
ALGEMENE BEPALINGEN 
CONTRACT NR. IB16 00169 BE SNOW

Club Med SNEEUGARANTIE
V A K A N T I E V E R Z E K E R I N G



BELANGRIJK

  U wilt aangifte doen van een verzekerde gebeurtenis?

GRAS SAVOYE MONTAGNE – 3B, rue de l’Octant – BP 279 – 38433 Echirolles cedex – Frankrijk
Tel: + 33 (0) 9 72 72 22 46* – Email: clubmed@grassavoye-montagne.com

U kunt uw aangifte ook online invullen op www.grassavoye-montagne.com

Uw aangifte 
moet ons 
bereiken:
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Tabel met garantiebedragen 3

Ingangsdatum en duur van garanties 3

Algemeen 4

Sneeuwgarantie 9

 1.  Annulering in geval van te weinig of teveel sneeuw 9

 2.  Compensatie in geval van te weinig of teveel sneeuw 9

Samenvatting

Annulering 

Minder dan 
5  

werkdagen

BELANGRIJK:  in geval van annulering moet u het reisbureau of de 
organisator van uw reis onmiddellijk op de hoogte stellen.

* (oproep aan normaal tarief)

Compensatiereis 

Minder dan 
5  

werkdagen
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•  Annulering in geval van te weinig of teveel sneeuw

• Compensatie in geval van te weinig of teveel sneeuw

Volgens de verkoopvoorwaarden van Club Med met 
max. van € 7.500/GM en € 30.000/gebeurtenis 
Eigen risico van 10 met een min. van € 30 en een 
max. van € 80
Forfaitair bedrag van € 500  
in de vorm van vouchers van Club Med

Sneeuwgarantie Maximale bedragen per GM

Tabel met 
garantiebedragen

Ingangsdatum en duur van garanties
 Garanties  Ingangsdatum  Afloop van garanties

Annulering van reis De dag van de inschrijving op het verzekeringscontract De dag van het begin van het verblijf

Andere garanties De dag van het begin van het verblijf De laatste dag van het verblijf

De bovenstaande garanties (met uitzondering van de garantie “ANNULERING VAN REIS“) zijn alleen van toepassing 
tijdens het verblijf dat door Club Med werd verkocht, met een maximum van 3 maanden vanaf de datum van vertrek.
Alleen diensten die bij Club Med zijn aangeschaft, vallen onder dit contract.
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Dit contract is een collectieve schadeverzekering gesloten door Club 
Med, Vereenvoudigde aandelenvennootschap, met maatschappelijke 
zetel te 11, rue de Cambrai – 75019 Parijs – Frankrijk, geregistreerd 
bij het KvK van Parijs onder nummer 572185684 en geregistreerd 
bij ORIAS (Uniek register) als verzekeringstussenpersoon onder het 
nummer 07001037, beschikbaar op www.orias.fr. Dit contract is 
onderschreven door:

•  Marsh SAS, Vereenvoudigde aandelenvennootschap, met 
maatschappelijke zetel te 5, place des Pyramides – 92800 Puteaux – 
Frankrijk, ingeschreven bij het Kvk van Nanterre onder het 
nummer 572174415 en geregistreerd bij ORIAS (Uniek register) als 
verzekeringsmakelaar onder het nummer 07001037, beschikbaar op 
www.orias.fr, beroepsaansprakelijkheidsverzekering en financiële 
garantie overeenkomstig artikels L 512-6 en volgende van de Franse 
verzekeringswet, intracommunautair BTW-nummer FR 05 572 174 415, 
APE-code 6622Z,

•  E-Thaque, Vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal 
van € 10.000, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 
94, boulevard Flandrin – 75116 Parijs – Frankrijk, geregistreerd 
onder het nummer 813 958 642 RCS Parijs – ORIAS nr. 16003915.

Het aangaan van deze verzekering is optioneel, een reis kan worden 
gekocht zonder de aankoop van een verzekering.

Zoals bij elk contract voor verzekeringen en bijstand, omvat deze zowel 
voor u als voor ons, rechten maar ook verplichtingen. Dit contract is 
onderworpen aan de Wet Verzekeringen. Deze rechten en plichten 
worden op de volgende pagina’s beschreven.

