeejumpen. Het is mogelijk om apart voor een reis de 
geneeskundige kosten tegen kostprijs te verzekeren en het maximumbedrag voor 
buitengewone kosten kan verhoogd worden tot ƒ 50.000,-, uiteraard tegen extra premie en 
poliskosten. Vervangend vervoer valt niet onder deze verzekering en er wordt niet 
gerepatrieerd om reden van uitval van het vervoersmiddel. 
 
'Europeesche Verzekeringen is een verzekeringsmaatschappij met als specialisme het 
verzekeren van risico's die mensen op reis en in hun vrije tijd lopen' aldus de site van de 
vakantiebeurs (www.vakantiebeurs.nl). De reisverzekering voor leden van de Nederlandse 
Skivereniging is bij deze maatschappij ondergebracht. Leden kunnen kiezen uit diverse 
reisverzekeringspakketten. Alleen 'pakket D' dekt alle buitenlandse vakanties (dus niet alleen 
wintersportvakanties) inclusief bijna alle bijzondere sporten (waaronder bergsport) gedurende 
maximaal zestig aaneengesloten dagen. De verzekering is geldig tijdens het beoefenen van de 
wintersport, met uitzondering van schaatsen en skigymnastiek. Wintersport wordt in deze 
polis gedefinieerd als 'elke van sneeuw en ijs afhankelijke sport, rolskiën, skiën op 
kunstskibanen en met skiën verband houdende bergtochten. Sporten als parapente en 
deltavliegen, zijn met uitzondering van de rubrieken 'Ongevallen' en 'Aansprakelijkheid' 
verzekerd. Voor bergsport vervalt alleen de rubriek 'Ongevallen'. Solovaren op zee is geheel 
uitgesloten. De uitkeringen bij overlijden of blijvende invaliditeit zijn bij deze verzekering 
hoger dan gemiddeld. Wanneer de vanuit Nederland meegenomen of vooruitgezonden fiets 
uitvalt wordt uitkering verleend voor de huurkosten van een soortgelijk vervoermiddel, extra 
reiskosten per trein of bus (inclusief bagage) en eventuele extra kosten voor het verblijf van de 
verzekerden. 
 
Diverse polissen verwijzen bij geschillen door naar de Ombudsman Schadeverzekering en de 
Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf, onafhankelijke instellingen van het 
Verbond van Verzekeraars. Dhr. S.W.A. Kelterman secretaris van de Ombudsman 
Schadeverzekering: 'Als je een actieve vakantie gaat ondernemen moet je, het is een vreselijk 
cliché, heel goed de polisvoorwaarden nalezen. Ga je afwijkende dingen doen, dan moet je 
extra opletten of je niet een aparte verzekering moet afsluiten. Lukt dat niet, dan kan je je 



natuurlijk afvragen of je wel zo nodig moet gaan parachutespringen. Verzekeringen zijn nu 
eenmaal een confectieproduct, afgestemd op wat een gemiddelde Nederlander doet op 
vakantie.' 
 
Conclusie 
De ideale reisverzekering bestaat niet. Leg je vakantieplannen naast de polisvoorwaarden en 
bestudeer die uitvoerig. De zogenoemde 'gevaarlijke sporten' blijken vaak niet (geheel) 
gedekt, sowieso niet in het standaardpakket van een reisverzekering. Dat kan betekenen dat er 
geen dekking is voor repatriëring en ziektekosten als je daarop aanspraak wilt maken na een 
ongeval ten gevolge van één van deze sporten. Vaar nooit op wat telefonisten of 
baliemedewerkers zeggen over de dekking. Vraag waar het staat in de polis of laat het er 
bijzetten op het verzekeringsbewijs. Bedenk dat je voor bagage meestal slechts de dagwaarde 
vergoed krijgt. Bij verlies moeten er nota's of afschriften overhandigd kunnen worden om die 
vast te kunnen stellen. De afschrijvingspercentages zijn fors en verzekeraars stellen nogal wat 
eisen met betrekking tot zorgvuldigheid. Er wordt een bedrag uitgekeerd bij blijvende 
lichamelijke schade maar daarmee heb je dat lichaamsdeel of je oude geestelijke vermogen 
natuurlijk niet terug. Van de kano als vervoersmiddel lijkt geen enkele van de onderzochte 
verzekeraars ooit gehoord te hebben. Het meeste nut heeft een verzekering voor de dekking 
van ziektekosten en de kosten van repatriëring. Laat je echter goed informeren en lees vooral 
aandachtig de polisvoorwaarden door, voordat je aan een 'waagstuk' begint. 
 
