
 

 
 
 

 
Clausuletekst Ski- en snowboardleraren en andere seizoenswerkers in de 
wintersport 
Deze dekking is alleen van kracht als hiervoor de extra premie is berekend. 

 
In de Algemene voorwaarden van de doorlopende reisverzekering van de Nederlandse Ski Vereniging 
staat dat deze alleen geldig is tijdens recreatie- en vakantiereizen. Als ski-, of snowboardleraar, of 
andere seizoensmedewerker in de wintersport bent u echter ook beroepsmatig met de wintersport 
actief. Wij zijn u toch graag van dienst met de doorlopende reisverzekering van de Nederlandse Ski 
Vereniging. Daarom hebben wij de verzekering in uw geval aangepast. Er gelden dus afwijkende 
voorwaarden. Deze vindt u hieronder. 
 
Wanneer bent u verzekerd? 
U bent ook verzekerd tijdens uw werkzaamheden als ski-, snowboardleraar of andere seizoenswerker 
in de wintersport. 
Op uw polisblad staat vermeld of u dekking heeft voor de standaard aaneengesloten reisperiode van 
90 dagen, dan wel dat u een verlengde periode van 120, 150, respectievelijk 180 dagen verzekerd 
bent. Een tussentijdse terugreis naar Nederland wordt niet gezien als onderbreking van de reisduur.  
 
Rechtsbijstand. 
U bent voor rechtsbijstand alleen verzekerd als privépersoon. Heeft uw geschil te maken met uw 
activiteiten als leraar, uw werkgever of uw huisvesting? Dan bent u daar niet voor verzekerd. 
 
Geneeskundige kosten 
De dekking Geneeskundige kosten is een aanvullende dekking op de verplichte Nederlandse 
zorgverzekering. Heeft u die niet? Dan gelden de volgende regels: 

 Heef u een volledige zorgverzekering in het land waar u werkt? En geldt deze ook in het land, de 
plaats of de instelling waar u de geneeskundige kosten moet maken? Dan vergoeden wij de 
kosten die het verzekerde bedrag van uw zorgverzekering overstijgen. 

 
Dien medische nota’s altijd eerst in bij uw zorgverzekeraar in het buitenland. Wij nemen uw schade 
alleen in behandeling als u het uitkeringsoverzicht van uw zorgverzekeraar meestuurt. 
 
Bagage 
Bagage is alleen verzekerd, als deze dekking op uw polisblad staat en u hiervoor premie heeft 
betaald. 
 

 Als leraar gebruikt u uw uitrusting intensief. Om die reden is de waardebepaling bij schade 

aangepast. Wij vergoeden uw wintersportuitrusting gedurende 6 maanden op basis van 

nieuwwaarde. Zijn uw spullen ouder dan 6 maanden? Dan vergoeden wij op basis van 

dagwaarde. Tevens zijn gesponsorde artikelen van deze dekking uitgesloten.  

 
Alle overige bepalingen zijn ongewijzigd. 

 
Pechhulp & vervangend vervoer  
Pechhulp & vervangend vervoer is alleen verzekerd, als deze dekking op uw polisblad staat en u 
hiervoor premie heeft betaald. 
 
De dekking Pechhulp & vervangend vervoer is alleen geldig tijdens vakantiereizen. Gaat u op reis in 
verband met uw werk als ski-, of snowboardleraar of andere seizoensmedewerker in de wintersport 
dan bent u alleen verzekerd tijdens de reis van en naar uw standplaats in het buitenland. 

 
 
 


