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Algemene Verzekeringsvoorwaarden       M-ALG-09-09 
 
Artikel 1 – Begripsomschrijvingen 
 
1.1  Verzekerde  
Degene die als zodanig is omschreven in de bijzondere voorwaarden van deze verzekering.  
 
1.2 Verzekeringnemer 
Degene die de verzekering met verzekeraars is aangegaan en de premies en kosten is verschuldigd. 
 
1.3 Verzekeraars 
Hij, die het verzekerde risico draagt of zij, die gezamenlijk het verzekerde risico dragen, ieder voor het door of namens hem 
getekende aandeel. 
 
1.4 Gebeurtenis 
Een voorval of een reeks van met elkaar verband houdende voorvallen ten gevolge waarvan schade is ontstaan. 
 
Artikel 2 - Grondslag 
 
2.1 Verstrekte gegevens 
De door verzekeringnemer direct bij het aanvragen van de verzekering of later verstrekte inlichtingen en gegeven verklaringen, 
hetzij door middel van een schriftelijke aanvraag, een telefonische aanvraag, een aanvraag via Internet of wat voor 
communicatiemiddel dan ook, vormen de grondslag van de verzekering en worden geacht daarmee een geheel te vormen. Het 
op basis hiervan door verzekeraar opgemaakte polisblad en andere ondertekende documenten of mededelingen welke 
verzonden worden aan het bij verzekeraar laatst bekende adres van verzekeringnemer of aan het adres van de tussenpersoon, 
door wiens bemiddeling deze verzekering loopt, geven de inhoud van de overeenkomst weer. Bij onjuistheden is 
verzekeringnemer verplicht de onjuistheden direct te melden. Ieder recht op uitkering vervalt als blijkt dat een of meer 
antwoorden onjuist zijn geweest. 
 
2.2 Persoonsgegevens  
Bij aanvraag van een verzekering worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door verzekeraar verwerkt ten behoeve 
van het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten; ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële 
instellingen; voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. 
Op de verwerking van persoonsgegevens is de gedragscode “Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf ” van 
toepassing. De volledige tekst van de gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars 
www.verzekeraars.nl. 
 
In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan verzekeraar uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Den Haag. 
Doelstelling hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van 
toepassing. Zie hiervoor www.stichtingcis.nl. 
Na een schadeclaim kunnen persoons- en objectgegevens vastgelegd worden bij de Stichting CIS, kunnen gegevens 
aangeleverd worden aan het fraude-informatiesysteem FISH en kunnen gegevens opgenomen worden in een 
schadeverledendatabank. 
 
2.3 Roy-data 
Het systeem Roy-data is een database waar de royementsgegevens van motorrijtuigen, zijnde de schadevrije jaren per 
eerstvolgende hoofdpremievervaldatum, in zijn of worden opgenomen. Slechts motorrijtuigenverzekeraars hebben toegang tot 
dit systeem.  
Voor inzage in uw registratie in Roydata kunt u het formulier ‘inzage in registratie Roy-data' downloaden op 
www.seps.nl/inzagerecht  of bellen met 071-3641872.  Aan het verkrijgen van inzage zijn kosten verbonden.     
 
2.4 Stichting VerzekeringsBureau Voertuigcriminalit eit 
In geval van verduistering, vermissing of diefstal kunnen verzekeraars de motorrijtuiggegevens aan de Stichting 
Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) melden, zodat door de overheid erkende particuliere organisaties door 
verzekeraars ingeschakeld kunnen worden voor het terugvinden en –bezorgen van het motorrijtuig.  
 
2.5 Klachteninstanties 
Klachten en geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van de 
verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan: 

- de directie van Bruns ten Brink Assuradeuren b.v., postbus 27, 1530 AA Wormer; 
- de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (“KiFiD”), postbus 93257, 2509 AG Den Haag;  
- de bevoegde rechter in Nederland naar de keuze van verzekerde of belanghebbende; 

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
 
2.6 Bedenktijd 
Op de aanvraag van een verzekering is een bedenktijd van toepassing. Dit betekent dat verzekerde na ontvangst van de polis 
en de polisvoorwaarden, de verzekering ongedaan kan maken. 
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Hierbij geldt het volgende: 
- de bedenktijd bestrijkt een termijn van veertien kalenderdagen; 
- de bedenktijd gaat in op het moment van ontvangst van de polis en de polisvoorwaarden; 
- de verzekering moet een contractstermijn van tenminste één jaar hebben; 
- wanneer gebruik wordt gemaakt van het recht de overeenkomst met terugwerkende kracht te ontbinden, wordt 

gehandeld alsof de verzekering nooit heeft bestaan; 
- op contracten waarvan, met instemming van verzekeringnemer, de (voorlopige) dekking ingaat voordat de bedenktijd 

zou zijn afgelopen, is de bedenktijd niet van toepassing. 
 