 1. Definities
ANNULERING VAN DE REIS
De pure en eenvoudige annulering van de reis die u hebt geboekt, 
volgens de redenen en omstandigheden die hebben geleid tot de 
toepassing van de “ANNULERINGSVERZEKERING“.

VERZEKERDE
Verzekerde personen zijn personen die door tussenpersoon of 
intekenaar worden vervoerd, die deze overeenkomst hebben 
ondertekend, hierna ”U of GM“ genoemd. Deze mensen moeten 
hun verblijf hebben geboekt bij een erkend verkooppunt in België 
en/of Luxemburg.

VERZEKERAAR/WIJ
EUROP ASSISTANCE SA, verzekeringsmaatschappij naar Frans recht met 
een kapitaal van € 35.402.786, beheerst door de Verzekeringswet, 
waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1, promenade de 
la Bonnette – 92230 Gennevilliers – Frankrijk, ingeschreven in het 
Kvk van Nanterre onder het nummer 451 366 405, handelend via 
haar Ierse filiaal, waarvan de handelsnaam ”EUROP ASSISTANCE SA 
IRISH BRANCH“ is en waarvan de hoofdzetel is gevestigd te 4-8 Eden 
Quay Dublin 1 - Ierland, geregistreerd in Ierland onder het certificaat 
nr. 907 089.

WOONPLAATS
De woonplaats van de verzekerde moet zich in een lidstaat van de 
Europese Unie bevinden.

BUITENLAND
De term Buitenland betekent de hele wereld met uitzondering van 
het land waar uw woonplaats zich bevindt en uitgesloten landen.

EIGEN RISICO
Een deel van de schadevergoeding die voor uw rekening is.

GEBEURTENIS
Willekeurige gebeurtenis, waardoor het huidige contract wordt 
geactiveerd.

INTEKENAAR
Club Méditerranée, gevestigd in Frankrijk, hierna Club Med genoemd, 
die dit contract ondertekent namens andere begunstigden, hierna 
de verzekerden genoemd.

 2.  Territoriale reikwijdte  
van guaranties

De garanties die worden beschreven in het hoofdstuk 
”REISVERZEKERINGSGARANTIES“ zijn van toepassing in de hele wereld.

Afhankelijk van de interne of internationale evolutie van de landen 
waarin we actief zijn, moeten we mogelijk bepaalde bestemmingen 
uitsluiten. Om u te informeren voor uw vertrek, neemt u contact op 
met onze klantenservice op+ 33 (0) 1 41 85 85 41.

Algemeen

		ZIJN 
Landen in een staat van burger- of buitenlandse 
oorlog,met politieke instabiliteit, of met 
volksbewegingen, oproer, terreurdaden, represailles, 
beperking van het vrije verkeer van personen en 
goederen (om welke reden dan ook, waaronder 
gezondheid, veiligheid, meteorologie, enz.) of 
desintegratie van een atoomkern of enige straling 
van een energiebron met een radioactief karakter.

	3.  Aanvang en duur  
van uw contract

De geldigheidsduur van alle garanties komt overeen 
met de reisdata vermeld op de factuur die door 
de organisator van de reis is afgegeven, met een 
maximale duur van 3 opeenvolgende maanden, met 
uitzondering van de garantie “ANNULERING VAN DE 
REIS“ die van kracht wordt op de dag van uw dat u 
dit contract aangaat (gelijktijdig met het aangaan 
van de reis), en verloopt op de dag van vertrek.

Het aangaan moet op de dag van aankoop van de 
reis gebeuren of uiterlijk voor de eerste dag van 
toepassing op de sancties, zoals voorzien in de 
annulering van Club Med.



