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ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN 
 

Flexibel ticket is een groepsverzekeringscontract onderschreven door TIX in de hoedanigheid van 

verzekeringsnemer. TIX stelt aan haar klanten die een vliegtuigticket reserveren via de website, de 

toetreding tot het verzekeringscontract voor.  

 

Wie is uw verzekeraar: 

Europ Assistance S.A., een Franse naamloze vennootschap, gereguleerd door de Franse 
Verzekeringswet, met maatschappelijke zetel te 1, promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers, 
Frankrijk, ingeschreven in het handelsregister van Nanterre onder het nummer 451 366 405 (via haar Ierse 
filiaal) 4 th floor, 4-8 Eden Quay, Dublin 1, D01 N5W8, Ierland.  

Europ Assistance SA wordt gereguleerd door de Franse toezichthoudende autoriteit (ACPR), 61 rue 

Taitbout, 75436 Parijs Cedex 09, Frankrijk. De Ierse vestiging handelt in overeenstemming met de Code of 

Conduct for Insurance Undertakings (ethische code voor verzekeringsmaatschappijen) die door de Central 

Bank of Ireland is uitgegeven, is geregistreerd in de Republiek Ierland onder nummer 907089 en handelt in 

uw land onder de vrijheid van dienstverlening. 

Het solvabiliteitsrapport van de verzekeraar is beschikbaar op de volgende website: 

http://www.europ-assistance.fr/sites/default/files/wwweuropassistancefr/download-doc/pdf/easasfcr2017vf.

pdf 

 
  

 

 
We zullen geen activiteiten uitvoeren of anderszins aangaan voor of namens een 
gesanctioneerde persoon, entiteit, territorium, land of organisatie die door de Verenigde Naties, 
Europa of Frankrijk als zodanig werd bestempeld; of andere toepasselijke sanctieregelingen 
(beperking, embargo, bevriezing van activa of zeggenschap), in specifieke activiteit waarbij 
direct of indirect een van de volgende landen betrokken is: Noord-Korea, Soedan, Syrië, de Krim, 
Irak, Afghanistan) ("hierna het sanctieregime).  
 
Er is overeengekomen en begrepen dat geen actie die een directe of indirecte connectie met een 
gesanctioneerde persoon, entiteit, territorium, land of organisatie impliceert, door ons kan 
worden uitgevoerd. Geen contractuele verplichtingen kunnen een schending van het 
Sanctieregime tot doel of gevolg hebben en we zijn niet aansprakelijk of verplicht om 
rechtsmiddelen of schadeloosstellingen te betalen vanwege deze niet-uitvoering. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.europ-assistance.fr/sites/default/files/wwweuropassistancefr/download-doc/pdf/easasfcr2017vf.pdf
http://www.europ-assistance.fr/sites/default/files/wwweuropassistancefr/download-doc/pdf/easasfcr2017vf.pdf
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Definities:  

VLUCHT: een vlucht waarvoor de boeking is gemaakt op de website van de Polishouder en/of op die 
websites waar de toetreding tot deze verzekering wordt aangeboden op grond van een specifieke 
overeenkomst tussen de houder van de website en de Polishouder. 

VERZEKERDE/U: persoon die is toegetreden tot de Flexible Ticket-verzekering, op het moment van 
reservatie /boeking van de Vlucht die op de website van de Polishouder werd gekocht. 

POLISHOUDER: TIX 

PREMIUM: is de totale prijs van de toetreding tot het Groepverzekeringscontract, inclusief eventuele 
toepasselijke taksen op de verzekeringspremie. 

OMBOEKINGSVLUCHT: een tweede boeking door u gemaakt om de datums te wijzigen van de 
Oorspronkelijke vlucht  
 

Waarvoor u gedekt bent: 

Wij komen tussen in het financiële verlies dat u hebt geleden als gevolg van een onverwachte 
gebeurtenis die uw persoonlijke leven beïnvloedt en waardoor ude datum van uw vertrek of terugkeer 
of beide datums van uw Oorspronkelijke vlucht, moet wijzigen op voorwaarde dat de omboekingsvlucht 
ten minste 24 uur vóór de vertrekdatum van de Oorspronkelijke vlucht wordt geboekt en de datum van 
de Omboekingsvlucht ten laatste binnen 60 dagen na de datum van de Oorspronkelijke vlucht 
plaatsvindt. 

