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Slecht weer &  annuleringsverzekering

Slecht weer verzekering:

U bent van plan om een mooie zeiltocht te gaan maken met uw collega’s, familie, 
relaties of vrienden. Wanneer de boeking is vastgelegd is het natuurlijk hopen op 
mooi weer.  Gelukkig is het weer eigenlijk altijd mooi genoeg om er een geweldi-
ge zeildag van te maken. Toch zijn er dagen of dagdelen dat het weer tegen kan 
zitten. Hiervoor heeft Annage een slecht weerverzekering ontwikkeld.

Gebruik regenkleding
Annage beschikt over alle maten moderne Helly Hansen zeil/regenkleding, voor 
het gehele gezelschap. Ok zijn er (beperkt) regenlaarzen aanwezig.

Mogelijkheid voor een alternatief programma
Bij minder weer is er kosteloos de mogelijkheid tot een alternatief programma 
zoals een bezoek en rondleiding bij het Skûtsjemuseum of een bezoek aan het 
bezoekerscentrum Nationaal Park De Alde Feanen  (in overleg te bepalen).
Verder kan gebruik worden gemaakt (indien beschikbaar) van een escape-room 
of escapecase met 50% korting.

De kosten voor de slecht weer-verzekering zijn: € 2,50 p/p.

Annuleringsuitbreiding:
(alleen van toepassing op skûtsjetochten)

Annulering:
Annulering om welke reden dan ook. Annulering geschied via de mail. Annu-
leringsregeling minimaal 48 uur voor aanvang van de zeiltocht. Als de boeking 
moet worden geannuleerd, wordt het verschuldigde boekingsbedrag tot maxi-
maal 100% vergoed. Bij afbreking van de reis vindt pro-rata vergoeding plaats. 
De belangrijkste gedekte oorzaken zijn: overlijden, ernstige ziekte van een van 
de collega’s of famillie leden. Maar ook slechte weersvoorspellingen mogen een 
reden zijn.  

De kosten voor de slecht weer + annuleringsverzekering zijn: € 4,50 p/p.

Slecht weerverzekering met of zonder annuleringsverzekering af te sluiten bin-
nen twee weken na bevestiging van de boeking, De aantallen staan vast op het 
moment van afsluiten. 
(Zie onze huurvoorwaarden op www.annage.nl)
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