 
Artikel 3 –  Verzekeringsgebied 
De verzekering is van kracht in de landen waarvoor door verzekeraars een internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart) is 
afgegeven alsmede tijdens transport tussen de landen die van het verzekeringsgebied deel uitmaken. 
 
Artikel 4 - Omvang van de dekking 
 
4.1 Deze verzekering geeft dekking zoals vermeld op het polisblad of laatst afgegeven polisaanhangsel. 
 
4.2 Vervangend motorrijtuig 
Als en zolang het motorrijtuig door reparatie, revisie of een dergelijke behandeling tijdelijk niet voor de verzekeringnemer  
beschikbaar is, is deze verzekering ook van toepassing op het vervangende motorrijtuig, mits dit van dezelfde soort en 
prijsklasse is als het verzekerde motorrijtuig, tenzij voor het vervangende motorrijtuig reeds een verzekeringsovereenkomst is 
gesloten, al dan niet van oudere datum. 
 
4.3 Hulpverlening 
De verzekering geeft aanspraak op hulpverlening en/of kostenvergoeding zoals hierna omschreven indien aan de volgende 
voorwaarden is voldaan:  

- de verzekering heeft betrekking op een personenauto, een bestelauto met een toegestaan totaalgewicht tot en met 
  3.500 kg of een motorrijwiel; 

- de hulpverlening en/of kostenvergoeding zijn tot stand gekomen in overleg met en na verkregen toestemming van 
SOS International; 

- het motorrijtuig en/of eventueel gekoppeld object is door brand, een ongeval of een andere van buiten komende 
gebeurtenis (waaronder niet begrepen het enkel tot stilstand komen als gevolg van een mechanisch defect) zodanig  
beschadigd dat daarmee niet meer verantwoord gereden kan worden en/of de bestuurder is door deze gebeurtenis  
niet meer in staat het motorrijtuig te besturen en geen van de in- of opzittenden is bevoegd of in staat de besturing   
over te nemen. 
 

4.3.1 Hulpverlening in Nederland 
De hulpverlening in Nederland omvat: 
 
4.3.1.1 het vervoer van het beschadigde motorrijtuig en eventueel gekoppeld object naar een door verzekerde te bepalen adres 
in Nederland; 
 
4.3.1.2 vervoer per taxi van de bestuurder en eventuele in- of opzittenden met hun bagage naar een door de bestuurder te  
bepalen adres in Nederland. 
 
4.3.2 Hulpverlening buiten Nederland 
De hulpverlening buiten Nederland (doch binnen het verzekeringsgebied) omvat: 
 
4.3.2.1 vergoeding van de kosten van berging en vervoer van het beschadigde motorrijtuig en eventueel gekoppeld object 
naar de dichtstbijzijnde garage waar de schade kan worden beoordeeld en/of hersteld;  
 
4.3.2.2 het vervoer van het beschadigde motorrijtuig en eventueel gekoppeld object naar een door verzekerde te bepalen adres 
in Nederland, indien vaststaat dat het motorrijtuig en eventueel gekoppeld object niet binnen 4 werkdagen zodanig kan worden 
gerepareerd, eventueel door middel van een noodreparatie, dat de (terug)reis op technisch verantwoorde wijze kan 
plaatsvinden. Indien de kosten van vervoer hoger zijn dan de waarde van het gestrande object na het ongeval, worden de 
kosten van invoer en/of vernietiging van het gestrande object in het betreffende land vergoed. In dat geval heeft verzekerde 
recht op vervoer van reisbagage naar Nederland; 
 
4.3.2.3 vergoeding van de kosten van voortzetting van de reis naar de eerste bestemming of de kosten van de terugreis van de 
bestuurder en de eventuele in- of opzittenden indien op grond van het bepaalde in art. 4.3.2.2 niet met het motorrijtuig wordt 
door- of teruggereisd. Vergoed worden de kosten van vervoer per taxi naar het dichtstbijzijnde bus- of spoorwegstation, 
aansluitend de bus of trein (2e klasse) naar het meest nabij de plaats van bestemming gelegen station en per taxi vanaf dat 
station naar de plaats van bestemming. 
 
