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1. Begripsomschrijvingen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Bemiddelaar

Is de partij via wiens bemiddeling de verzekering tot 
stand gekomen is.

1.2 Bereddingskosten
De door of namens verzekerde tijdens de looptijd van de 
verzekering gemaakte kosten voor het treffen van maat-
regelen om een onmiddellijk dreigend gevaar waartegen 
verzekerd is te voorkomen of kosten gemaakt ter voor-
koming of vermindering van schade aan verzekerde 
zaken. Onder gemaakte kosten wordt tevens verstaan 
schade aan zaken die bij het nemen van de hier bedoelde 
maatregelen worden ingezet. 

1.3 Blikseminslag
Directe inslag door atmosferische ontlading met zicht-
bare sporen op verzekerde zaken die zich bevinden op 
het risicoadres zoals omschreven op het polisblad.

1.4 Brand
Een vuur buiten een haard, dat veroorzaakt wordt door 
verbranding, dat met vlammen gepaard gaat en dat in 
staat is zich op eigen kracht voort te planten. 

1.5 Gebouw
De als zodanig op het polisblad omschreven onroerende 
za(a)k(en) en al wat volgens verkeersopvatting daarvan 
deel uitmaakt, waaronder de funderingen. 

1.6 Herbouwwaarde
De kosten van herbouw van het gebouw op dezelfde 
plaats en met dezelfde bestemming.

1.7 Huurderving
Het gemis aan inkomsten uit verhuur van (een gedeelte 
van) het verzekerde gebouw.

1.8 Indexering
Automatische en ononderbroken aanpassing van het 
verzekerde bedrag aan de overeengekomen index.

1.9 Schade door lucht- en ruimtevaartuigen
Het getroffen worden door een vertrekkend, vliegend, 
landend of vallend lucht- of ruimtevaartuig, dan wel een 
daaraan verbonden, daarvan losgeraakt, daaruit gewor-
pen of daaruit gevallen projectiel, ontploffingsmiddel of 
ander voorwerp.

1.10 Molest
Onder molest wordt verstaan:
• Een gewapend conflict, hier wordt onder verstaan elk 

geval waarin staten of andere georganiseerde 
partijen elkaar, of althans de een de ander, gebruik 
makend van militaire machtsmiddelen bestrijden. 
Onder gewapend conflict wordt mede verstaan het 
gewapende optreden van een vredesmacht der 
Verenigde Naties.

• Burgeroorlog, hier wordt onder verstaan een min of 
meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen 
inwoners van een zelfde staat waarbij een belangrijk 
deel van de inwoners van die staat betrokken is.

• Opstand, hier wordt onder verstaan een 
georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat 
gericht tegen het openbaar gezag.

• Binnenlandse onlusten, hier wordt onder verstaan 
min of meer georganiseerde gewelddadige 
handelingen die zich binnen een staat op 
verschillende plaatsen voordoen.

• Oproer, hier wordt onder verstaan een min of meer 
georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging, 
gericht tegen het openbaar gezag. 

• Muiterij, hier wordt onder verstaan een min of meer 
georganiseerde gewelddadige beweging van leden 

van enige gewapende macht, gericht tegen het 
gezag waaronder zij gesteld zijn.

1.11 Onderverzekering
Er is sprake van onderverzekering als het verzekerde 
bedrag lager is dan de waarde van de verzekerde zaken 
onmiddellijk voor een gebeurtenis.

1.12 Ontploffing
Een eensklaps verlopende, hevige krachtsuiting van gas-
sen of dampen. De volledige tekst van de omschrijving 
“ontploffing” en de daarbij behorende toelichting is 
door het Verbond van Verzekeraars d.d. 5 april 1982 ter 
griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht 
gedeponeerd. 

1.13 Opruimingskosten
De kosten van afbraak, demonteren, wegruimen, storten 
en afvoeren van de beschadigde verzekerde zaken, voor 
zover deze kosten niet al in de schadevaststelling zijn 
begrepen. De kosten moeten bovendien het noodzake-
lijk gevolg zijn van een door de verzekering gedekte 
gebeurtenis.

1.14 Overstroming
Het tengevolge van het bezwijken of overlopen van dij-
ken, kaden, sluizen of andere waterkeringen, onverschil-
lig of de overstroming oorzaak dan wel gevolg is van een 
door deze polis gedekte gebeurtenis.

