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BekNOpt dekkINgs- eN premIe-OverzIcht 
AFlOpeNde reIsverzekerINg

                comfort Optimaal

bagage             €    3.000,-    €    5.000,-
eigen risico bagage per reis €          50,- - geen -
geneeskundige kosten - kostprijs - - kostprijs -
buitengewone kosten - kostprijs - - kostprijs -
ongevallen
- overlijden €   25.000,-    €   25.000,- 
- invaliditeit €  75.000,-    €   75.000,- 

premie per persoon per dag    
europadekking €         1,92 €         2,77

premie per persoon per dag 
werelddekking €         3,07 €         4,02

BekNOpt premIe-OverzIcht 
lANg-Op-reIsverzekerINg
 
 europa Wereld
  
 90 dagen € 90,- € 117,- 
 120 dagen € 120,- € 156,-  
 150 dagen € 150,- € 195,-    
 180 dagen € 180,- € 234,-
 210 dagen € 210,- € 273,-  
 240 dagen € 240,- € 312,-  
 270 dagen € 270,- € 351,-
 300 dagen € 300,- € 390,-
30 dagen extra
tot 540 dagen € 30,- € 39,-

BekNOpt dekkINgsOverzIcht 
lANg-Op-reIsverzekerINg

bagage   €    3.000,-
geneeskundige kosten 
(buiten Nederland)   - kostprijs -
buitengewone kosten  - kostprijs -
ongevallen
- bij overlijden  €    12.500,-
- bij blijvende invaliditeit 
   ten hoogste  €   5 0.000,- 
aansprakelijkheid  €  500.000,-
schade logies  €         300,-

eigen risico per verzekerde:  
voor bagage en geneeskundige kosten per 
periode: elk € 75,- per gebeurtenis. 
voor aansprakelijkheid: € 100,- per gebeurtenis.
 

deze verzekeringen worden rechtstreeks 
ondergebracht bij de europeesche verze-
keringen Nv te Amsterdam. studytravel 
treedt dus op als verzekeringsagent en kan 
je adviseren over de af te sluiten verzeke-
ringen maar ook assisteren bij eventuele 
claims in geval van schade of annule ring. 
per polis wordt € 3,50 poliskos ten in 
rekening gebracht, tenzij anders vermeld.

ANNULERINGSVERZEKERING

Je boekt je taalcursus ruim op tijd. maar 
in de periode daarna kan er iets gebeuren 
waardoor de reis uitgesteld of zelfs gean-
nuleerd moet worden. de kosten hiervoor 
kunnen soms tot wel 100% van de reis-
som oplopen. de annuleringsverzekering 
vergoedt deze kosten. Ook biedt deze 
verzekering dekking tijdens de reis als je 
plotseling naar huis moet terugkeren of in 
het ziekenhuis moet worden opgenomen. 
dan worden de ongenoten reisdagen 
vergoed. de kosten van deze verzekering 
bedragen 5,5% van de reis/cursussom. Je 
kunt deze verzekering uitbreiden met de 
zgn. zakenclausule waarmee je tegen een 
toeslag van 1% van de reis/cursussom 
uitval van je zakelijke waarnemer verzekert. 
de totale premie wordt vermeerderd met 
21% assurantiebelasting. 

REISVERZEKERINGEN

1. de AFlOpeNde reIsverzekerINg
ga je spaans leren op cuba of volg je een 
cursus in parijs of New York? Waar je ook 
naar toe reist, de Aflopende reisverzeke-
ring biedt een optimale risicodekking. 
Je kunt kiezen uit twee combinaties met 
verschillende dekkingen en premies. 
Natuurlijk zijn de risico’s uitstekend gedekt. 
en het allerbelangrijkste is dat je verzekerd 
bent van snelle en professionele hulp door 
de europeesche hulplijn. voor bagage niet 
ouder dan 1 jaar wordt de volledige nieuw-
waarde uitgekeerd. Bij Optimaal-dekking is 
dit zelfs 2 jaar. dé reisverzekering voor één 
enkele vakantie.  