5

NR. IB16 00169 BE SNOW | ALGEMENE BEPALINGEN SNEEUGARANTIE

 4.  Hoe gebruikt u onze diensten?
A.  U WILT AANGIFTE DOEN VAN EEN VERZEKERDE GEBEURTENIS 

MET BETREKKING TOT DE VERZEKERINGEN SNEEUWGARANTIE 
Om van de verzekeringsdekking te genieten, moet u de bijgevoegde 
claim invullen en deze binnen 5 werkdagen na het optreden van de 
gebeurtenis naar het volgende adres sturen:

GRAS SAVOYE MONTAGNE
Contract nr. IB16 00169 BE SNOW

3B, rue de l’Octant – BP 279 
38433 Echirolles cedex – Frankrijk

Tel: + 33 (0) 9 72 72 22 46 (oproep aan normaal tarief) 
Email: clubmed@grassavoye-montagne.com 

www.grassavoye-montagne.com

U kunt uw aangifte ook online doen, via de website  
www.grassavoye-montagne.com.

B. CUMUL VAN GARANTIES 
Als de risico’s die door dit contract worden gedekt, door een 
andere verzekering worden gedekt, moet u ons de naam van 
de verzekeraar doorgeven bij wie u de andere verzekering hebt 
afgesloten (L 121-4 van de Verzekeringswet) zodra u op de 
hoogte van de gebeurentis bent en ten laatste op het moment 
dat u de claim indient.

C. VALSE VERKLARINGEN
Wanneer deze het doel van het risico veranderen of verminderen:

•  elke tegenzin of opzettelijk onjuiste verklaring van uw kant 
maakt de overeenkomst ongeldig. De betaalde premies blijven 
onze eigendom en wij hebben het recht om de verschuldigde 
premies te eisen,

•  enige omissie of verkeerde voorstelling van uw kant waarvan 
de kwade trouw niet is vastgesteld, houdt de annulering 
van het contract in, 10 dagen na de kennisgeving die u per 
aangetekende brief zal worden toegezonden.

 5. Schade-expertise
Als de schade niet in onderlinge overeenstemming kan worden 
vastgesteld, wordt ze beoordeeld op basis van een minnelijke en 
verplichte expertise, met inachtneming van onze respectievelijke 
rechten.

Elke partij kiest zijn expert. Als deze experts het niet eens worden, 
doen ze beroep op een 3e en de 3 experts zullen stemmen, 
meerderheid van stemmen.

Als een partij geen expert aanstelt of de 2 experts stellen geen 
3e aan, dan wordt de derde experts door de rechtbank van de 
maatschappelijke zetel van de verzekeraar aangesteld. Deze 
benoeming gebeurt op eenvoudig verzoek, ten minste door een 
van ons ondertekend. Degene die niet heeft ondertekend, wordt 
per aangetekende brief naar de expertise gedaagd.

Elk de partijen zal de kosten en honoraria van zijn expert en, indien 
van toepassing, de helft van deze van de 3e dragen.

	6. Subrogatie
Nadat u hulp en/of betaalde schadevergoeding heeft gekregen, 
met uitzondering van de uitkering onder de garantie “INDIVIDUEEL 
REISONGEVAL», zijn we gesubrogeerd in de rechten en acties die 
u kunt nemen tegen de derden die verantwoordelijk zijn voor de 
gebeurtenis, zoals voorzien in artikel 95 van de Verzekeringswet. 
Onze subrogatie is beperkt tot het bedrag van de vergoeding die 
we u hebben betaald of de kosten voor de uitgevoerde bijstand.

Wanneer de diensten die worden verleend op grond van deze 
Algemene Bepalingen geheel of gedeeltelijk worden gedekt door 
een verzekeringspolis die bij een andere onderneming of een andere 
instelling werd afgesloten, zijn wij gesubrogeerd in de rechten en 
acties van de Verzekerde tegen die onderneming of instelling.

	7. Verrekeningstijd
De schikking vindt plaats binnen 15 dagen na de overeenkomst 
tussen ons of de uitvoerbare rechterlijke beslissing.



6

ALGEMENE BEPALINGEN SNEEUGARANTIE | NR. IB16 00169 BE SNOW

 8. Bepaling
Art. 88 van de verzekeringswet
Elke actie die voortvloeiend uit deze overeenkomst wordt 
voorgeschreven binnen een periode van 3 jaar vanaf het feit dat 
aanleiding heeft gegeven tot deze gebeurtenis.