1.15 Sloopwaarde
Het bedrag dat verkregen zou kunnen worden voor de 
nog bruikbare respectievelijk waardevolle onderdelen 
van het gebouw, verminderd met de kosten van het laten 
afbreken, wegruimen, afvoeren, storten en vernietigen.

1.16 Storm
Wind met een snelheid van ten minste 14 meter per 
seconde.

1.17 Verkoopwaarde
De waarde van het gebouw bij verkoop in het normale 
verkeer in ontruimde en onverhuurde staat en bij 
dezelfde bestemming onder aftrek van de waarde van de 
grond.

1.18 Verzekeraar
De verzekeraar(s) zoals genoemd op het polisblad, in 
deze vertegenwoordigd door Meijers Assuradeuren BV 
als gevolmachtigde.

1.19 Verzekerde
De gezamenlijke appartementseigenaars en de 
Vereniging van Eigenaars van het op de polis genoemde 
gebouw.

1.20 Verzekeringnemer
Verzekeringnemer is degene met wie deze verzekerings-
overeenkomst is aangegaan.

1.21 Woningverbeteringen
Zaken die tot het gebouw worden gerekend maar niet 
standaard met het gebouw zijn opgeleverd. Het gaat 
hierbij om aangebrachte veranderingen en verbeteringen 
aan/in het gebouw zoals vloeren, wandafwerking, 
schuurtjes, schuttingen en overige terreinafscheidingen, 
keukens en sanitair.

2. Omvang van de dekking

2.1  Wij vergoeden de directe materiële schade aan en/of 
verlies van het gebouw veroorzaakt door iedere tijdens 
de looptijd van de verzekering voorgevallen gebeurtenis, 
die beschadiging of verlies veroorzaakt, die plotseling en 
onvoorzien ontstaat en die niet krachtens deze voor-
waarden is uitgesloten.
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2.2  veneens vergoeden wij in geval van een gedekte schade 
aan leidingen in het gebouw de kosten van opsporing 
van breuk of defect en van het daarmee verband hou-
dende breek- en herstelwerk aan muren, vloeren en 
andere onderdelen van het gebouw. 

3. Extra dekking

Indien er sprake is van een verzekerde gebeurtenis, dan ver-
goeden wij u boven het verzekerde bedrag:

3.1  Bereddingskosten tot maximaal 50% van het verzekerde 
bedrag.

3.2  Voor gebouwdelen met een zakelijke bestemming geldt 
dat de verzekering mede de BTW dekt die niet verrekend 
kan worden. In geval van een belaste exploitatie kan de 
BTW worden teruggevorderd en komt de BTW niet voor 
vergoeding in aanmerking onder deze polis. Voor wat 
betreft het BTW bestanddeel wordt akkoord gegaan met 
alle wijzigingen in de wijze van exploitatie van de gebou-
wen ongeacht het feit of de BTW al dan niet verreken-
baar is. Wij vergoeden het BTW bestanddeel eventueel 
boven het verzekerde bedrag indien dit in geval van 
schade niet voldoende is verzekerd.

3.3  Tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag voor:
3.3.1  De kosten van noodzakelijke verbeteringen, 

noodvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen, 
waartoe u door de overheid verplicht wordt. 

3.3.2  Kosten van herstel van schade aan tuinaanleg, 
bestrating en beplanting behorende bij het 
gebouw als gevolg van een gedekte gebeurte-
nis, uitgezonderd weersinvloeden, diefstal en 
vandalisme. 

3.3.3  Opruimingskosten.
3.3.4  Huurderving indien het gebouw(deel) onbruik-

baar is geworden voor de op het polisblad 
genoemde bestemming. 
De vergoeding geschiedt gedurende de gebrui-
kelijke tijd die nodig is voor herstel of herbouw, 
doch gedurende ten hoogste 104 weken. 
Indien het gebouw niet wordt herbouwd of 
hersteld, wordt de uitkeringsduur beperkt tot 12 
weken.

3.3.5   Vergoeding van extra kosten voor tijdelijke 
woning als het bewoonde gebouw geheel of 
gedeeltelijk onbewoonbaar is geworden. Deze 
dekking geldt uitsluitend ten behoeve van de 
eigenaars en hun huisgenoten.

