
Verzekeringen op vakantie: overbodig of hard nodig?  

 
Na het boeken van de vakantie kan het zijn dat je gedachten niet meteen lekker bij je 
vakantiebestemming zijn. Vele breken zich het hoofd over de lange lijst verzekeringen die moeten 
worden afgesloten voordat je op vakantie gaat. Holidayguru heeft voor jullie uitgezocht welke 
verzekeringen zinvol zijn om af te sluiten voordat je op vakantie gaat en welke een totale verspilling van 
je geld zijn. Hieronder een overzicht. 
 
Reisannuleringsverzekering: de moeite waard √ 
Deze verzekering is vooral een goed idee wanneer er veel tijd zit tussen het boekmoment en het 
vertrekmoment van de vakantie. Ook voor duurdere vakanties is het slim om een 
reisannuleringsverzekering af te sluiten. Verder is het raadzaam deze verzekering af te sluiten wanneer 
je een chronische ziekte hebt of met senioren of kleine kinderen reist. Ten slotte moet je er aan denken 
dat deze verzekering geen kleine pijntjes dekt: ben je bang om te vliegen of vergeten je visa aan te 
vragen? Dat zal deze verzekering niet dekken! P.S. de annuleringsverzekering dekt ook kosten die 
gemaakt worden door het onderbreken van een reis, bijvoorbeeld door een overleden familielid.  
 
Doorlopende reisverzekering: de moeite waard √ 
Een doorlopende reisverzekering is zeker de moeite waard om te overwegen. Hoe gemakkelijk is het om 
op vakantie gewond te raken, of een allergische reactie te hebben en daardoor snel een dokter te 
moeten zien? Vaak gebeuren dit soort dingen een stuk sneller dan je zou verwachten. Vooral als je veel 
op vakantie gaat, is deze verzekering zeker de moeite waard. 
 
Reisongevallenverzekering: in uitzonderlijke gevallen nodig (X) 
Deze verzekering is alleen zinvol als je nog geen ongevallenverzekering hebt. Je particuliere 
ongevallenverzekering dekt je namelijk ook in het buitenland. Als je van plan bent een extreme sport te 
gaan beoefenen, dan is het verstandig om een reisongevallenverzekering af te sluiten. Denk eraan: hoe 
riskanter te sport, des te verstandiger is het om een reisongevallenverzekering af te sluiten. Dit zal je 
helpen in het geval van letsel of indien er een mogelijke reddingsoperatie ingezet moet worden. Veel 
doorlopende reisverzekeringen bieden aparte dekking voor winter- en watersporten. Ga je op 
wintersport of duikvakantie? Dan is het verstandig om deze dekking te kiezen, want een 
helikoptervlucht van de berg of behandeling in een decompressiekamer kan flink in de kosten lopen. 
 
Bagageverzekering: vrij onnodig (X) 
Met deze verzekering is je bagage gedekt tegen verlies, diefstal, vermissing of beschadiging. Dit is alleen 
handig als je veel waardevolle spullen meeneemt op reis, want deze verzekeringen zijn vrij duur. Indien 
je bagage gestolen is tijdens je reis dien je altijd aangifte te doen bij de lokale politie. Zonder bewijs van 
aangifte krijg je de dagwaarde van je bagage niet terug. En let op: verzekeringsmaatschappijen zullen 
vooral met deze verzekering het incident proberen te verdraaien en te rechtvaardigen met grove 
nalatigheid.  
 
Reisaansprakelijkheidsverzekering: vrij onnodig (X) 
Omdat je vaak al een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebt, die je ook in het buitenland dekt, 
maakt het dat deze verzekering overbodig wordt. Let wel op, indien je met kleine kinderen reist en deze 
een object breken, dan zal dit niet vergoed worden door je particuliere aansprakelijkheidsverzekering. Je 
Reisaansprakelijkheidsverzekering zal een soortgelijk ongeval wel dekken.  
 



Huurautoverzekering: de moeite waard √ 
Vaak worden er bij het huren van een auto al verschillende aansprakelijkheidsverzekeringen 
aangeboden. Met een huurautoverzekering ben je je in ieder geval van een ding zeker: je ontvangt geen 
vervelende verassingen als je deze verzekering afsluit.  
 

 
 
 
 
 
 
Over Holidayguru.nl  
Holidayguru.nl is één van de grootste reiswebsites in Duitsland en Nederland. Met meer dan 6 miljoen 
Facebook-fans en elke maand meer dan 17 miljoen pageviews behoort het tot één van de succesvolste 
websites in Duitsland en Nederland. Daniel Krahn en Daniel Marx hebben Holidayguru in 2012 
opgericht. Vandaag de dag zijn zij de bestuurders van UNIQ GmbH, dat naast de Duitse Urlaubsguru en 
de internationale Holidayguru websites nog met vier andere projecten actief is. Meer dan 180 
medewerkers werken voor deze start-up, verspreid over drie vestigingen.  
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