Het bedrag van onze tussenkomst is beperkt tot de prijs van het goedkopere goedkoopste ticket zijnde 
ofwel de Oorspronkelijke vlucht ofwel de Omgeboekte vlucht.   

Om de schadevergoeding te berekenen, worden de onderstaande elementen die in de prijs van de 
vlucht kunnen inbegrepen zijn niet in aanmerking genomen: 

■ Aanvullende diensten met betrekking tot Bagage en Zitplaatsen voor de Oorspronkelijke 
vlucht.  

■ Eventuele transactiekosten zoals debet-, krediet- of administratiekosten. 

■ De administratiekosten voor de boeking van de vlucht die in rekening gebracht worden door de 
Polishouder. 

■ De kosten van de Flexibele Ticketverzekering gekocht met het Oorspronkelijk vluchtticket 

 

 

Waarvoor u niet gedekt bent: 

 

We zullen geen schadevergoeding betalen indien de oorspronkelijke vlucht gewijzigd wordt ten 
gevolge van:  

1. oorlogen of burgerlijke demonstraties, volksopstanden, terroristische aanslagen, sabotage en 
stakingen; 

2. De gevolgen van schade veroorzaakt door splijtstof of een andere bron of ioniserende straling; 
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3. De tellurische bewegingen, overstromingen, vulkanische uitbarstingen en, in het algemeen, elk 
fenomeen veroorzaakt door de krachten van de natuur; 

4. Verwijdering van de vlucht (al dan niet tijdelijk) als gevolg van de aanbeveling van de 
desbetreffende fabrikant of de luchtvaartmaatschappij; 

5. Het ontbreken van voldoende deelnemers of reserveringen voor de vlucht die moet worden 
uitgevoerd, of overboeking; 

6. Kosten voor wijziging van andere diensten zoals daar zijn autoverhuur, verblijf, excursies en 
luchthavenvervoer, maken geen deel uit van de kosten van het vliegtuigticket en zijn uitgesloten;   

7. Een wijziging van passagier op de Omgeboekt vlucht in vergelijking met de Oorspronkelijke 
vlucht; 

8. Aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie of nationale of internationale autoriteiten, 
of beperkingen van het vrij verkeer van personen, hetzij in verband met gezondheid, veiligheid, 
weer, beperking of verbod op luchtverkeer; 

9. Deze met betrekking tot faillissement, vrijwillige of verplichte verklaring van insolventie, 
verdwijning of contractbreuk door een van de gecontracteerde dienstverleners van de Verzekerde 
en/of Polishouder. 
 

 

 

Wanneer en hoe moet ik betalen?  
 

Het bedrag van het inschrijvingsgeld dat door het lid moet worden betaald en eventuele bijkomende kosten 
en eventuele toepasselijke belastingen worden op de Tix-website bekendgemaakt voordat het 
groepsverzekeringscontract wordt afgesloten . 
 
De aandacht van de deelnemer wordt gevestigd op het feit dat een vergelijking tussen verschillende 
verzekeringscontracten niet mag worden beperkt tot het vergelijken van de raming van de kosten en kosten 
van elk contract, maar ook rekening moet houden met andere elementen, zoals de omvang van de 
garanties, het bedrag van het eventuele eigen risico of de uitsluitingsclausules. 
 
De schattingen op de TIX-website maken het mogelijk om het deel van de bijdrage dat wordt gebruikt om het 
door het verzekeringscontract verzekerde risico te dekken, beter te beoordelen. Het saldo van de bijdrage, 
na aftrek van belastingen en bijdragen, alsmede de kosten van acquisitie en administratie, 
vertegenwoordigt het deel van de bijdrage dat is toegewezen aan de uitvoering van de contractuele 
diensten, evenals de kosten die hierboven niet zijn vermeld (inclusief de gedeelde kosten van claims en hun 
beheer). 
 