3.3.6  Schade aan woningverbeteringen.
3.3.7   Schade aan eigendommen van derden die deel 

uitmaken van het gebouw, mits voor uw reke-
ning aangebracht en mits niet door een andere 
verzekering gedekt. 

3.4   Tot een maximum van e 250,- per wooneenheid: 
Schade aan het (sier)glas in windschermen en/of 
balkonafscheidingen.

3.5   Tot een maximum van e 2.500,- per gebeurtenis: 
Kosten van het vervangen, inregelen van sloten, (compu-
ter)kaarten of verdere afsluitmiddelen wanneer deze 
vervanging het noodzakelijke gevolg is van diefstal van 
sleutels, toegangskaarten etc., mits de diefstal heeft 
plaatsgevonden op de verzekerde locatie danwel bij 
bestuursleden of bevoegde ondergeschikten thuis.

3.6  Tot een maximum van e 50.000,-: 
Roerende zaken die aan u toebehoren indien deze zich 
bevinden in tot het gebouw behorende gemeenschappe-

lijke ruimten.  
Tot de roerende zaken worden niet gerekend:
• Geld en geldswaardig papier.
• Levende have, water, lucht, commerciële gewassen, 

bomen en andere vegetatie met uitzondering van 
tuinaanleg.

• Gekentekende motorvoertuigen.
• Onbewerkte edele metalen, ongezette 

edelgesteenten tenzij gebruikt voor industriële 
doeleinden.

4. Beperkte dekking 

Gedurende de tijd dat het gebouw nog in aanbouw is, verlenen 
wij uitsluitend vergoeding voor schade als gevolg van de vol-
gende gebeurtenissen: brand, blikseminslag, ontploffing, lucht- 
en ruimtevaartuigen en storm. 

5. Uitsluitingen

5.1  Schade die veroorzaakt is door, opgetreden bij of voort-
gevloeid uit atoomkernreacties, onverschillig hoe deze 
zijn ontstaan. Deze uitsluiting geldt niet voor gebeurte-
nissen veroorzaakt door radioactieve nucliden, die zich in 
overeenstemming met hun bestemming buiten een kern-
installatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn 
om gebruikt te worden voor industriële, commerciële, 
landbouwkundige, medische, wetenschappelijke, onder-
wijskundige of (niet-militaire) beveiligingsdoeleinden, 
mits er een door enige te dezer zake bevoegde overheid 
afgegeven vergunning (voor zover vereist) van kracht is 
voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen 
van radioactieve stoffen. Onder kerninstallatie wordt 
verstaan een kerninstallatie in de zin van de Wet 
Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad 1979-225), 
evenals een kerninstallatie aan boord van een schip.

5.2  Schade als gevolg van overstroming. Deze uitsluiting 
geldt echter niet voor brand of ontploffing veroorzaakt 
door overstroming.

5.3  Kosten voor het ongedaan maken van een verontreini-
ging van de bodem, het oppervlaktewater of enig(e) al 
dan niet ondergronds(e) water(gang). Onder ongedaan 
maken wordt verstaan onderzoek, reiniging, opruiming, 
transport, opslag, vernietiging en vervanging van grond 
en/of (grond)water en/of isolatie van een 
verontreiniging.

5.4  Schade die voorvloeit uit of wordt verergerd door gelei-
delijk inwerkende weersinvloeden, vochtdoorlating van 
muren en vloeren, constructiefouten, aan verzekerde te 
verwijten slecht onderhoud van het gebouw.

5.5  Schade aan of verlies van het gebouw veroorzaakt door 
eigen verzakking of instorting.

5.6  Waterschade door:
• Neerslag het gebouw binnengedrongen via 

openstaande ramen, deuren of luiken.
• Riool- of grondwater, tenzij binnengedrongen via 

aan- en afvoerleidingen en daarop aangesloten 
installaties, sanitaire en andere toestellen of 
huishoudelijke apparatuur.

5.7  Uit schade aan liftinstallaties en parkeerinstallaties door 
enig gebrek of eigen bederf voortvloeiende gevolg-
schade, tenzij dit gebrek of bederf brand, ontploffing of 
waterschade tot gevolg heeft.