	9. Klachten – geschillen
In geval van een klacht of geschil kunt u contact opnemen met:

EUROP ASSISTANCE FRANCE
Service Remontées Clients

1, promenade de la Bonnette 
92633 Gennevilliers cedex – Frankrijk

We zullen de ontvangst van uw klacht binnen 10 dagen bevestigen, 
tenzij we niet rechtstreeks contact met u kunnen opnemen. We streven 
ernaar om u binnen twee maanden een definitief antwoord te geven.

Als u niet tevreden bent met de manier waarop uw klacht is verwerkt, 
kunt u een schriftelijke kennisgeving sturen naar:

La Médiation de l’Assurance 
TSA 50110 

75441 Paris cedex 09 – Frankrijk 
http://www.mediation-assurance.org/

of de Belgische ombudsman:

Ombudsman voor verzekeringen 
Square de Meeûs, 35 – 1000 Brussel – België  

Tel: + 32 (0) 2 547 58 71 – Fax: + 32 (0) 2 547 59 75 
info@ombudsman.as – www.ombudsman.as

Het indienen van een klacht doet geen afbreuk aan uw recht om 
te vervolgen.

	10. Toezichthoudende autoriteit
De toezichthoudende autoriteit is Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution – A.C.P.R. – 4, place de Budapest – CS 92459 – 75436 Parijs 
cedex 09 – Frankrijk.

	11. Persoonlijke gegevens
De bescherming van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor 
ons. Het doel van deze paragraaf is om uit te leggen hoe en voor 
welke doeleinden we uw persoonlijke gegevens gebruiken. Lees 
deze paragraaf aandachtig door.

A.  WELKE JURIDISCHE ENTITEIT GEBRUIKT  
UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw 
persoonlijke gegevens is de Ierse afdeling van Europ Assistance SA, 
gevestigd op de 4e verdieping, 4-8 Eden Quay, Dublin 1, D01N5W8, 
Ierland, geregistreerd bij het Irish Companies Registration Office 
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onder het nummer 907.089 (hierna, de “Gegevenscontroller”). 
Europ Assistance SA is een vennootschap die onderworpen is aan de 
Verzekeringscode en waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt 
te 1, Promenade de la Bonnette – 92230 Genevilliers – Frankrijk, een 
naamloze vennootschap geregistreerd bij het handelsregister van 
Nanterre onder het nummer 450 366 405.

Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens 
of als u uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens 
wenst uit te oefenen, neem dan contact op met onze functionaris 
voor gegevensbescherming:

Europ Assistance SA Irish Branch – DPO 
4/8 Eden Quay – D01N5W8 

Dublin – Ierland  
EAGlobalDPO@europ-assistance.com

B.  HOE GEBRUIKEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

De gegevenscontroller verwerkt uw persoonlijke gegevens voor de 
volgende doeleinden:

• het afsluiten van een verzekering en risicobeheer,

• het afsluiten en beheren van het beleid,

• het beheer van claims en klachten, en

• het delen van gegevens ten behoeve van fraudepreventie.

De verwerking van uw persoonlijke gegevens is wettig omdat deze 
gebaseerd is op de noodzaak om dergelijke gegevens te verwerken 
voor de uitvoering van het contract of om te genieten van de 
verzekeringsgaranties of voor de uitvoering van de precontractuele 
maatregelen.

C. WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT?

Alleen persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het vervullen 
van de hierboven genoemde doeleinden zullen worden verwerkt. 
In het bijzonder zal de verantwoordelijke voor de verwerking de 
volgende gegevens verwerken:

• uw naam, adressen (post en elektronisch) en identificatiedocumenten,

• uw bankgegevens.

D.  MET WIE DELEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?
We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met andere Europ 
Assistance Group-bedrijven of Generali Group-bedrijven, externe 
organisaties zoals onze auditors, herverzekeraars of co-assuradeuren, 
claimmanagers, agenten, distributeurs die belast zijn met de 
uitvoering van een dienst binnen de reikwijdte van uw verzekering 
en elke andere entiteit die een organisatorische en operationele 
activiteit uitvoert ter ondersteuning van de verzekering. 

Deze entiteiten kunnen om aparte toestemming vragen om uw 
persoonlijke gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden.