Deze schattingen worden berekend op basis van de boekhoudgegevens van het laatste boekjaar van de 
verzekeringsmaatschappij zoals goedgekeurd op de algemene vergadering. 
 

De betaling van de bijdrage gebeurt online op het moment dat u toetreedt tot het 
groepsverzekeringscontract, er worden geen andere kosten in rekening gebracht 
 
 

Wanneer begint en eindigt de dekking? 
 
De begindatum van de dekking is de datum van toetreding tot het collectief verzekeringscontract onder 
voorbehoud van betaling van de premie en eindigt 24 uur vóór de vertrekdatum van de Oorspronkelijke 
vlucht.  
De dekking is van bepaalde duur en kan niet stilzwijgend verlengd worden.  
 
In overeenstemming met artikel VI.58 van het Wetboek van Economisch Recht, heeft u een periode van 14 
kalenderdagen om uw toetreding in te trekken. Dit recht wordt uitgeoefend zonder boete en zonder opgave 
van redenen.  
 
Deze periode begint te lopen: 
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- Ofwel vanaf de dag van toetreding 
- Ofwel vanaf de dag dat u de contractuele voorwaarden en informatie ontvangt als deze laatste 

datum na de dag van toetreding ligt  
 
De intrekking van uw toetreding gebeurt bij voorkeur op volgend email adres: info@tix.be 
 
U kan volgend model gebruiken gebruiken: “Bij deze wens ik, ondergetekende (Dhr, Mevr, voornaam, 
naam, adres) af te zien van mijn toetreding tot het collectief verzekeringscontract n° ….. , datum, 
handtekening” 
 
Het door u betaalde bedrag voor toetreding tot het collectief verzekeringscontract zal u integraal 
terugbetaald worden binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf ontvangst van uw aanvraag en op 
voorwaarde dat er geen aanvraag tot tussenkomst werd ingediend.  
 

Wat moet ik doen als ik een claim heb?  
 

Het is noodzakelijk om de volgende documenten te verstrekken om het beheer van een claim 

mogelijk te maken: 

- Polisnummer 
- Bewijs van aankoop van de Oorspronkelijke vlucht en/of originele factuur en/of 
ontvangstbewijzen voor de Oorspronkelijk vlucht 
- Bewijs van annulering van de Oorspronkelijke vlucht en factuur van de Omboekingsvlucht.  
- omschrijving van de onverwachte gebeurtenis die verplicht uw vlucht om te boeken 

Een claim indienen, kunt u: 
 

Online (Aanbevolen): 

Ga naar https://tix.eclaims.europ-assistance.com/ en selecteer uw taal. 

 

Indien u vragen heeft, kan u ons bereiken op: 

 
Telefoon: +32 27006064                                            
 
@e-mail: claimsTix@roleurop.com 
Web: https://tix.eclaims.europ-assistance.com/ 

 

 

Wat ik kan doen als ik niet tevreden ben  

We streven ernaar u het hoogste serviceniveau te bieden. In geval van ontevredenheid moet u echter eerst 

uw klacht per post verzenden naar het volgende adres:  

INTERNATIONAL COMPLAINTS 

P. O. BOX 36009 

28020 Madrid, Spanje 

complaints@roleurop.com    

 

We zullen de ontvangst van uw klacht binnen 10 dagen bevestigen, tenzij we u direct een antwoord kunnen 

geven. We verbinden ons ertoe om binnen 2 maanden een definitief antwoord te geven.  