*)  In dit stuk steeds bedoeld met de uitbreiding voor bijzondere sportrisico's. 
**)  Dus geen uitkering in geval van overlijden of blijvende invaliditeit. Niet te verwarren met 
de rubriek 'Medische kosten'. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Inzetje: 
Bij alle onderzochte verzekeringen is een ongeval ten gevolge van besmetting met 
ziekteverwekkers uitgesloten, behalve wanneer deze besmetting het gevolg is van een 
'onvrijwillige val in het water of andere stof.' Een vervelende clausule voor wanneer je 
bijvoorbeeld malaria of slaapziekte oploopt. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 



Vanwege de verschillen in dekking is een precieze prijsvergelijking onmogelijk: 
 
Naam instantie waar 
ver- 

Premie per 
dag1) 

  Bijzonderheden 

zekering wordt 
gesloten 

Europa Wereld Poliskoste
n 

 

ABN/AMRO  4,75  6,50  6,50  
ANWB (Unigarant)  4,25  6,-  6,- Extra fietsdekking van 

max. ƒ 1,-/dag 
mogelijk. 
10% korting indien 
ANWB-lid. 

Centraal Beheer  4,65  6,50  geen eerste dag gratis 
verzekerd. 

Elvia 
reisverzekering 6) 

 4,50  6,25  7,-  

GWK (Unigarant)  5,-  6,25  6,-  
Bergsportvereniging  -  -  - Alleen voor leden 4) 
NBBS  4,45  5,85  5,- Er zijn drie pakketten, 

gekozen is voor de 
middelste 2) 

Ned. skivereniging  -  -  - Alleen voor leden 5) 
Postbank  
(Blue Travel Polis) 

 4,-  6,-  8,- Volgens eigen zeggen 
de goedkoopste van 
Nederland 3) 

Rabobank  4,50  6,50  8,-  
ZAO  5,30  7,30  7,- Er zijn twee 

pakketten, gekozen is 
voor de duurste2) 

 
1) incl. eventuele extra uitbreiding voor wintersporten c.q. gevaarlijke sporten, indien 

mogelijk, afgezien van of die uitbreiding altijd volledige dekking van alle risico's biedt en 
exclusief kortingen voor eigen risico's. Altijd wordt uitgegaan van een kortlopende 
verzekering, afgesloten voor één aaneengesloten vakantie. 

2) op basis van een zo'n gelijkwaardig mogelijke vergelijking qua dekkingsbedragen. 
3) af te sluiten tot een halfuur voor vertrek. 
4) De Ned. Bergsport Ver. en de Kon. Ned. Alpen Ver. fuseren per 1 januari '98. Het 

samenwerkingsverbond van beide verenigingen, de NKBB, biedt een collectieve 
reisverzekering aan, de premie per kalenderjaar bedraagt ƒ 35,-. Lidmaatschap NBV per 
jaar ƒ 64,-, gezinslid ƒ 35,-; lidmaatschap KNAV respectievelijk ƒ 67,50 en ƒ 38,50. 

5) Lidmaatschap Nederlandse Skivereniging per jaar inclusief doorlopende reis-, bagage-, en 
ongevallenverzekering voor buitenlandse vakanties: ƒ 93,50. Dekkingsuitbreiding ('pakket 
D') voor alle bijzondere sporten, rechtsbijstand en uitsluiten eigen risico: + ƒ 35,- per jaar. 
Gezinsleden ƒ 20,50 korting. 

6) De Adventure & Survival-verzekering van deze maatschappij is alleen geldig in Europa 
(inclusief Nederland) en kost ƒ 4,- per persoon per dag. Er geldt een minimum premie van ƒ
 25,- per verzekeringsbewijs. Poliskosten ƒ 8,-. 