E.  WAAROM IS HET VERSTREKKEN VAN  
UW PERSOONLIJKE GEGEVENS ESSENTIEEL?

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens moet gebeuren om 
uw verzekering uit te voeren, om uw verzekering te beheren, om 
uw claim te beheren, als onderdeel van de herverzekering of co-
assurantie, voor het uitvoeren van controles of onderzoeken van 
tevredenheid, om fraude en datalekken te beheersen, om te voldoen 
aan onze wettelijke verplichtingen en, meer in het algemeen, om 
onze activiteit als verzekeraar uit te voeren. 

Als u uw persoonlijke gegevens niet verstrekt, is het niet mogelijk 
om van de verzekering te profiteren.

F.  WAAR WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS BEWAARD?
We kunnen uw persoonlijke gegevens overdragen naar landen, 
gebieden of organisaties buiten de Europese Economische Ruimte (EER) 
die niet door de Europese Commissie worden erkend als locaties die 
voldoende bescherming bieden, zoals de VS. Dit zal gebeuren als u 
om de implementatie vraagt van een verzekeringsgarantie tijdens 
uw verblijf in een van deze landen.

In dit geval is de overdracht van persoonsgegevens aan entiteiten 
buiten de EER onderworpen aan de voorwaarde dat passende 
beveiligingsmaatregelen worden getroffen, in overeenstemming met 
de toepasselijke wetgeving. U kunt hierover meer informatie krijgen, 
en een kopie van de maatregelen die zijn getroffen, door contact op 
te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.
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G.  WAT ZIJN UW RECHTEN MET BETREKKING TOT  
UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

U kunt de volgende rechten uitoefenen met betrekking tot uw 
persoonlijke gegevens:

•  Toegang: u kunt de verantwoordelijke vragen om toegang tot uw 
persoonlijke gegevens,

•  Correctie: u kunt de controller vragen om eventuele persoonlijke 
gegevens te corrigeren die onjuist zijn of onvolledig,

•  Verwijdering: u kunt de gegevenscontroller verzoeken om uw 
persoonlijke gegevens te verwijderen wanneer een van de volgende 
redenen van toepassing is:

 –  de persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig voor het doel 
waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt,

 –  u trekt uw toestemming voor de verwerking in, wanneer er geen 
andere wettelijke reden is voor de verdere verwerking van uw 
persoonlijke gegevens,

 –  u maakt bezwaar tegen een geautomatiseerde beslissing die over 
u wordt genomen en er is geen dwingende, legitieme reden om 
de verwerking te rechtvaardigen of u maakt bezwaar tegen de 
verwerking voor directmarketingdoeleinden,

 – de gegevens zijn illegaal verwerkt, of

 –  de persoonlijke gegevens moeten worden verwijderd voor de 
naleving van een wettelijke verplichting die is vastgelegd in de 
wetgeving van de Europese Unie of van de lidstaat waartoe de 
controller behoort,

•  Beperking van de verwerking: u kunt de gegevenscontroller 
verzoeken om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te 
beperken als een van het volgende van toepassing is:

 –  u betwist de juistheid van uw persoonlijke gegevens en vraagt 
de verantwoordelijke om de verwerking te beperken, zodat 
deze de nauwkeurigheid van de verwerkte persoonsgegevens 
kan verifiëren. De verwerking is illegaal en u bent tegen het 
verwijderen van persoonlijke gegevens, maar u wilt in plaats 
daarvan om de beperking van het gebruik ervan vragen,

 –  de verantwoordelijke voor de verwerking heeft geen persoonlijke 
gegevens meer nodig om de verwerkingsdoeleinden te bereiken, 
maar deze zijn vereist door het instellen, uitoefenen of verdedigen 
van juridische procedures of rechtszaken, of

 –  u hebt bezwaar tegen het gebruik van een methode voor 
geautomatiseerde verwerking van uw persoonlijke gegevens 
en we verifiëren dat we geen superieure legitieme basis hebben.

•  Draagbaarheid: u hebt het recht om van de gegevenscontroller 
een kopie van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen in een 
gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat.

