
Voorwaarden annuleringsfonds Zeilschool De Stipe 

Wij adviseren om altijd zelf een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Een andere 

mogelijkheid is om deel te nemen in ons eigen annuleringsfonds. 

Artikel 1: Algemeen 
1.     Deelnemen in het annuleringsfonds dient uiterlijk 7 dagen na boekingsdatum te 

worden overeengekomen. 

2.     De deelname aan het annuleringsfonds bedraagt 5,5% van de netto cursusprijs. 

3.     Het annuleringsfonds geeft bij annulering als gevolg van een hieronder genoemde 

gebeurtenis recht op restitutie van het door Zeilschool De Stipe ontvangen 

(deel)bedrag volgens de boekingsbevestiging, onder aftrek van de kosten voor het 

annuleringsfonds en € 25 administratiekosten. 

4.     Het annuleringsfonds is geldig vanaf de datum van boeken volgens de 

boekingsbevestiging en eindigt op de datum van vertrek volgens de 

boekingsbevestiging. 

5.     De dekking begint na ontvangst van de betaling van de annuleringsfondspremie 

6.     Uitkering wordt verleend voor niet genoten geboekte dagen ten gevolge van een 

omstandigheid als genoemd in Artikel 2.1 t/m 2.3. De uitkering wordt berekend op 

basis van de cursusprijs in verhouding van het aantal niet genoten geboekte dagen tot 

het totaal aantal geboekte dagen. 

Artikel 2: Annuleringsdekking 

Uitkering wordt verleend voor annuleringskosten ten gevolge van een onzekere gebeurtenis 

als genoemd in onderstaande punten: 

1.  Overlijden, ernstige ziekte* of ernstig ongeval/letsel van de cursist of zijn/haar 

familieleden in de 1e of 2e graad.  

2.  Een medisch noodzakelijke ingreep die de cursist moet ondergaan. 

Geen uitkering wordt verleend indien de deelnemer een onware opgave doet en/of een 

verkeerde voorstelling van zaken geeft. 

 Artikel 3: Verplichtingen bij annulering 

1.  Geef de gebeurtenis zo snel mogelijk aan ons door. Bij mondelinge melding is ook 

nog een schriftelijke melding noodzakelijk. (info@zeilschooldestipe.nl) 

        2.   U bent verplicht om als wij daarom vragen, een schriftelijke en ondertekende 

verklaring te overleggen over het ontstaan, de aard en de reden van annulering 

 

 

 

*bij geldige positieve test is ook een besmetting met COVID-19 een geldige reden voor 

uitkering van annuleringskosten 