5.8  Schade als gevolg van aardbeving, molest en vulkanische 
uitbarsting. Bij schade die is ontstaan gedurende de tijd 
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waarin, dan wel binnen 24 uur nadat, zich op of nabij de 
verzekerde zaken de gevolgen van de aardbeving of 
vulkanische uitbarsting zich hebben geopenbaard, dient 
verzekerde te bewijzen dat de schade niet aan deze ver-
schijnselen kan worden toegeschreven.

5.9  Overige uitsluitingen:
• Schade veroorzaakt door wind met een windsnelheid 

van minder dan 14 meter per seconde.
• Schade aan afsluitbare ruimtes in het gebouw door 

diefstal en/of vandalisme zonder zichtbare 
braaksporen aan deze ruimtes. 

• Schade aan glas, niet ontstaan als gevolg van brand 
of ontploffing. Schade aan de verzekerde gebouwen 
die het gevolg is van glasbreuk is niet uitgesloten.

6. Terrorismebeperking

Heeft zich een verzekerde gebeurtenis voorgedaan en heeft u 
volgens de geldende verzekeringsvoorwaarden dekking voor 
die gebeurtenis, dan geldt een beperking van de dekking als 
die gebeurtenis direct of indirect verband houdt met het terro-
rismerisico. Onze uitkeringsplicht voor uw aanspraak op scha-
devergoeding of uitkering is in dat geval beperkt tot het 
bedrag dat wij voor uw aanspraak op schadevergoeding of 
uitkering van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij 
voor Terrorismeschaden N.V. (NHT) ontvangen. De dekking 
staat omschreven in de voorwaarden terrorismebeperking. De 
afwikkeling van een schademelding op grond van het 
terrorisme risico geschiedt in overeenstemming met het 
Protocol afwikkeling claims van de Nederlandse 
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.

7. Schademelding en -regeling

7.1 Aanmelding
Verzekerde is verplicht om ons zo spoedig als redelijker-
wijs mogelijk is kennis te geven van iedere gebeurtenis, 
waaruit voor ons een verplichting tot schadevergoeding 
kan ontstaan.

7.2 Medewerking verlenen
Wij regelen de afhandeling van de schade. Een verze-
kerde moet daaraan zijn volledige medewerking verle-
nen en mag niets doen dat onze belangen schaadt.

7.3 Benoeming expert
Als er geen bijzondere afspraken zijn gemaakt benoe-
men wij een expert om de schade vast te stellen. Het 
expertiserapport van de expert dient aan te geven:
• De waarde van de verzekerde zaken onmiddellijk 

vóór de gebeurtenis.
• De waarde van de verzekerde zaken onmiddellijk na 

de gebeurtenis.
• Het verschil tussen beide onder hierboven genoemde 

waarden.
• De herstelkosten indien herstel mogelijk is.

7.4 Verschil van mening over schadeomvang
U heeft het recht bij verschil van mening over de scha-
deomvang zelf een expert aan te wijzen. Voor het begin 
van zijn werkzaamheden benoemen onze en uw expert 
een derde expert als arbiter. Als de eerste twee experts 
niet tot overstemming kunnen komen, stelt de derde 
expert de schadeomvang vast. Deze derde expert blijft 
daarbij binnen de grenzen van de beide eerdere taxaties. 
Zijn vaststelling van de hoogte van het schadebedrag is 
bindend, zowel voor u als voor ons.

7.5 Verschil van mening over benoeming derde expert
Als de eerste twee experts over de benoeming van de 
derde expert geen overeenstemming bereiken, benoemt 
de voorzitter van de KvK te Amsterdam de derde expert.

7.6 Honoraria en kosten 
Honoraria en kosten van experts en deskundigen zijn ten 
volle voor onze rekening. Overtreft echter het totaal aan 
declaraties van de door u benoemde expert(s) en de door 
deze geraadpleegde deskundige(n) het overeenkomstige 
totaal van onze kant, dan is het meerdere voor uw 
rekening. 

7.7 Herziening expertise
Herziening van de expertise vindt plaats, indien er reken-
fouten zijn gemaakt of onjuiste gegevens zijn verstrekt.

7.8 Waardebepaling en waardegrondslag
Bij de bepaling van de waarde onmiddellijk vóór en na 
de gebeurtenis wordt uitgegaan van de waardegrond-
slag zoals hieronder wordt genoemd:
a Taxatiewaarde:

• In geval van een geldige taxatie: het bedrag van 
de taxatie.

