
ANNULERINGSKOSTENNOTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:           Handtekening: 

Recreatiebedrijf: 

Dit formulier dient als annuleringsbewijs. 

Let op! Dit formulier mag alleen ingevuld worden door het recreatiebedrijf/accommodatie.  

Gegevens Recreatiebedrijf/Accommodatie: 

Naam __________________________  

Straatnaam __________________________ Huisnummer ______________________________ 

Postcode __________________________ Woonplaats ______________________________ 

Land __________________________ 

Email adres ______________________________ Telefoonnummer __________________________ 

IBAN nummer Recreatiebedrijf/Accommodatie ____________________________________________ 

 

 

 

Gegevens annulering: 

Wat was de gereserveerde periode? Van ___________tot___________ 

Hoeveel bedroeg de totale huur?  €  _______________________ 

Welk bedrag ontving u van de annulerende recreant? €  _______________________  

Op welke datum werd de vakantie geboekt? __________ Datum van bericht annulering?  __________ 

Voor hoeveel personen werd er gereserveerd?     _____ Hoeveel personen hebben er geannuleerd?_____ 

Werd de totale huurperiode geannuleerd?        Ja        Nee,    namelijk  _____  van de  _____  nachten 

Wat huurde de recreant?  

Onder welke voorwaarden? 

Werd het geannuleerde door u opnieuw verhuurd?        Ja        Nee   

Zo ja, hoeveel huur ontving hiervoor? € _________ 

Heeft u nog overige opmerkingen/aanvullingen?   ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Algemene gegevens:    Polisnummer of boekingsnummer  ____________________________________________ 

 

Gegevens Recreant/Verzekerde: 

Voorvoegsel __________________________ Voorletters ______________________________ 

Tussenvoegsel __________________________ Achternaam ______________________________ 

Straatnaam __________________________ Huisnummer ______________________________ 

Postcode __________________________ Woonplaats ______________________________ 

Land __________________________ 

Email adres ______________________________ Telefoonnummer __________________________ 

 

 

 



Geachte verzekerde, 

Bij uw reservering had u gelukkig een annuleringsverzekering afgesloten en daarom ontvangt u dit 

formulier van het recreatiebedrijf waar u de vakantie had geboekt.  

Indien uw reden van annulering onder de dekking van de annuleringsverzekering valt, kunt u een 

schadeclaim indienen. 

Vul daartoe het bijgaande schadeformulier volledig in en stuur dit samen met de genoemde bijlagen 

rechtstreeks aan ons postadres: 

RecreatieVerzekeringen.nl 
Meester E.N. van Kleffensstraat 6 
6842 CV Arnhem 
 
Of u mailt alle documenten naar: schademeldingen@recreatieverzekeringen.nl zodat wij snel de 
annulering kunnen verwerken. 
 

Maar voor een snelle afhandeling adviseren wij u om de annuleringsschade online in te vullen. Als 

u het schadeformulier online invult dan kunt u de overige bijlage aan het eind 

uploaden/toevoegen. Ga daarvoor naar https://www.recreatieverzekeringen.nl/schademelding  

  

Benodigde bijlagen zijn: 

✓ Annuleringskostennota (= voorzijde van dit formulier en ingevuld door het recreatiebedrijf!) 

✓ Een kopie van uw reserverings- of boekingsbevestiging 

✓ Bijlagen waaruit de reden van annulering blijkt (bijv. doktersverklaring, bewijs ziekenhuisopname, 

etc.) 

✓ Schadeformulier door u ingevuld 

 

De behandeling van uw schadeclaim zal ongeveer twee weken duren. Voor verdere vragen kunt u 

contact opnemen met RecreatieVerzekeringen.nl, telefoon 085 0027540 bereikbaar van maandag tot 

en met vrijdag, van 09.00 uur tot 16.30 uur. 

 

 

Deze annuleringsverzekering is ondergebracht bij de                        , maar de administratie en schade 

afhandeling loopt via RecreatieVerzekeringen.nl. 
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