  Uw rechten, inclusief het recht om bezwaar aan te tekenen, kunnen 
worden uitgeoefend door per e-mail contact op te nemen met 

onze functionaris voor gegevensbescherming: EAGlobalDPO@
europ-assistance.com.

  Het verzoek om deze rechten uit te oefenen is gratis, tenzij deze 
kennelijk ongegrond of buitensporig zijn.

H.  HOE KUNT U EEN KLACHT INDIENEN OM  
UW RECHTEN TE LATEN GELDEN MET BETREKKING  
TOT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS? 

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende 
autoriteit. De contactgegevens van deze toezichthoudende autoriteit 
worden hieronder verstrekt:

België:

Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens 
Rue de la Presse, 35 

1000 Brussel – België  
Tel: + 32 (0) 2 274 48 00 – Fax: + 32 (0) 2 274 48 35 

Email: contact@apd-gba.be 

Ierland: 

Data Protection Commissioner 
Canal House, Station Road, Portarlington,  

Co. Laois, R32 AP23 – Ierland 
Email: info@dataprotection.ie

I.  HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

We bewaren uw persoonlijke gegevens voor de tijd die nodig is, zoals 
hierboven vermeld, of zolang als vereist door de wet.

	12. Fraude
Elke vorm van fraude door de verzekerde bij het opstellen van de 
verzekeringsvordering of in de antwoorden op de vragenlijsten heeft 
tot gevolg dat de verzekerde zijn rechten jegens de verzekeraar 
worden onthouden. Alle documenten moeten daarom op een volledige 
en grondige manier worden ingevuld. De verzekeraar behoudt zich 
het recht voor om de frauduleuze verzekerde voor de bevoegde 
rechtbank te dagen.
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 1.  Annulering in geval van  
te weinig of teveel sneeuw

De garantie wordt u verleend, na aftrek van een eigen risico dat 
in de tabel met garantiebedragen wordt vermeld, in geval van 
te weinig of teveel sneeuw wanneer het zich voordoet:

• in een skigebied op meer dan 1000 meter hoogte,

•  voor elk vertrek tijdens de winterperiode, waarvan de officiële data 
door het station zijn bepaald,

•  wanneer het gaat om de sluiting van meer dan 50 skigebieden, die 
normaal open zijn op het terrein van uw verblijf, gedurende ten 
minste 2 opeenvolgende dagen, binnen 5 dagen voor uw vertrek.

Deze voorwaarden zijn cumulatief.

VOOR WELK BEDRAG KOMEN WE TUSSEN?
Wij komen tussen voor het bedrag van de annuleringskosten die u hebt 
opgelopen op de dag van de gebeurtenis waarvoor de garantie kan 
gelden, in overeenstemming met de Algemene Verkoopvoorwaarden 
van de organisator van de reis, met een maximum en een eigen 
risico zoals aangegeven in de tabel met garantiebedragen.

IN WELKE TERMIJN MOET U DE SCHADE AANGEVEN?
U moet het reisbureau of de organisator van uw reis onmiddellijk of 
binnen 2 werkdagen op de hoogte stellen en ons binnen 5 werkdagen 
na de gebeurtenis op de hoogte brengen. Hiervoor moet u ons de 
verklaring van verlies sturen die aan u is gegeven.

In geval van niet-tijdige annulering en/of kennisgeving, zullen 
we alleen de annuleringskosten betalen die verschuldigd zijn 
op de datum van het ontstaan van het verlies dat aanleiding 
gaf tot de annulering.

WAT ZIJN UW VERPLICHTINGEN IN GEVAL VAN SCHADE
Uw verklaring moet vergezeld zijn van:

•  de originele annuleringsfactuur uitgegeven door de organisator 
van de reis,

• het nummer van uw verzekeringspolis SNEEUGARANTIE,

•  het registratieformulier dat u van het reisbureau of de organisator krijgt,

• elk ander bewijs.

 2.  Compensatie in geval van  
te weinig of teveel sneeuw

De garantie is in de vorm van een Club Med-voucher ten bedrage van 
500 €, geldig gedurende één jaar vanaf uw datum van terugkeer, 
in geval van te weinig of teveel sneeuw wanneer dit zich voordoet:

• in een skigebied op meer dan 1000 meter hoogte,

•  voor elk vertrek tijdens de winterperiode, waarvan de officiële data 
door het station zijn bepaald,

•  wanneer het gaat om de sluiting van meer dan 50 skigebieden, 
die normaal open zijn op het terrein van uw verblijf, gedurende 
ten minste 2 opeenvolgende dagen.