• Indien er geen sprake is van een geldige taxatie:
b De herbouwwaarde indien:

• Verzekerde ons binnen twaalf maanden na de 
schadedatum meedeelt dat tot herstel 
respectievelijk herbouw, al dan niet op dezelfde 
plaats, wordt overgegaan. Met het herstel moet 
dan binnen 24 maanden na de schadedatum zijn 
begonnen.

• Deze lager is dan de verkoopwaarde.
• Op het gebouw een herbouwplicht rust.

c De verkoopwaarde, met als maximum de 
herbouwwaarde indien:
• Verzekerde niet binnen twaalf maanden na de 

schadedatum heeft meegedeeld dat tot herstel 
respectievelijk herbouw wordt overgegaan dan 
wel indien niet binnen 24 maanden na de 
schadedatum met het herstel of de herbouw is 
begonnen.

• Het gebouw door de bevoegde autoriteiten 
onbewoonbaar of onbruikbaar was verklaard.

• Het gebouw voor langer dan negen maanden leeg 
stond of buiten gebruik was.

• Het gebouw geheel of gedeeltelijk langer dan drie 
maanden gekraakt is.

• Het gebouw ter verkoop stond aangeboden.
d De sloopwaarde indien:

• Verzekerde voor de schade reeds het voornemen 
had het gebouw af te breken.

• Het gebouw bestemd was voor afbraak of 
onteigening.

8 Schadevergoeding

8.1 Schadebedrag
U krijgt van ons minus eventueel geldende eigen 
risicobedragen:
a Naar keuze van ons:

• Het verschil tussen de waarde van de verzekerde 
zaken onmiddellijk vóór en onmiddellijk na de 
gebeurtenis.

• De herstelkosten onmiddellijk na de gebeurtenis 
van die zaken, die voor herstel vatbaar zijn, 
eventueel verhoogd met een door de schade 
veroorzaakte en door het herstel niet opgeheven 
waardevermindering, een en ander naar oordeel 
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van de expert(s).
b Het bedrag van de vergoedingen boven het 

verzekerde bedrag overeenkomstig artikel 3 van deze 
voorwaarden.

8.2 Onderverzekering
In het geval van onderverzekering is schadevergoeding 
slechts naar evenredigheid verschuldigd. Vergoedingen 
uit hoofde van artikel 3 van deze voorwaarden worden 
echter volledig verleend tot het daarvoor verzekerde 
bedrag.

8.3 Uitsluiting onderverzekering 
Wij zullen bij schade geen beroep doen op onderverze-
kering indien aan alle hieronder genoemde voorwaarden 
is voldaan:
• Het verzekerd bedrag is gelijk aan de 

herbouwwaarde vermeld in een, door een beëdigd 
taxateur opgemaakt, geldig taxatie- of 
waardebepalingrapport.

• (Eventuele) verhoging van de herbouwwaarde als 
gevolg van aan- en/of verbouw bij ons gemeld is.

• De verzekering is afgesloten op basis van indexering.
8.4 Maximale schadevergoeding

Onze verplichting tot schadevergoeding geldt tot ten 
hoogste het verzekerde bedrag vermeerderd met het 
bedrag van de vergoedingen boven het verzekerde 
bedrag overeenkomstig artikel 3 van deze voorwaarden.

9. Indexering

9.1 Het verzekerde bedrag
Indien uit het polisblad blijkt dat het verzekerde bedrag 
is geïndexeerd, wordt het verzekerde bedrag en als 
gevolg daarvan de premie jaarlijks per premievervalda-
tum verhoogd, verlaagd of ongewijzigd gelaten in over-
eenstemming met het laatst door een onafhankelijke en 
deskundige instelling vastgesteld indexcijfer voor de 
bouwkosten.

9.2 Schade
Indien bij schade blijkt dat de bouwkosten sinds de laat-
ste indexering gestegen zijn, wordt voor het regelen van 
de schade het verzekerde bedrag verhoogd met het per-
centage van deze stijging, tot een maximum van 25% 
van het laatst vastgestelde verzekerde bedrag.

