VERZEKERINGSOPTIES 2022:
Als u met Balkan Nomads reist, maakt u gebruik van een wagen in het buitenland waar
andere regels en wetten van kracht zijn die u niet kent. Wij bieden u drie
verzekeringsopties aan, zodat u met een gerust hart en zonder zorgen op reis kunt
vertrekken. Dit document moet u een inzicht geven in de soorten schade waarvoor u
verzekerd bent tijdens uw reis met Balkan Nomads, afhankelijk van de verzekering die u
kiest.
Optie 1: Ik neem geen verzekering
Als u met Balkan Nomads reist, raden wij u aan om een van onderstaande
verzekeringsopties te kiezen. Indien u echter geen verzekering wenst, kunt u ervoor
kiezen om geen verzekering af te sluiten. De waarborg die u zal moeten betalen, zal
bijgevolg hoger zijn dan wanneer u een verzekering zou afsluiten. Indien u op het einde
van uw reis meer schade zou hebben dan de betaalde waarborg, dan zal u het verschil
nog moeten betalen.
Optie 2: Ik kies voor een Omniumverzekering
Een Omniumverzekering beperkt uw financiële aansprakelijkheid voor schade aan de
auto, auto-onderdelen en het toebehoren, met uitzondering van diefstal of vandalisme,
mits u de auto gebruikt volgens de voorwaarden van het huurcontract. De specifieke
voorwaarden zijn hieronder opgelijst:
Wat een Omniumverzekering dekt
● Schade door slijtage en het
onderhoud van de auto.
● Schade aan de carrosserie en de
voorruit van maximum 2 cm lang.
● Schade veroorzaakt door zand en
rukwinden.

Wat een Omniumverzekering niet dekt
● Schade door de auto verkeerd te
gebruiken.
● Lekke banden.
● Schade door de auto te gebruiken in
een gebied dat ernstige schade kan
veroorzaken (bv. door een rivier
over te steken).
● Schade aan de auto,
auto-onderdelen en het toebehoren
van de auto door diefstal, een

poging tot diefstal of vandalisme.
● Schade door natuurrampen.
● Telefoonkosten en kosten voor
bijstand ter plaatse worden niet
gedekt door de organisatie.
Wat betekent dat financieel?
Deze verzekering is een optie, waarvoor u ten laatste 6 weken voor vertrek €150 moet
betalen. Daarbovenop komt nog een waarborg van €300 die wij u binnen de 6 weken na
uw terugkeer terugbetalen als u de auto en het toebehoren in perfecte staat inlevert. Als
u voor deze optie kiest, bedraagt uw franchise maximaal €500.
Optie 3: Ik kies voor een gouden Omniumverzekering
Een gouden omniumverzekering beperkt uw financiële aansprakelijkheid voor schade
aan de auto, auto-onderdelen en het toebehoren, met uitzondering van diefstal of
vandalisme, moest u de auto gebruikt volgens de voorwaarden van het huurcontract. De
specifieke voorwaarden zijn hieronder opgelijst:
Wat een gouden Omniumverzekering
dekt
● Schade door slijtage en het
onderhoud van de auto.
● Schade aan de carrosserie en de
voorruit van maximum 2 cm lang.
● Schade veroorzaakt door zand en
rukwinden.
● Telefoonkosten en kosten voor
bijstand ter plaatse worden gedekt
door de organisatie.

Wat een gouden Omniumverzekering niet
dekt
● Schade door de auto verkeerd te
gebruiken.
● Lekke banden.
● Schade door de auto te gebruiken in
een gebied dat ernstige schade kan
veroorzaken (bv. het oversteken van
een rivier).
● Schade aan de auto,
auto-onderdelen en het toebehoren
van de auto door diefstal, een
poging tot diefstal of vandalisme.
● Schade door natuurrampen.

Het Balkan Nomads team.