 

Als u niet tevreden bent over de manier waarop uw klacht werd afgehandeld, kunt u een schriftelijke 

kennisgeving sturen naar: 

The Compliance Officer (compliance officer) 

Europ Assistance S.A. Irish Branch 

4th Floor, 4-8 Eden Quay, 

Dublin 1, Ierland, N5W8 D01 

E-mail: complaints_eaib_fr@roleurop.com  

mailto:info@tix.be
https://tix.eclaims.europ-assistance.com/
mailto:claimsTix@roleurop.com
https://tix.eclaims.europ-assistance.com/
mailto:complaints@roleurop.com
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Als er geen oplossing is gevonden, kunt u contact opneen met de Ombudsman: 
 

La Médiation de l'Assurance 
TSA 50110 

75441 Paris Cedex 09 
http://www.mediation-assurance.org/ 

 
U kunt eveneens contact nemen met de Ombudsman van de Verzekeringen : 

    De Meeûssquare 35 

    1000 Brussel 

    www.ombudsman.as 

 

onverminderd de mogelijkheid om een rechtsvordering in te stellen bij de daarvoor bevoegde 

rechtbank die het Belgisch recht zal toepassen. 

 

 

 

 

Diverse bepalingen 

 

Belangenconflicten 
 

Met het oog op de bescherming van de belangen van haar klanten, heeft Europ Assistance N.V. een beleid 
uitgewerkt om te voorkomen dat eventuele belangenconflicten die kunnen ontstaan bij de verstrekking van 
verzekeringsbemiddelingsdiensten, de belangen van cliënten zouden schaden. 

De belangrijkste, potentiële belangenconflicten die kunnen ontstaan, werden geïdentificeerd en hebben 
aanleiding gegeven tot het opstellen van het belangenconflictenbeleid. Een inventaris van deze 
belangenconflicten wordt beheerd door de Compliance Officer en wordt regelmatig geactualiseerd. 

Er zijn 3 verschillende relaties waarbij een klant een nadeel zou kunnen ondervinden ten gevolge van een 
belangenconflict. 

 Klant - Europ Assistance (met inbegrip van individuele werknemer en verbonden agenten) 

 Klant - Tussenpersoon (die product van Europ Assistance verkoopt) 

 Klant - Derde (met inbegrip van dienstverleners en andere klanten) 

Volgende types van belangenconflicten werden geïdentificeerd: 

 Financiële stimuli 

 Persoonlijke banden/belangen/doelen 

 Voortvloeiend uit een groepsstructuur 

De belangenconflicten worden door middel van verschillende maatregelen en controles beheerst zodat er 
geen negatieve impact bestaat voor de klant. Deze maatregelen kunnen ingedeeld worden in 4 categorieën: 

 Beleidsnota’s en codes 

 Procedures 

 Opleiding en kwaliteitscontroles 

 Transparantie 

Indien een belangenconflict niet vermeden kan worden en een schadelijk gevolg voor de cliënt zou kunnen 
hebben, is transparantie de regel en worden deze belangenconflicten bekendgemaakt. Indien u meer 
informatie wenst over het belangenconflictenbeleid, kan u dit beleid aanvragen op eenvoudig verzoek : 

http://www.ombudsman.as/
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Europ Assistance S.A. Irish Branch 
The Compliance Officer (compliance officer) 
4th Floor, 4-8 Eden Quay, 
Dublin 1, Irlande, N5W8 D01 

 
 
 

Taal en communicatie 
 

De communicatie tussen de verzekeraar en de verzekerde is mogelijk in het France en in het Nederlands.  
 

 

PRIVACYVERKLARING     
 
De bescherming van uw Persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Het doel van deze privacyverklaring is 
om uit te leggen hoe en voor welke doeleinden wij uw Persoonsgegevens gebruiken. Lees deze 
privacyverklaring zorgvuldig door. 

1. Welke rechtspersoon zal uw Persoonsgegevens gebruiken? 

De verwerkingsverantwoordelijke is het Iers bijkantoor van Europ Assistance S.A., gevestigd te 4
e
 

verdieping, 4-8 Eden Quay, Dublin 1, D01N5W8, Ierland. Het bijkantoor is geregistreerd bij de Irish 
Companies Registration Office onder nummer 907089 (hierna de 
“Verwerkingsverantwoordelijke”). Europ Assistance S.A. is een onderneming die wordt 
gereguleerd onder de Franse Verzekeringswet (Code des assurances) met maatschappelijke zetel 
te Promenade de la Bonnette 1, 92230 Genevilliers, Frankrijk, een société anonyme geregistreerd 
in het Régistre du Commerce et des Sociétés deNanterre onder het nummer 450 366 405. 