10. Taxatie

10.1   Indien uit het polisblad blijkt dat het verzekerde gebouw 
is getaxeerd overeenkomstig het advies van een deskun-
dige, dan is deze taxatie gedurende drie jaren geldig, te 
rekenen vanaf de dagtekening van het advies. Het taxa-
tierapport wordt geacht deel uit te maken van de 
overeenkomst.

10.2  Indien op de verzekering van aldus getaxeerde gebou-
wen de indexclausule van toepassing is, dan is de taxatie 
gedurende tien jaren geldig, te rekenen vanaf de dagte-
kening van het advies. Verhoging of verlaging van het 
verzekerde bedrag als gevolg van indexering wordt 
geacht eveneens voorafgaand te zijn getaxeerd.

10.3   Indien in de polis niet wordt verwezen naar een waarde-
ring door deskundigen of de in de polis genoemde taxa-
tietermijnen zijn verlopen dan geldt dat het verzekerde 
gebouw is gewaardeerd door u zelf en geldt die waarde 
tot het einde van de verzekering. Wij behouden evenwel 
het recht om te bewijzen dat die waarde op het moment 

van de schade bovenmatig was.
10.4  De deskundigentaxatie verliest haar geldigheid indien er 

sprake is van overgang van het belang waarbij de nieuwe 
verzekerde de getaxeerde zaak voor andere doeleinden 
gebruikt. 

11. Bijzondere regelingen

Zolang de eigendom van het hierbij verzekerde gebouw 
gesplitst is in appartementsrechten, gelden de volgende aan-
vullende voorwaarden:
11.1 Nalatigheid of verzuim van verzekerde

Een daad of verzuim van een eigenaar, welke krachtens 
de wet of de verzekeringsvoorwaarden gehele of gedeel-
telijke ongehoudenheid van ons tot uitkering van scha-
depenningen tot gevolg zou hebben, laat de uit deze 
polis voortvloeiende rechten onverlet.
Niettemin zullen wij in zodanig geval, gerechtigd zijn, 
mits wij voor de uitkering de wens daartoe te kennen 
hebben gegeven, een aandeel in de schadepenningen 
overeenkomende met het aandeel waarin de desbetref-
fende eigenaar in de gemeenschap gerechtigd is, van 
deze terug te vorderen. Ingeval van toepassing van arti-
kel 5:136 vierde lid van het Burgerlijk Wetboek zal de 
uitkering van het aandeel in bedoeld geval in plaats van 
aan de eigenaar geschieden aan ons.

11.2 Betaling Vereniging van Eigenaars
Gaat de verschuldigde uitkering een bedrag van elfdui-
zend driehonderd vijfenveertig euro (e 11.345,-) te 
boven, dan geschiedt zij op de wijze te bepalen door de 
vergadering van eigenaars, zulks blijkende uit een door 
het bestuur gewaarmerkt afschrift van de notulen van de 
vergadering.

11.3 Kwijting
Na een vergoeding in overeenstemming met de voor-
waarden van deze verzekering zijn wij ten opzichte van 
alle belanghebbenden volledig gekweten.

12. Premiebetaling en terugbetaling van premie

12.1 Verplichting tot premiebetaling
U bent verplicht ons de premie, waaronder tevens de 
kosten en (voor zover verschuldigd) de assurantiebelas-
ting worden verstaan, te voldoen binnen dertig dagen na 
ontvangst van het betalingsverzoek.

12.2 Gevolgen van wanbetaling
A  Indien u de aanvangspremie niet uiterlijk op de dertig-

ste dag na ontvangst van het betalingsverzoek betaalt, 
schorten wij, zonder dat een nadere ingebrekestelling 
door ons is vereist, de dekking op en kunt u geen rech-
ten aan de verzekering ontlenen ten aanzien van 
gebeurtenissen die nadien hebben plaatsgevonden.

B  Indien wij uit een mededeling van u hebben moeten 
afleiden dat u een vervolgpremie niet tijdig zal beta-
len, schorten wij de dekking op en kunt u geen rech-
ten aan de verzekering ontlenen ten aanzien van 
gebeurtenissen die nadien hebben plaatsgevonden.

c  Indien u de vervolgpremie niet tijdig betaalt, schorten 
wij de dekking op en kunt u geen rechten aan de ver-
zekering ontlenen ten aanzien van gebeurtenissen die 
hebben plaatsgevonden vanaf de vijftiende dag nadat 
wij u na de vervaldag schriftelijk hebben aangemaand 
en betaling is uitgebleven.

d  Als de dekking is opgeschort blijft u verplicht om de 
premie te voldoen.
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12.3 Wanbetaling bij termijnpremie
Als u met ons bent overeengekomen de premie in termij-
nen te betalen en u voldoet een termijnbedrag niet bin-
nen dertig dagen dan kunnen wij de premie over het 
hele verzekeringsjaar ineens opeisen.

