Verzekeringen
Niets is zo belangrijk in je voorbereiding op een samenwerkvakantie als zorgen dat je
goed verzekerd op pad gaat. Je weet immers nooit wat er kan gebeuren. Veel “reguliere”
reisverzekeringen dekken geen vrijwilligerswerk in het buitenland. Wij vinden dit zó
belangrijk, dat we een reisverzekering inclusief repatriëring en vrijwilligerswerk verplicht
stellen voor al onze deelnemers. Wij stellen geen andere verzekeringen verplicht, maar de
leiding van jouw groep kan dit echter wel verplicht maken.
Via JoHo Insurances kunnen wij de verzekeringen voor je regelen, zodat je je daar zelf
geen zorgen over hoeft te maken. JoHo Insurances is gespecialiseerd
in het wereldwijd verzekeren van werknemers, stagiairs, vrijwilligers,
reizigers, expats en emigranten. Wij hebben samen met JoHo
Insurances twee goede en voordelige kortlopende verzekeringen
uitgekozen die goed aansluiten bij de samenwerkvakantie:
* Samenwerkvakanties is JoHo World Insurances Partner

JoHo ISIS kortlopende reisverzekering: € 37,- per maand (excl. €4,25 poliskosten)
Een complete reisverzekering die zeer geschikt is voor vrijwilligerswerk. Dekking voor
geneeskundige kosten, tandheelkundige kosten, bagage, buitengewone kosten,
repatriëring, ongevallen en aansprakelijkheid. Bovendien krijg je 10% korting op
reisartikelen die je kan kopen in één van de JoHo Fair Trade & Travel Stores.
JoHo ISIS kortlopende annuleringsverzekering: 5% van van de reissom
Een aflopende annuleringsverzekering die kosten van een geboekte reis vergoedt indien
je niet in staat bent de reis ook daadwerkelijk te gaan maken als gevolg van bijvoorbeeld
familieomstandigheden, ongeval of ziekte. Afhankelijk van je reisduur wordt eventueel ook
het niet-genoten deel van de reis (pro rata) vergoed indien de reis door één van de
genoemde omstandigheden voortijdig wordt afgebroken.
Als je gebruik wilt maken van de verzekeringen die we aanbieden, dien je dat bij je
definitieve boeking aan te geven. Het bijbehorende bedrag kun je dan samen met je
aanbetaling overmaken, zodat we binnen 7 dagen na boeking deze voor je afgesloten
hebben.
Indien je ervoor kiest om zelf een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten, kun je
geld besparen door een doorlopende annuleringsverzekering af te sluiten (bijv. bij Unive
+/- € 35,- per jaar). Let er wel op dat je een annuleringsverzekering binnen 7 dagen na
boeking moet afsluiten en dat een doorlopende annuleringsverzekering na een jaar
stilzwijgend verlengd wordt als je hem niet zelf opzegt.
Andere morgelijke verzekeringen die we kunnen regelen indien de leiding / de gele groep
hiervoor kiest.
West-African Rescue Association (WARA): € 25,- per maand
De WARA is eigenlijk geen verzekering, maar een organisatie waarvan je lid kunt worden.
Jullie kunnen er gezamenlijk als groep voor kiezen om hier lid van te worden voor de
lengte van jullie verblijf in Ghana. Deze organisatie biedt snelle medische bijstand en
toegang tot hun medische team, vergelijkbaar met reactietijden en adviezen zoals je die in
Nederland kunt verwachten. In geval van crisis kunnen leden 24 uur per dag contact
opnemen met de alarmlijn en rekenen op directe assistentie van de ambulancedienst of,

buiten Accra, één van de rescue helicopters met medische apparatuur aan boord. Naast
deze diensten werken ze in geval van nood ook samen met je verzekeringsmaatschappij
en houden ze een medische rapport van je bij, brengen ze je dagelijks bezoek indien je in
een ziekenhuis terecht komt en bij repatriëring gaan ze zelfs met je mee tot je veilig in het
vliegtuig bent. Zie www.westafrican-rescue.com voor meer informatie.
Groepsannuleringsverzekering: 3,5% - 6% van de reissom
Een groepsannuleringsverzekering kun je gezamenlijk als groep afsluiten, bijvoorbeeld bij
de Europeesche. Met deze verzekering zijn jullie ten opzichte van elkaar verzekerd. Als
één van jullie zelf iets overkomt (bijvoorbeeld een ernstige ziekte, ernstig ongevalletsel)
dan kan niet alleen die persoon, zoals met een individuele annuleringsverzekering, maar
ook de gehele groep annuleren. Let op: deze verzekering geeft geen dekking indien één
van de deelnemers niet meer wil gaan, door bijvoorbeeld het overlijden van een familielid
in 1e of 2e graad, een individuele annuleringsverzekering biedt in dat geval wel dekking.
Vliegticketverzekering: +/- € 5,- (verschilt per luchtvaartmaatschappij)
Voorkomt financieel risico bij een eventueel faillissement van een luchtvaartmaatschappij.