Indien u vragen heeft met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens of indien u 
gebruik wenst te maken van uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens, kunt u contact 
opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming via onderstaande contactgegevens: 

Europ Assistance SA – DPO  
4/8 Eden Quay 
D01N5W8 
Dublin 
Ireland 

EAGlobalDPO@europ-assistance.com 

2. Op welke wijze gebruiken wij uw Persoonsgegevens? 

De Verwerkingsverantwoordelijke zal uw Persoonsgegevens gebruiken voor: 

-  het afsluiten van verzekeringen en risicobeheer; 

- uitgifte van polissen en administratie; 

- behandeling van vorderingen; en 

-  gegevensuitwisseling ten behoeve van fraudepreventie. 

De verwerking van uw Persoonsgegevens is rechtmatig omdat het noodzakelijk is deze gegevens 
te verwerken voor de uitvoering van een overeenkomst of om te genieten van de 
verzekeringsgaranties of ook omdat het noodzakelijk is om maatregelen te nemen vóór de sluiting 
van de overeenkomst. 

3. Welke Persoonsgegevens worden verwerkt? 

mailto:EAGlobalDPO@europ-assistance.com
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Uitsluitend Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn ten behoeve van bovengenoemde doeleinden 
zullen worden verwerkt. In het bijzonder zal de Verwerkingsverantwoordelijke de volgende 
Persoonsgegevens verwerken: 

- naam, adres en identiteitsbewijzen; 

-  bankgegevens. 

4. Met wie delen wij uw Persoonsgegevens? 

We kunnen uw Persoonsgegevens delen met aan Europ Assistance Group gelieerde partijen of met 
entiteiten die behoren tot de Generali Group, externe organisaties zoals onze auditors, 
herverzekeraars of medeverzekeraars, schadebeheerders, agenten, distributeurs die van tijd tot tijd 
de diensten gedekt door uw verzekeringspolis dienen te leveren en alle andere entiteiten die een 
technische, organisatorische en operationele activiteit uitvoeren ter ondersteuning van de 
verzekering. Dergelijke organisaties of entiteiten kunnen u afzonderlijk toestemming vragen om uw 
Persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden te verwerken. 

5. Waarom het verstrekken van uw Persoonsgegevens noodzakelijk is 

Het verstrekken van uw Persoonsgegevens is noodzakelijk om de polis aan te kunnen bieden en te 
beheren, uw vorderingen te behandelen, in het kader van herverzekering of medeverzekering, om 
controles of tevredenheidsonderzoek uit te voeren, om datalekken en fraude te beheersen, om te 
voldoen aan wettelijke verplichtingen en, meer in het algemeen, om onze verzekeringsactiviteiten 
uit te voeren. Als u uw Persoonsgegevens niet verstrekt, is het voor ons niet mogelijk om de 
diensten onder de polis aan u te leveren. 

6. Waarheen geven wij uw Persoonsgegevens door? 

Wij kunnen uw Persoonsgegevens doorgeven naar landen, gebieden of organisaties die zich buiten 
de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden, welke landen door de Europese Commissie 
niet worden geacht een passend niveau van bescherming te bieden, zoals de VS. Deze situatie 
doet zich voor wanneer u de verzekeringsdekking inroept terwijl u in een van deze landen verblijft. 

In een dergelijk geval zal de doorgifte van uw Persoonsgegevens aan niet in de EER gevestigde 
partijen plaatsvinden in overeenstemming met passende en geschikte waarborgen in 
overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. U hebt het recht om informatie te verkrijgen en, 
indien van toepassing, een kopie van de waarborgen die zijn geïmplementeerd voor de doorgifte 
van uw Persoonsgegevens buiten de EER. Dit kunt u doen door contact op te nemen met de 
Functionaris voor Gegevensbescherming. 

7. Uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens 

U kunt de volgende rechten uitoefenen met betrekking tot uw Persoonsgegevens: 

- Toegang: u mag de Verwerkingsverantwoordelijke om inzage van uw Persoonsgegevens 
verzoeken; 

- Rectificatie: u mag de Verwerkingsverantwoordelijke verzoeken incorrecte of onvolledige 
Persoonsgegevens te corrigeren; 

- Gegevenswissing: u mag de Verwerkingsverantwoordelijke verzoeken uw Persoonsgegevens 
te verwijderen indien een van onderstaande gronden van toepassing is: 

a. indien de Persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn in verband met de doeleinden 
waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt; 

b. u trekt de toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd en wanneer er geen andere 
wettelijke grond is voor de verwerking; 
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c. u maakt bezwaar tegen geautomatiseerde besluitvorming en er zijn geen prevalerende 
gerechtvaardigde gronden voor de verwerking of u maakt bezwaar tegen de verwerking 
voor direct marketing; 

d. de Persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt; of 

e. de Persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan wettelijke verplichtingen 
van het recht van de Unie of de lidstaat waaraan de Verwerkingsverantwoordelijke is 
onderworpen; 

- Beperking: u mag de Verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om de verwerking van uw 
Persoonsgegevens te beperken indien een van de volgende situaties zich voordoet: 

a. u betwist de juistheid van uw Persoonsgegevens, gedurende een periode die de 
Verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt om de juistheid van uw Persoonsgegevens te 
verifiëren; De verwerking is onrechtmatig en u bent tegen het wissen van de 
Persoonsgegevens en vraagt in plaats daarvan om de beperking van het gebruik ervan; 

b. de Verwerkingsverantwoordelijke heeft de Persoonsgegevens niet langer nodig voor de 
doeleinden van de verwerking, maar u hebt deze nodig voor de instelling, uitoefening of 
onderbouwing van een rechtsvordering; of 

c. u hebt bezwaar gemaakt tegen verwerking op grond van het recht om bezwaar aan te 
tekenen tegen geautomatiseerde besluitvorming, in afwachting van het antwoord op de 
vraag of de gerechtvaardigde gronden van de Verwerkingsverantwoordelijke prevaleren 
op die van u. 

- Overdraagbaarheid: u mag de Verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om de 
Persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt over te dragen aan een andere organisatie en/of 
te vragen om uw Persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en 
machine leesbare vorm. 

Uw rechten, inclusief het recht om bezwaar te maken, kunnen worden uitgeoefend door contact op 
te nemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming van de Verwerkingsverantwoordelijke 
via: 

Europ Assistance SA – DPO 

4/8 Eden Quay 
D01N5W8 

Dublin 
Ireland 

EAGlobalDPO@europ-assistance.com 

Het verzoek is kosteloos, tenzij het verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is. 

8. Hoe u een klacht kunt indienen 

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een Toezichthoudende Autoriteit; de 
contactinformatie voor de relevante Toezichthoudende Autoriteiten wordt hieronder verstrekt: 

België:  
Gegevensbeschermingautoriteit 
Drukpersstraat35,  
1000 Brussel 
België 
Tel : +32 (0)2 274 48 00 

mailto:EAGlobalDPO@europ-assistance.com
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Fax :+32 (0)2 274 48 35 
E-mail : contact@apd-gba.be  

Ireland:  
Data Protection Commissioner 
Canal House, Station Road, Portarlington, Co. Laois,  
R32 AP23, Ierland  
E-mail: info@dataprotection.ie 

9. Hoe lang bewaren wij uw Persoonsgegevens? 

Wij bewaren uw Persoonsgegevens zolang als nodig voor de hierboven uiteengezette doeleinden, 
of zolang als door de wet vereist. 

 

mailto:contact@apd-gba.be
mailto:info@dataprotection.ie