Deze voorwaarden zijn cumulatief.

Sneeuwgarantie

De garantie “ANNULERING IN GEVAL VAN TE WEINIG 
OF TEVEEL SNEEUW“ dekt niet de onmogelijkheid 
om te vertrekken door de fysieke organisatie 
van de reis door de organisator (touroperator, 
luchtvaartmaatschappij), inclusief in het geval 
van een vlucht en/of het falen ervan (staking, 
annulering, uitstel, vertraging) of de voorwaarden 
van hosting of veiligheid van de bestemming.
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(1) Prijzen incl. BTW van 01/11/2018.

Vanaf € 7.501 moet u contact met ons opnemen.

VAKANTIEVERZEKERING MET MAXIMALE

 Forfaitair bedrag per persoon
 Prijs (1) per persoon 

CLUB MED SNEEUWGARANTIE

< € 401 € 24

401 – € 750 € 26

751 – € 1.000 € 28

1.001 – € 1.500 € 30

1.501 – € 2.000 € 32

2.001 – € 2.500 € 34

2.501 – € 3.500 € 36

3.501 – € 4.500 € 38

4.501 – € 7.500 € 40

GRAS SAVOYE
Verzekeringsmaatschappijen en herverzekeringsmaatschappij
Vereenvoudigd naamloze vennootschap met een kapitaal van € 1.432.600 – 311.248.637 RCS Nanterre – Nr. FR 61311248637
Maatschappelijk zetel: Immeuble Quai 33 – 33/34, quai de Dion-Bouton – CS 70001 – 92814 Puteaux cedex – Frankrijk
Tel: + 33 (0) 1 41 43 50 00 – www.grassavoye.com
Geregistreerd bij ORIAS onder het nummer 07 001 707 (www.orias.fr)
Gras Savoye is onderworpen aan controle van de A.C.P.R. (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution)
4, place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris cedex 9 – Frankrijk

EUROP ASSISTANCE SA
De verzekeringspremies betaald door leden worden geïnd in naam en voor rekening van EUROP ASSISTANCE,  
een naamloze vennootschap naar Frans recht met een kapitaal van € 35.402.786, geregistreerd bij het handels
en vennootschapsregister van Nanterre onder het nummer 451 366 405, vennootschap naar het Wetboek inzake Verzekeringen 
waarvan het hoofdkantoor zich bevindt te 1, promenade de la Bonnette – 92230 Gennevilliers – Frankrijk
Handelend via haar Ierse filiaal, waarvan de handelsnaam EUROP ASSISTANCE SA IRISH BRANCH is en waarvan de hoofdvestiging 
zich op 4-8 Eden Quay Dublin 1 – Ierland, bevindt en in Ierland is geregistreerd onder certificaatnummer 907089

MARSH SAS
Verzekeringsmaatschappij – Vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van € 5.807.566
Het hoofdkantoor bevindt zich Tour Ariane – 5, Place des Pyramides – 92800 Puteaux – Frankrijk
Geregistreerd onder het nummer 572 174 415 RCS Nanterre
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering en financiële garantie overeenkomstig artikelen L. 512-6  
en volgende van de verzekeringswet – intracommunautaire BTW-nr. FR 05 572 174 415  
Nr. ORIAS 07.001.037 – www.orias.fr – APE-code 6622Z



Resetten Drukken Verzenden

Claim SNEEUWGARANTIE
Contract nr.: IB16 00169 BE SNOW

TERMIJN VOOR AANGIFTE

 Voor alle claims: stuur uw aangifte binnen 5 dagen

AANGIFTE TE BEZORGEN
• per mail naar: clubmed@grassavoye-montagne.com of door te klikken op Verzenden

•  per post naar: GRAS SAVOYE MONTAGNE – Contract Nr. IB16 00169 BE SNOW 
 3B, rue de l’Octant – BP 279 38433 Echirolles cedex – Frankrijk – Tel: + 33 (0) 9 72 72 22 46 (oproep aan normaal tarief) 

•  U kunt uw aangifte ook online doen, via de website www.grassavoye-montagne.com

Vul de hiervoor bestemde velden in

LIJST VAN DOCUMENTEN DIE BIJ DE AANGIFTE MOETEN WORDEN GEVOEGD

BELANGIJK : Vink het vakje aan dat overeenkomt met de aard van uw aangifte.