2. de lANg-Op-reIsverzekerINg
Omdat je gaat studeren in het buitenland
is het goed om even stil te staan bij de 
reisverzekering, want voor de meeste 
verzekeringen geldt een beperkte duur van 
de reis. dat geldt niet voor de lang-op-
reisverzekering, de beste basis voor een 
lange reis zonder zorgen. deze verzekering 
is speciaal ontwikkeld voor mensen die 
langer op pad gaan. Je kunt kiezen tussen 
een europa- of werelddekking. de premies 
gelden voor cursisten tot 35 jaar. Ben je 
ouder neem dan contact met ons op zodat 

we je de juiste premie door kunnen geven. 
de poliskosten bedragen € 5,50.

3.  de dOOrlOpeNde 
vAkANtIereIs verzekerINg
ga je meerdere keren per jaar op taalcursus 
of vakantie, of maak je regelmatig korte 
uitstapjes, dan biedt de doorlopende 
vakantiereis verzekering uitkomst. met 
deze reisverzekering ben je verzekerd tegen 
de financiële gevolgen van beschadiging 
of diefstal van bagage en tegen de kosten 
van ziekte of ongeval. Ook zogenaamde 
buitengewone kosten worden vergoed. 
dit zijn bijvoorbeeld kosten die je maakt 
als je onverhoopt naar huis moet terug-
keren. 
per reis ben je maximaal 90 dagen verze-
kerd en als je kiest voor Optimaal-dekking 
zelfs 180 dagen. Als je weet dat je gaat 
skiën of een andere bijzondere sport gaat 
beoefenen kun je dit meeverzekeren. 
Na het afsluiten van de polis krijg je een 
hulppas. hiermee ben je in het buitenland 
verzekerd van een snelle en persoonlijke 
hulpverlening. met deze verzekering kies je 
voor een prima dekking tegen een scherpe 
prijs. Je betaalt je premie op maat. er zijn 
voor alleenstaanden, echtparen, samen-
wonenden of gezinnen aparte premie-
tarieven. de poliskosten bedragen € 5,50.

verzekerINgeN

Je kuNt Op eeNvOudIge WIJze BIJ studYtrAvel eeN ANNule rINgsverzeke rINg eN/OF eeN

reIsverzekerINg AFsluIteN. Je hOeFt dAArtOe slechts de BetreFFeNde OptIes Op het

INschrIJF FOrmulIer AAN te kruIseN.  
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BekNOpt dekkINgsOverzIcht 
lANg-Op-reIsverzekerINg

bagage   €    3.000,-
geneeskundige kosten 
(buiten Nederland)   - kostprijs -
buitengewone kosten  - kostprijs -
ongevallen
- bij overlijden  €    12.500,-
- bij blijvende invaliditeit 
   ten hoogste  €   5 0.000,- 
aansprakelijkheid  €  500.000,-
schade logies  €         300,-

eigen risico per verzekerde:  
voor bagage en geneeskundige kosten per 
periode: elk € 75,- per gebeurtenis. 
voor aansprakelijkheid: € 100,- per gebeurtenis.
 

een taalcursus volgen bij studytravel 
betekent ook een kennismaking met een 
andere cultuur. tijdens je verblijf in het 
verre buitenland ervaar je soms dat er 
dingen ontbreken, die voor jou zo vanzelf-
sprekend zijn. In veel ontwikkelingslanden 
is bijvoorbeeld een gebrek aan voldoende 
gezonde voeding, schoon drinkwater, 
medische zorg en onderwijs. vooral kin-
deren zijn er extra kwetsbaar. studytravel 
wil graag samen met haar cursisten een 
bijdrage leveren aan het verbeteren van 
de situatie van kinderen en steunt daarom 
een onderwijsproject van unicef, kinder-
fonds van de verenigde Naties, in Bolivia. 

