
Pech
bijstand

Reis
bijstand

Bijstands
pakket

Vakantie
pakket

Multi
pakket

Annulatie
verzekering

Dag en nacht
pechbijstand voor

1 voertuig in de Benelux

Wereldwijde
personenbijstand

Dag en nacht
pechbijstand voor 1 voertuig

in geografisch Europa

+
Wereldwijde

personenbijstand

Wereldwijde
personenbijstand

+
Verzekering tegen

annulatie, wijziging of
onderbreking van reizen

Dag en nacht
pechbijstand voor 1 voertuig 

in geografisch Europa

+
Wereldwijde

personenbijstand

+
Verzekering tegen

annulatie, wijziging of
onderbreking van reizen

+
Fietsbijstand Benelux

+
Bagageverzekering

Verzekering tegen
annulatie, wijziging of

onderbreking van reizen

Per voertuig* Bijkomend voertuig Per voertuig* Bijkomend voertuigBijkomend voertuig

Motorhome** Motorhome** Motorhome** Motorhome**Vervangwagen

Vervangwagen Vervangwagen Vervangwagen Vervangwagen

(excl. België en 
Aziatisch gedeelte Turkije)

(excl. Aziatisch gedeelte Turkije) (excl. België en 
Aziatisch gedeelte Turkije)

(excl. Aziatisch gedeelte Turkije)

€ 139/jaar

€ 99/jaar  

€ 125/jaar

€ 243/jaar  

€ 270/jaar

€ 230/jaar  

€ 324/jaar

€ 373/jaar  

€ 464/jaar

€ 164/jaar  

€ 249/jaar

€ 55 € 91 € 55 € 91

€ 48 € 119 € 48 € 119€ 119

€ 73 € 102 € 73 € 102€ 64

Opties
per voertuig/jaar

Benelux

Opties
per voertuig/jaar 

geografisch Europa

Opties
per voertuig/jaar 

geografisch Europa

Opties
per voertuig/jaar 

geografisch Europa

Opties
per voertuig/jaar 

geografisch Europa

Jaarcontracten 2022
365 dagen lang gerust en beschermd

Kan ik langer dan 120 dagen op reis? Ga je langer dan 120 dagen aan één stuk op reis? Dan betaal je vanaf dag 121 een extra bedrag op 
je reisbijstand: € 60 per begonnen maand per verzekerde. Deze optie dient te worden afgesloten voor aanvang van de reis.

Is mijn bagage ook gedekt? In het multipakket is een verzekering tegen verlies, beschadiging of diefstal in begrepen. Bij reisbijstand, 
bijstands- en vakantiepakket is het een optie: € 115 voor waarborg tot € 1.250 (single) of € 185 voor waarborg tot € 2.500 (gezin).

Het plafond van je verzekering? Bij een annulatieverzekering, vakantiepakket of multipakket kan je reizen annuleren tot een waarde 
van € 2.500 per persoon (max. gezinswaarborg € 10.000). Er bestaat een optie om het plafond van deze verzekeringen te verhogen naar 
€ 5.000 per persoon: € 105 (single) of € 158 (gezin). Max. gezinswaarborg € 20.000.

Tarieven geldig vanaf 01/05/2022, onder voorbehoud van drukfouten.  
Check ook onze website voor tarieven, algemene voorwaarden en IPID-
documenten. Deze documenten dienen door de klant doorgenomen te 
worden voor de aanschaf van het product. 

V.U.: VAB nv, Pastoor Coplaan 100, 2070 Zwijndrecht. 

VAB-TB-RA-0522-NL

*  Prijs voor de eerste 2 voertuigen. Vanaf 3e tot 5e voertuig: € 59/voertuig/jaar.
** Verplicht supplement voor voertuigen hoger dan 3 m en/of langer dan 6,5 m, 

en/of M.T.M. 3,5 ton tot max. 6,5 ton.

Onze verzekerings-
producten zijn 

onderschreven door 
KBC Verzekeringen. 

De bijstandsproducten 
worden gewaarborgd 

door VAB nv.