MOTIEF VAN DE AANGIFTE

 Sneeuwgarantie
o Annulering in geval van te weinig of teveel sneeuw (voor vertrek)

o Compensatie in geval van te weinig of teveel sneeuw (tijdens verblijf)

We informeren u dat de persoonlijke gegevens die Gras Savoye Montagne verzamelt noodzakelijk zijn om te zorgen voor een goed beheer van uw claim. Voor een goed beheer kunnen deze gegevens 
aan de verzekeraar worden doorgegeven en kunnen ook worden doorgegeven aan deskundigen, onze raden, de polishouder en onze serviceproviders en subcontractanten die mogelijk buiten 
de Europese Unie zijn gevestigd. Om de veiligheid en adequate bescherming van persoonsgegevens te garanderen, zal Gras Savoye Montagne ervoor zorgen dat deze overdrachten systematisch 
worden ondersteund door passende waarborgen, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 46 van de Europese Verordening Gegevensbescherming. De wettelijke basis voor de verwerking 
van uw gegevens is de uitvoering van uw verzekeringscontract of de toestemming met betrekking tot de mogelijke behandeling van uw gezondheidsgegevens. Deze gegevens worden zo lang als 
nodig bewaard voor het beheer van de claim en daarna, vanaf het moment dat het dossier wordt gesloten, voor de toegestane duur of opgelegd door een wettelijke of reglementaire bepaling.

U hebt recht op toegang, rectificatie, schrapping, beperking van de verwerking, evenals het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. U kunt ook op elk moment bezwaar maken, om legitieme 
redenen,tegen de verwerking van uw gegevens. Er wordt gespecificeerd dat de uitoefening van sommige van deze rechten kan leiden tot – van geval tot geval voor Gras Savoye Mountain – de onmogelijkheid 
om uw dossier te beheren. U kunt uw rechten op elk moment uitoefenen, onder voorbehoud van bewijs van uw identiteit, en contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming door 
rechtstreeks contact op te nemen met uw claimmanager of door een brief te sturen ter attentie van Gras Savoye – Functionaris voor gegevensbescherming – Immeuble Quai 33 – 33/34, quai de Dion 
Bouton – CS 70001 – 92814 Puteaux Cedex – Frankrijk, of door een e-mail te sturen naar het volgende adres: informatique.libertes@grassavoye.com. U hebt ook het recht om een claim in te dienen 
bij de CNIL op het volgende adres: CNIL – 3, place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris Cedex 07 – Frankrijk. 

o  Door mijn persoonlijke gegevens, waaronder medische gegevens, aan Gras Savoye Montagne te verstrekken, machtig ik het gebruik ervan voor de verwerking van mijn dossier. Als u 
ons bovendien informatie verstrekt over iemand anders dan uzelf, stemt u ermee in ons op de hoogte te stellen van ons gebruik van dergelijke persoonlijke gegevens en om namens 
ons toestemming te verkrijgen.*

* Gras Savoye Montagne informeert u dat uw aangifte niet zal worden verwerkt als het vakje niet is aangevinkt.

ANNULERING

• Originele factuur van annulering.

•  Het registratieformulier dat u van het reisbureau  
of de organisator krijgt.

• Elk ander bewijs.

COMPENSATIE

•  Het registratieformulier dat u van het reisbureau  
of de organisator krijgt.

GEGEVENS VAN DE VERZEKERDE EN REIS

Naam   Voornaam 

Nr  Straat 

Postcode  Plaats 

Tel  Email  @ 

Reis van  tot  Plaats van gebeurtenis  

Opmerkingen:  

Gedaan te  op  

Handtekening van 
de verzekerde
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