BOlIvIA
Bolivia is een van de armste landen van 
latijns-Amerika. zeventig procent van de 
bevolking leeft onder de armoedegrens. 
een groot deel van de bevolking buiten 
de grote steden heeft geen toegang tot 
veilig drinkwater, sanitaire voorzieningen 
en elementaire gezondheidszorg. meer 
dan de helft van de bevolking bestaat uit 
Indianen, maar hun rechten worden niet 
altijd erkend.

het prOJect: tWeetAlIg ONder-
WIJs vOOr INdIAANse kINdereN
de meerderheid van de kinderen gaat naar 
de lagere school. de onderwijsdeelname 
van Indiaanse kinderen is echter bedui-
dend minder. vroeger werd er op de 
scholen alleen les gegeven in het spaans, 
een taal die een groot deel van de Indi-
aanse bevolking niet beheerst. 
de laatste jaren heeft unicef er samen 
met de Boliviaanse regering voor gezorgd 
dat in grote delen van het land tweetalig 
onderwijs werd opgezet. sinds er ook 

Als je kiest voor comfort-dekking en langer dan 90 dagen op 
taalreis gaat, dan kun je het aantal extra dagen dat je nodig 
hebt, meeverzekeren tegen een toeslag. voor europa is deze 
€ 1,- per persoon per dag en voor de wereld is deze € 1,30 per 
persoon per dag. Je kunt deze uitbreiden tot maximaal 180 dagen.
 
A =  1 volwassene 
gz =  2 volwassenen of 1 volwassene met inwonende en  
  uitwonende studerende kinderen tot 27 jaar, die   
  door verzekerde worden onderhouden
gm =  2 volwassenen met inwonende en uitwonende   
  studerende kinderen tot 27 jaar, die door 
  verzekerde worden onderhouden

HEb jE EEN KEUZE GEmAAKt?

kruis dan de betreffende opties op het inschrijfformulier aan. 
Wij weten dan exact welke verzekering je wenst en welke polis 
wij kunnen uitschrijven. Je krijgt dan vanzelf je polis met een 
toelichting op de verzekeringsvoorwaarden en een volledig 
dekkingsoverzicht toegestuurd. heb je nog vragen of behoefte 
aan toelichting over de verschillende verzekeringen neem dan 
even contact met ons op.

WAt tE doEN bIj ScHAdE of ANNULERING?

Je neemt contact op met studytravel. Wij sturen je een schade-
formulier en begeleiden de hele verdere afhandeling totdat alles 
geregeld is. 

uNIceF eN studYtrAvelBekNOpt dekkINgsOverzIcht 
dOOrlOpeNde vAkANtIereIs verzekerINg
 
 comfort  optimaal
bagage €    3.000,- €    5.000,- 
eigen risco bagage per reis €         50,- - geen -
geneeskundige kosten - kostprijs -  - kostprijs -
buitengewone kosten - kostprijs -  - kostprijs -
ongevallen  
- overlijden €  25.000,- €  25.000,-
- invaliditeit €  75.000,- €  75.000,-
schade logies €       300,- €      500,-
maximale verblijfsduur 90 dagen     180 dagen   
 

JAArpremIes
dOOrlOpeNde vAkANtIereIs verzekerINg

 Europa Wereld Wereld meeverzekeren
 comfort comfort optimaal winter-/bijzon-
    dere sporten

A €    46,00 €    53,50 €    87,00 + €   6,00
gz €    84,00 €    97,50 €  133,00 + € 10,00
gm €    115,50 €  138,00 €  174,50 + € 14,00

les gegeven wordt in Indiaanse talen, 
gaan Indianenkinderen met plezier naar 
school en maken ze deze ook af. 

hOe kuN JIJ de INdIAANse 
kINdereN IN BOlIvIA helpeN?
studytravel vraagt haar cursisten bij 
boeking € 2,- te doneren voor het 
onderwijsproject in Bolivia en zal het 
totaal door de cursisten geschonken 
bedrag verdubbelen. Wil je meer weten 
over dit project en over unicef, surf 
dan naar www.studytravel.nl of 
www.unicef.nl. 


