Wijziging procedure reisverzekering
De Unie KBO heeft bij Meeús een collectieve reisverzekering afgesloten voor reizen in KBO-verband.
Maakt u met uw afdeling of provinciale bond een reis of een dagje uit, dan kunt u zich voor een
reisverzekering melden bij de Unie KBO.
In overleg met Meeús is de werkwijze vanaf 1 oktober 2015 gewijzigd. Daarbij hebben we het voor
diegenen die de mogelijkheid hebben om digitaal aanvragen te doen de werkwijze makkelijker
gemaakt. We hebben het aanmeldingsformulier en het schadeformulier op extranet gezet. U vindt ze
gemakkelijk. Boven aan de pagina van extranet vindt u de oranje menubalk. Helemaal rechts staat de
Reisverzekering. Als u daarop klikt vindt u de instructie voor de werkwijze en linken naar beide
formulieren. Kunt u nog niet inloggen op extranet? Vraag dan een code aan bij uw provinciale KBO.
Wie geen internet heeft kan gewoon formulieren via de post blijven sturen.
Hoe gaat het in voortaan in zijn werk?
Aanvraag
U gaat in extranet van de Unie KBO naar de pagina Reisverzekering en download het
aanmeldformulier. Vul het formulier digitaal in en stuur het per email naar uniekbo@uniekbo.nl
o.v.v. ‘reisverzekering’. U kunt het formulier ook uitprinten, invullen en in een gefrankeerde envelop
naar de Unie KBO sturen: Postbus 325, 5201 AH ’s-Hertogenbosch o.v.v. ‘reisverzekering’ . Wie geen
internet heeft kan het formulier opvragen bij het secretariaat van de Unie KBO, tel.073-6123475.
Het formulier moet uiterlijk tien dagen voor aanvang van de reis bij de Unie KBO binnen zijn.
Bevestiging
U ontvangt digitaal of per post een bevestigingsformulier van de Unie KBO met daarop de te betalen
premie.
Let op: u dient dit bedrag over te maken vóór u op reis gaat, anders bent u niet verzekerd. Het kan
zijn dat Meeús daar een bewijs van vraagt bij uw schademelding.
Schademelding
Schades tijdens uw reis kunt u rechtstreeks melden bij de verzekeraar. Ook het schadeformulier kunt
u via extranet downloaden. Het ingevulde formulier en de gevraagde bijlagen kunt u mailen naar de
schaderegelaar bij Meeús, Rob van der Meer, mailadres: rob.van.der.meer@meeus.com, tel.
070 302 85 46.
U kunt de formulieren ook per post sturen naar: Meeús, t.a.v. de heer R. van der Meer,
Postbus 3234, 4800 DE Breda. Vermeld het polisnummer. Dat vindt u onder in het
bevestigingsformulier.