12.4 Incassokosten
Als wij maatregelen moeten treffen om onze vordering 
op u te incasseren komen zowel de buitengerechtelijke 
als de gerechtelijke kosten voor uw rekening.

12.5 Herstel van de dekking
Als u onze vordering betaalt nadat de dekking van de 
verzekering is opgeschort wordt de dekking weer van 
kracht voor gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden 
na de dag waarop wij het totale gevorderde bedrag, 
inclusief incassokosten en de wettelijke rente, als die is 
gevorderd, hebben ontvangen.

13. Duur en einde van de verzekering

13.1 contractduur en verlenging
De ingangsdatum en de contractduur van de verzekering 
staan op het polisblad vermeld. Aan het einde van de 
contractduur wordt de verzekering telkens stilzwijgend 
voor dezelfde periode verlengd.

13.2 Opzegging door u
U kunt de verzekering opzeggen tegen het einde van de 
termijn die op het polisblad staat vermeld. Die opzeg-
ging is alleen geldig als zij schriftelijk door u plaatsvindt 
en u een opzegtermijn van minimaal twee maanden in 
acht neemt. 

13.3 Opzegging door ons
Wij kunnen de verzekering opzeggen tegen het eind van 
de termijn die op het polisblad staat vermeld. Die opzeg-
ging is alleen geldig indien zij schriftelijk plaatsvindt en 
wij een opzegtermijn van minimaal twee maanden in 
acht nemen. 

13.4 Beëindiging zonder opzegging
Zonder dat een opzegging nodig is eindigt de verzeke-
ring zodra de splitsing van rechtswege of door inschrij-
ving van een notariële akte in de openbare registers 
wordt opgeheven. 

13.5 Moment van beëindiging
Als de verzekering met ingang van een bepaalde dag 
eindigt, vindt de beëindiging plaats om 12.00 uur van die 
dag.

14. Adres

Wij doen rechtsgeldig een kennisgeving aan u als wij die sturen 
aan het laatst door u bekend gemaakt adres.

15. Persoonsgegevens

Bij de aanvraag van een verzekering of financiële dienst vragen 
wij om persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt 
door de bemiddelaar ten behoeve van het aangaan van en 
uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten of financiële dien-
sten, voor relatiebeheer, ter voorkoming en bestrijding van 
fraude jegens financiële instellingen, voor statistische analyse 
en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

16. Toepasselijk recht, geschillen en klachten

Klachten die betrekking hebben op de totstandkoming en uit-
voering van de verzekeringsovereenkomst kunt u richten aan 
uw verzekeraar en/of bemiddelaar. Na ontvangst van uw klacht 
nemen wij snel contact met u op. Alle klachten worden door de 
directie behandeld. Wanneer na het doorlopen van de interne 
klachtenprocedure het oordeel van de directie voor u niet 
bevredigend is en indien u niet handelt in de uitoefening van 
een beroep of bedrijf, dan kunt u  - binnen drie maanden na 
de datum waarop de directie dit standpunt heeft ingenomen 
- met uw klacht terecht bij:
De Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 
(KiFiD), 
Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. 
Tel. 0900 – FKLACHT (0900 – 3552248), 
e-mail: info@kifid.nl; www.kifid.nl.

Het KiFiD is een onafhankelijke geschilleninstantie voor de 
verzekeringsbranche. Voor meer informatie over de klachten- 
en geschillenprocedure en de daaraan verbonden kosten ver-
wijzen wij naar (de website van) het KiFiD.
Als u van de hiervoor genoemde klachtbehandelingsprocedures 
geen gebruik wilt maken of indien de klachtenbehandeling of 
de uitkomst daarvan voor u niet bevredigend is, kunt u het 
geschil inhoudelijk voorleggen aan de bevoegde rechter, tenzij 
er sprake is geweest van een bindend advies. 
Op onze dienstverlening is Nederlands recht van toepassing.


