Boek uw vakantie in alle rust, dankzij een annuleringsverzekering die annuleringen of onderbrekingen in verband met
Covid dekt, en dankzij onze verplichtingen als u er eenmaal bent om u een veilige vakantie te garanderen, maar ook
en vooral een ontspannende vakantie, met onze Flower kluis + charter. Jij past de barrière gebaren toe en wij doen de
rest!
TABEL DEKKINGSBEDRAGEN – COVID-UITBREIDING
ANNULERINGSKOSTEN COVID-UITBREIDING
ANNULERINGSKOSTEN



Annulering vanwege een gemelde ziekte in
de maand voorafgaand aan het vertrek in
geval van een epidemie of pandemie



Annulering vanwege instapweigering als volg
van temperatuurmeting

HULPVERLENING COVID-UITBREIDING
› Advies op afstand vóór vertrek (A)
› Medische repatriëring (ook bij een epidemie of

Bedragen
Volgens de voorwaarden van het tijdschema
voor
annuleringskosten, max. 5.000 euro per
dossier
Eigen risico van 15 euro per
dossier

Eigen risico van 30 euro per
dossier
Bedragen
(A) 1 telefoongesprek
(B) Werkelijke kosten

pandemie) (B)
› Repatriëring als gevolg van annulering van de vlucht

vanwege een epidemie of pandemie (C)

(C)
Max. € 1.000,- per persoon en max. € 50.000,per groep

› Overnachtingskosten als gevolg van een

quarantaine van maximaal twee weken (D)

(D) Overnachtingskosten: € 80,- per nacht / max.
14 overnachtingen

› Overnachtingskosten als gevolg van annulering van

de vlucht vanwege een epidemie of pandemie (E)

(E) Overnachtingskosten: € 80,- per nacht / max. 14
overnachtingen

› Medische kosten buiten het woonland als gevolg van

de ziekte COVID-19, ook bij een epidemie of
pandemie (F)
› Eigen risico (F1)
› Vergoeding van lokale telefoonkosten (G)

(F) € 30.000,- per
persoon (F1) € 160,per persoon
(G) Tot € 80,-

› Psychologische ondersteuning (H)

(H) 6 gesprekken per gebeurtenis
› Noodkoffer (I)

(I) Max. € 100,- per persoon en max. € 350,- per gezin

EXTRA HULPVERLENING VOOR PERSONEN


Huishoudelijke hulp (a)

(a) 15 uur verdeeld over 4 weken



Boodschappendienst (b)

(b) maximaal 15 dagen lang 1 keer per week



Psychologische ondersteuning bij terugkeer in
uw woonplaats (c)

(c) 6 gesprekken per gebeurtenis

FLOWER SAFE +
Omdat uw comfort en veiligheid onze
prioriteit zijn
Strikte toepassing van overheids- en gezondheidsmaatregelen ter bestrijding van
COVID-19.
De toepassing van een specifiek systeem voor gedifferentieerd ontvangst en
vereenvoudigde aankomst- en vertrekformaliteiten. U hoeft indien dat mogelijk is
zelfs niet meer naar de receptie om uw sleutels op te halen.
Een versterkt protocol voor hygiëne en netheid met extra schoonmaak en het
desinfecteren van zowel de huuraccommodaties als de gemeenschappelijke
ruimtes.
Bevordering van contactloos en op afstand betalen, indien dat mogelijk is.
Verstrekking van desinfecterende gel en/of vloeibare zeep in alle
gemeenschappelijke ruimtes.
Bij de douchegebouwen treft u desinfecterende schoonmaakmiddelen.
We benoemen een COVID-19-referent per vestiging die verantwoordelijk is voor de
uitvoering van de richtlijnen.

Duidelijke communicatie over alle preventieve maatregelen tegen COVID-19.
Schoonmaak van de huurwoningen met een specifiek protocol en ventilatie van de
huur voor een minimum van 6 uur tussen 2 huurders.

