
ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERINGSGARANTIE 

WAT VERGOEDEN WIJ?
De vergoeding vindt plaats na overlegging van bewijsstukken. Op voorwaarde dat u ons vooraf schriftelijk op de hoogte 
heeft gebracht van de reden van uw verlate aankomst of vervroegd vertrek. Toeristenbelasting, eigen risico en verzeke-
ringspremie worden in mindering gebracht.

Club Farret biedt een annulerings-en onderbrekingsgarantie aan voor een bedrag ter hoogte van 3.3% van de verblijfs-
kosten in een huuraccommodatie of op een kampeerplaats. De garantie moet op het moment van reserveren afgesloten 
worden. 

Email :  annulation@farret.com

 Mail :  Yelloh ! Village Le Club Farret
  Annuleringsdienst
     Chemin des Rosses – 34450 Vias-Plage

WAT IS DE ANNULERINGSPROCEDURE?

 ¾ U moet de camping op de hoogte brengen van uw annulering zodra u op de hoogte bent van het evenement 
dat u verhindert te blijven.

 ¾ De bewijsstukken moeten binnen 10 werkdagen na het optreden van het evenement worden toegezonden.

IN WELKE SITUATIES KUNT U BEROEP OP 
ONS DOEN?

Als een van de volgende gebeurtenissen zich voor of 
tijdens uw verblijf voordoet: 
 
- Overlijden, ongeval of ernstige ziekte, waaronder 
Covid-19 ( zie pagina 2 voor meer informatie), ziekenhui-
sopname van de verzekerde, een ouder of een naast fa-
milielid (echtgenoot, echtgenote, schoonvader, schoon-
moeder, zusters, broers, kinderen, ooms, tantes, neefjes, 
nichtjes, schoonzonen, schoondochters). 
- Complicaties als gevolg van de staat van de zwanger-
schap die zich voor de 7e maand van de zwangerschap 
van een van de personen die aan het verblijf deelnemen, 
voordoet en die leiden tot de absolute stopzetting van 
elke professionele of andere activiteit. 
- Economisch ontslag, conventionele beëindiging. 
- Het verkrijgen van een baan voor ten minste 6 maan-
den terwijl u als werkloze geregistreerd staat. 
- Ernstige brandschade, explosie, waterschade aan uw 
bedrijfspand of hoofdwoning en waarbij uw aanwezi-
gheid vereist is. 
- Contre indicatie en gevolgen van vaccinatie. 
- Ernstige schade aan het voertuig, uw caravan of cam-
per binnen 48 uur voor vertrek.  

- Annulering of wijziging van vakantiedagen door de 
werkgever. Een eigen risico van 10% van het bedrag van 
het verblijf blijft voor uw rekening.  
(Deze garantie geldt niet voor bedrijfsleiders, vrije beroe-
pen, ambachtslieden en intermitterend personeel). 
- Professionele overplaatsing opgelegd door uw 
hiërarchie. 
- Oproep: met het oog op adoptie van een kind, als 
getuige of jurylid, voor een orgaantransplantatie of voor 
een herexamen. 
- Natuurrampen (in de zin van Wet nr. 86-600 van 13 juli 
1986, bijgewerkte versie)
- Annulering van één van de personen die de verzekerde 
vergezellen (maximaal 6 personen) voor één van de eve-
nementen die onder de annuleringsgarantie vallen.  
- Scheiding (echtscheiding of verbreking van PACS) met 
officieel bewijs. 
 
In geval van verlate aankomst of onderbreking van uw 
verblijf kunt u om vergoeding vragen van de afwezige 
dagen. Een eigen risico van 1 dag wordt in mindering 
gebracht. De reden moet vallen onder de garantie-
voorwaarden.



COUVERTURE / COVERAGE COVID-19
avec la garantie annulation / with the cancellation guarantee

NOUS COUVRONS NOUS EXCLUONS
LA COVID-19 INDIVIDUELLEMENT EN TANT QUE 

MALADIE, MALADIE GRAVE OU CAUSE DE DÉCÈS

WE COVER
COVID-19 INDIVIDUALLY AS AN ILLNESS, SERIOUS 

ILLNESS OR CAUSE OF DEATH

LES CONSÉQUENCES D’UNE RESTRICTION À LA LIBERTÉ 
DE MOUVEMENT (ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE, 

QUARANTAINE ET CONFINEMENT GÉNÉRALISÉS...)

WE EXCLUDE
THE CONSEQUENCES OF RESTRICTION OF FREEDOM 

OF MOVEMENT (STATE OF HEALTH EMERGENCY, 
GENERALIZED QUARANTINE AND LOCKDOWN ...)

EXEMPLES DE PRISE EN CHARGE   J-15 (dans les 15 jours précédent mon arrivée)
        EXAMPLES OF COVERAGE  D-15 (within the 15 days prior to my arrival)

Je suis malade
de la COVID 19

(test positif)

I am sick
of COVID 19

(positive test)

Un des participants au séjour 
est atteint de la COVID 19  

(test positif)

One of the participants 
of the stay has COVID 19

(positive test)

Je suis cas contact avéré 
dans l’obligation de m’isoler 

et de faire le test PCR

I am a confirmed contact 
case with the obligation to 
isolate myself and do the 

PCR swab test

Je suis cas contact avéré 
dans l’attente de mes 
résultats du test PCR

I am a confirmed contact 
case while waiting for my 

PCR swab test results.

Je suis malade, mon médecin 
confirme que je ne suis pas 

en état de voyager et 
suspecte un COVID

I am ill, my doctor confirms 
that I am not fit to travel and 

suspects COVID

Un proche (selon les CGA) 
est gravement malade de 

la COVID
(hospitalisation / décès)

A close family member (see 
general terms) is seriously 

ill with COVID
(hospitalisation / death)

Je suis réquisitionné par les 
autorités dans le cadre de 
la lutte contre le COVID

I am requisitioned by the 
authorities as part of the 

fight against COVID

Suite maladie ou cas 
contact, je vais arriver avec 

au moins 1 jour de retard
(franchise d’1 jour)

Following illness or contact 
case, I will arrive at least 

1 day late (a 1 day 
deductable applies)

EXEMPLES DE NON PRISE EN CHARGE / EXAMPLES OF NO-COVERAGE

Refus d’embarquement
suite à prise de température

Denied boarding
following temperature 

measurement

Etat d’urgence
sanitaire

State of health
emergency

Fermeture administrative
de l’établissement

Administrative closure
of the establishment

Fermeture 
des frontières

Closing of borders

Quarantaine et
confinements généralisés

Quarantine and
generalized lockdown

Cas de maladie en cas de séjour 
dans un pays formellement 

déconseillé par son gouvernement
Cases of sickness in the event of a 
stay in a country formally advised 

against by its government

Annulation des congés payés par 
l’employeur en conséquence 

de la pandémie
Cancellation of paid holidays 
by the employer as a result 

of the pandemic

Mise en quarantaine à 
l’arrivée ou au retour dans son pays

Quarantine on arrival or return to 
home country

Limitation des déplacements 
à un nombre de kilomètres 

Travel restriction to a 
number of kilometres

CAS EXCEPTIONNELS DONNANT DROIT À UN BON À VALOIR (SELON CGV) / 
EXCEPTIONAL CASES GIVING RISE TO A CREDIT VOUCHER (ACCORDING TO GENERAL TERMS)

100


