
Waarom een 
verzekering?



Wat kan je overkomen in het buitenland?

• Ziek worden

• Ziek worden en naar huis moeten worden gerepatrieerd

• Bij een ongeval betrokken raken

• Arbeidsongeschikt raken

• Beroofd worden op reis

• Ingebroken worden in je accommodatie

• Ingebroken worden in de woning in Nederland

• Betrokken raken bij een overtreding van een lokale wet

• Een familie lid in NL wordt ernstig ziek of overlijdt

• Aansprakelijk gesteld worden voor schade



Wat zijn dan de consequenties?

Die kunnen heel erg verschillen natuurlijk.

• Los van de emotionele omstandigheden, waarin je terecht kunt komen, zijn 
er altijd financiële consequenties. 

• Een goede verzekering met een goede adviseur, die je altijd te woord staat, 
kan een hoop onzekerheden in het buitenland wegnemen

Je weet nooit wat er kan gebeuren



Een goede zorgverzekering

• Meneer en mevrouw X vertrokken in april 2012 naar Zuid Korea

• Eerst werd de kleinste dochter ziek met als gevolg een operatie

• Daarna werd kanker geconstateerd bij meneer. Ondanks deze vreselijke ontdekking 
bleef hij doorgaan met werken, want dat wilde hij zo graag

• Behandeling ter plekke was gelukkig mogelijk 

• Totale kosten € 161.000! 

• Alles geregeld door de alarmcentrale



Een goede repatriëringsdekking

• In bijna hetzelfde geval wilde verzekerde terug naar Nederland

• Alarmcentrale regelde vervoer naar huis

• Adviseur begeleidde traject BRP en zorgverzekering Nederland



Een goede ongevallendekking

• Als gevolg van het vallen van een dak brak verzekerde zijn nek

• Hij herstelde binnen 3,5 jaar, maar hield wat blijvende beperkingen over

• De verzekering keerde EUR 9.000 uit

• Omdat deze verzekerde 3 jaar niet kon werken, ontving hij toch nog inkomsten uit 
zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering

• Zijn gemiddelde giftenvergoeding over de voorgaande jaren werd 2,5 jaar volledig 
vergoed

• Gelukkig kon hij zijn werkzaamheden volledig hervatten, maar had dat niet 
helemaal gekund, dan had hij tot aan zijn pensioenleeftijd een gedeeltelijke 
uitkering ontvangen



Nog meer ongelukken in een klein hoekje

• Op reis in Cambodja 

• Terugkomst in Maleisië

• Nog meer drama na dat fietsongeluk

• Oma ernstig ziek in Nederland

• Ingebroken in de woning in Nederland