Tijdelijke contracten 2022
Ideaal voor een korte reisperiode

Onze verzekerings-
producten zijn 

onderschreven door 
KBC Verzekeringen.

In deze communicatie staat “Europa” 
voor “geografisch Europa exclusief 
België en Aziatisch gedeelte Turkije”. 
Dit geldt ook voor het product 
Europa+.

Tarieven geldig vanaf 01/05/2022, 
onder voorbehoud van drukfouten. 
Check ook onze website voor 
tarieven, algemene voorwaarden en 
IPID-documenten. Deze documenten 
dienen door de klant doorgenomen 
te worden voor de aanschaf van het 
product. 

Alle tijdelijke polissen of formules 
kunnen worden afgesloten voor 
een verblijf van max. 120 dagen 
onafgebroken in het buitenland. 
De polis wordt afgesloten voor 
de periode aangeduid in de polis, 
minstens gelijk aan de volledige 
reisduur. 

VAB is een niet-verbonden agent van 
KBC Verzekeringen. 

V.U.: VAB nv, Pastoor Coplaan 100, 
2070 Zwijndrecht. 

VAB-TB-RA-0522-NL

Vakantiepakket
met bagage

Reisbijstand
met bagage

Reis
bijstand

Annulatie
verzekering

Bagage

Wereldwijde
personenbijstand

+
Bagageverzekering

met verzekerde waarde
€ 1.250/persoon

+
Annulatie en

reisonderbreking
(max. € 35.000/gezin)

Personenbijstand

+
Bagageverzekering

met verzekerde waarde
€ 1.250/persoon

PersonenbijstandVerzekering tegen
annulatie, wijziging of

onderbreking van reizen
(max. € 35.000/gezin)

Extra verzekering tegen
diefstal, verlies of

beschadiging

Voertuig buitenlandVoertuig buitenlandVoertuig buitenland

(excl. België en 
Aziatisch gedeelteTurkije)

(excl. België en 
Aziatisch gedeelte Turkije)

(excl. België en 
Aziatisch gedeelte Turkije)

WereldwijdWereldwijdWereldwijdWereldwijdWereldwijd

Geografisch EuropaGeografisch Europa

7,75% 
 

+ € 40 

5,75% 
 

€ 1 van de totale 
reissom 

per extra
maand

van de totale 
reissom 

/dag/persoon
voor een schijf van 
€ 250 in verzekerde 
waarde

€ 6,75/dag/persoon

€ 3,75/dag/persoon

€ 6,25/dag/persoon

€ 3,25/dag/persoon

€ 4,25€ 4,25€ 4,25

Optie
per voertuig/dag

Geografisch Europa

Optie
per voertuig/dag

Geografisch Europa

Optie
per voertuig/dag

Geografisch Europa

Minimumpremie € 40/persoon
voor de eerste maand
Max. te verzekeren tot € 10.000/persoon

Minimumpremie € 25Minimumpremie € 25Minimumpremie € 25

Minimumpremie € 25/persoonMinimumpremie € 25/persoon

Minimumpremie € 25/persoonMinimumpremie € 25/persoon
Minimumpremie € 25/contract
Max. te verzekeren tot € 10.000/persoon

Minimumpremie € 25/contract
Maximumwaarde € 5.000/persoon
of 20 schijven van € 250 
in verzekerde waarde

Wereldwijd Wereldwijd WereldwijdWereldwijd

Europa+ Europa+

van de totale 
reissom

van de totale 
reissom € 5/dag € 5,50/dag 6,25%4,25%

€ 3/dag € 3,50/dag

Minimumpremie € 150/contract,
minimum 20 personen

Minimumpremie € 150/contract,
minimum 20 personen

Minimumpremie € 150/contract,
minimum 20 personen

Minimumpremie € 150/contract,
minimum 20 personen

Minimumpremie € 200/contract,
minimum 20 personen,
maximum 1 maand
Max. te verzekeren tot € 10.000/persoon

Minimumpremie € 100/contract,
minimum 20 personen
Max. te verzekeren tot € 10.000/persoon

GroepskortingGroepskorting Groepskorting Groepskorting


