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Bij de onderstaande doorlopende reisverzekeringen is het toegestaan om tijdens de vakantie of de reis te werken: 

 globetrotterverzekering   

 doorlopende zakenreisverzekering  

 collectieve zakenreisverzekering  
  
Standaard werk is altijd mogelijk. Voor werk met een verhoogd risico betaalt verzekerde een toeslag. Maar wanneer 
brengt werk een verhoogd risico met zich mee? En in welke categorie valt dat verhoogde risico? Hieronder vind je 
hierover meer informatie. 
 
 

beroepsrisico 
niet verhoogd 

geen toeslag 

 
Het gaat hierbij om  werkzaamheden die niet meer risico met zich meebrengen dan wanneer verzekerde voor vakantie 
in het buitenland zou verblijven. Denk dus o.a. aan commercieel, administratief of toezichthoudend werk. Daarnaast 
bestaan er natuurlijk nog vele andere werkzaamheden zonder verhoogd risico. 
 
Voorbeelden: 

 standaard kantoorwerk (verkoop, inkoop, marketing, communicatie, ICT, secretarieel, directie)  

 barkeeper / ober / receptionist(e) 

 musicus  

 golfleraar / badmeester 

 etaleur  
 
 

beroepsrisico 
licht verhoogd 

toeslag 35% over de premie voor SOS-hulpverlening, ongevallen, medische kosten en 
werelddekking 

 
Het gaat hierbij om werkzaamheden waarbij verzekerde een laag risico loopt. Wel is er sprake van meer risico dan 
wanneer niet gewerkt zou worden tijdens het verblijf in het buitenland. In sommige gevallen wordt met de handen 
gewerkt. 
 
Voorbeelden: 

 tennisleraar / skileraar / surfleraar / zeilleraar / duikinstructeur 

 laborant, specialist, fysiotherapeut, verpleegkundige, medisch assistent of arts (voor zover niet werkend in 
oorlogsgebied), echter met uitzondering van werken als dierenarts 

 diskjockey / film- of geluidstechnicus 

 journalist / fotograaf (voor zover niet werkend in oorlogsgebied) 

 archeoloog 

 tuinman / bloemist / bijenhouder / agrariër werkend zonder machines 

 bakker / kapper / drukker / magazijnbediende 

 behanger / stoffeerder / interieurverzorger 
 
 

beroepsrisico 
verhoogd 

toeslag 70% over de premie voor SOS-hulpverlening, ongevallen, medische kosten en 
werelddekking 

 
Het gaat hierbij om werkzaamheden waarbij verzekerde duidelijk meer risico loopt dan tijdens een vakantie in het 
buitenland. Meestal wordt hierbij met de handen gewerkt en/of gevaarlijk materieel gebruikt. Ook werkzaamheden 
waarbij de verzekerde veel op de weg zit vallen hieronder. 
 
Voorbeelden: 

 schilder / stukadoor / bouwvakker / timmerman / tegelzetter / stratenmaker / isoleerder / betonijzervlechter 

 (auto)monteur / loodgieter / lasser / fitter / elektricien werkend met laagspanning 



 WUTHRICH assuradeuren bv 16-04          BLAD 2/3        beroepsrisico reisverzekering 

 bankwerker / plaatwerker / smid 

 dierenarts / jachtopziener 

 kweker / agrariër werkend met machines, echter met uitzondering van werken als boomrooier 

 chauffeur / koerier 

 kok / beveiligingsbeambte / kleermaker 

 standbouwer / kassenbouwer / verhuizer 
 
 

beroepsrisico 
zwaar verhoogd 

toeslag 100% over de premie voor SOS-hulpverlening, ongevallen, medische kosten en 
werelddekking 

 
Het gaat hierbij om werkzaamheden waarbij verzekerde een aanzienlijk verhoogd risico loopt op een ongeval of letsel. 
Hierbij wordt meestal met gevaarlijke machines gewerkt of op gevaarlijke locaties. 
 
Voorbeelden: 

 bruggenbouwer  

 elektricien werkend met hoogspanning  

 metaalbewerker / sloper 
 boomrooier / slager (slachtend) 

 krachtsport- of vechtsportdocent 
 
 
 

 
 
Ook bij de kortlopende reisverzekering is het toegestaan om tijdens vakantie of reis te werken. 
 
Standaard werk is altijd mogelijk. Voor werk met een verhoogd risico betaalt verzekerde een toeslag. Maar wanneer 
brengt werk een verhoogd risico met zich mee? En in welke categorie valt dat verhoogde risico? Hieronder vind je 
hierover meer informatie. 
 
 

beroepsrisico 
niet verhoogd 

geen toeslag 

 
Het gaat hierbij om  werkzaamheden die niet meer risico met zich meebrengen dan wanneer verzekerde voor vakantie 
in het buitenland zou verblijven. Denk dus o.a. aan commercieel, administratief of toezichthoudend werk. Daarnaast 
bestaan er natuurlijk nog vele andere werkzaamheden zonder verhoogd risico. 
 
Voorbeelden: 

 standaard kantoorwerk (verkoop, inkoop, marketing, communicatie, ICT, secretarieel, directie)  

 barkeeper / ober / receptionist(e) 

 musicus  

 golfleraar / badmeester 

 etaleur  
 
 

beroepsrisico 
licht verhoogd 

toeslag 35% over de totale premie, echter 
toeslag 25% over de totale premie voor de voorbeelden in de eerste regel 

 
Het gaat hierbij om werkzaamheden waarbij verzekerde een laag risico loopt. Wel is er sprake van meer risico dan 
wanneer niet gewerkt zou worden tijdens het verblijf in het buitenland. In sommige gevallen wordt met de handen 
gewerkt. 
 
Voorbeelden: 

 tennisleraar / skileraar / surfleraar / zeilleraar / duikinstructeur 
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 laborant, specialist, fysiotherapeut, verpleegkundige, medisch assistent of arts (voor zover niet werkend in 
oorlogsgebied), echter met uitzondering van werken als dierenarts 

 diskjockey / film- of geluidstechnicus 

 journalist / fotograaf (voor zover niet werkend in oorlogsgebied)  

 archeoloog 

 tuinman / bloemist / bijenhouder / agrariër werkend zonder machines 

 bakker / kapper / drukker / magazijnbediende 

 behanger / stoffeerder / interieurverzorger 
 
 

beroepsrisico 
verhoogd 

toeslag 60% over de totale premie 

 
Het gaat hierbij om werkzaamheden waarbij verzekerde duidelijk meer risico loopt dan tijdens een vakantie in het 
buitenland. Meestal wordt hierbij met de handen gewerkt en/of gevaarlijk materieel gebruikt. Ook werkzaamheden 
waarbij de verzekerde veel op de weg zit vallen hieronder. 
 
Voorbeelden: 

 schilder / stukadoor / bouwvakker / timmerman / tegelzetter / stratenmaker / isoleerder / betonijzervlechter 

 (auto)monteur / loodgieter / fitter / elektricien werkend met laagspanning 

 dierenarts / jachtopziener 

 krachtsport- of vechtsportdocent 

 kweker / agrariër werkend met machines, echter met uitzondering van werken als boomrooier 

 chauffeur / koerier 

 kok / beveiligingsbeambte / kleermaker 

 standbouwer / verhuizer 
 
 

beroepsrisico 
zwaar verhoogd 

toeslag 85% over de totale premie 
let op: er is geen dekking voor ongevallen tijdens/door het werk (zie clausule), wel voor 
SOS-hulpverlening en medische kosten 

 
Het gaat hierbij om werkzaamheden waarbij verzekerde een aanzienlijk verhoogd risico loopt op een ongeval of letsel. 
Hierbij wordt meestal met gevaarlijke machines gewerkt of op gevaarlijke locaties. 
 
Voorbeelden: 

 bruggenbouwer / kassenbouwer 

 bankwerker / plaatwerker / smid 

 elektricien werkend met hoogspanning  
 
 

beroepsrisico 
zwaar verhoogd 

toeslag 110% over de totale premie 
let op: er is geen dekking voor ongevallen tijdens/door het werk (zie clausule), wel voor 
SOS-hulpverlening en medische kosten 

 
Het gaat hierbij om werkzaamheden waarbij verzekerde een aanzienlijk verhoogd risico loopt op een ongeval of letsel. 
Hierbij wordt meestal met gevaarlijke machines gewerkt of op gevaarlijke locaties. 
 
Voorbeelden: 

 bruggenbouwer  

 lasser / elektricien werkend met hoogspanning  

 metaalbewerker / sloper 
 boomrooier / slager (slachtend) 