4.3.3 Op de te vergoeden kosten worden de directe kosten welke toch zouden worden gemaakt in mindering gebracht. Een 
eigen risico is op deze dekking niet van toepassing. 
De hulpverlening wordt ook uitgevoerd, indien er samenhang is met andere hulpinstanties. Wel behouden verzekeraars zich het 
recht voor de kosten eventueel met die andere hulpinstanties te verrekenen. 
 
4.4 Vervoer van gewonden 
De verzekering geeft recht op vergoeding van kosten voor reiniging en/of herstel van de binnenstoffering van het motorrijtuig 
indien deze verontreinigd is door het kosteloos vervoeren van gewonde personen. Een eigen risico is hierop niet van 
toepassing. 
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Artikel 5 – Algemene uitsluitingen 
Naast de uitsluitingen vermeld in de bijzondere voorwaarden geeft deze verzekering geen dekking indien: 
 
5.1 de gebeurtenis of het ongeval is veroorzaakt door of ontstaan uit molest. 
Onder molest is te verstaan: 

- gewapend conflict: elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar of althans de een de ander, 
gebruikmakend van militaire machtsmiddelen, bestrijden. Onder gewapend conflict wordt mede verstaan het  
gewapend optreden van een Vredesmacht van de Verenigde Naties; 

- burgeroorlog: een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van eenzelfde staat, waarbij een 
belangrijk deel van de inwoners van die staat betrokken is; 

- opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, gericht tegen het openbaar gezag; 
- binnenlandse onlusten: min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen, op verschillende plaatsen zich 

voordoend binnen een staat; 
- oproer: een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging, gericht tegen het openbaar gezag; 
- muiterij: een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van enige gewapende macht, gericht 

tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn. 
Deze nadere omschrijving vormt een onderdeel van de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 ter 
griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage is gedeponeerd; 

 
5.2 de gebeurtenis of het ongeval is veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit atoomkernreacties , onverschillig hoe 
de reactie is ontstaan. Onder atoomkernreactie is te verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie,  
kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit. De uitsluiting ter zake van atoomkernreacties geldt niet met betrekking tot 
radioactieve nucliden, die zich buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden 
voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische of wetenschappelijke doeleinden, met dien verstande dat een 
vergunning voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen door het betreffende Ministerie 
moet zijn afgegeven. Voor zover krachtens de wet een derde voor de geleden schade aansprakelijk is, blijft de uitsluiting van 
kracht. Onder “wet” is te verstaan de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen(Staatsblad 1979-225), zijnde de bijzondere 
wettelijke regeling van de aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie. Onder “kerninstallatie” wordt verstaan een 
kerninstallatie in de zin van de bedoelde wet; 
 
5.3 Opzet 
de gebeurtenis of het ongeval is veroorzaakt door opzet, al dan niet bewuste merkelijke schuld of al dan niet bewuste 
roekeloosheid; 

 
5.4 Onware opgave  
een verzekerde of tot uitkeringsgerechtigde een onware opgave doet en/of een verkeerde voorstelling van zaken geeft. In dat 
geval vervalt het recht op uitkering voor de gehele vordering, ook voor die onderdelen waarbij geen onware opgave is gedaan 
en/of geen verkeerde voorstelling van zaken is gegeven; 

 
5.5 Geen rijbewijs 
de feitelijke bestuurder: 

- niet in het bezit is van een geldig voor het motorrijtuig wettelijk voorgeschreven rijbewijs, danwel niet heeft voldaan 
aan de overige ten aanzien van de rijbevoegdheid gestelde voorschriften; 

- niet heeft voldaan aan de op zijn rijbewijs gestelde voorschriften; 
- een rijverbod is opgelegd; 
- zijn rijbewijs is ingenomen; 
- de rijbevoegdheid is ontzegd. 
 

5.6 Ander gebruik 
 de gebeurtenis of het ongeval is veroorzaakt tijdens gebruik van het motorrijtuig anders dan waarvoor dit volgens opgave aan 
verzekeraars is bestemd, behalve indien met het motorrijtuig een ander motorrijtuig uit hoofde van een vriendendienst wordt 
gesleept. 
 
5.7 Verhuur 
de gebeurtenis of het ongeval is veroorzaakt terwijl het motorrijtuig is verhuurd of wordt gebruikt voor vervoer van personen 
en/of zaken tegen betaling, tenzij anders is overeengekomen en met uitzondering van het carpoolen. 
 
5.8 Wedstrijden 
de gebeurtenis of het ongeval is veroorzaakt tijdens deelname aan wedstrijden, snelheidsproeven of –ritten, tenzij sprake is van 
regelmatigheids- of behendigheidswedstrijden of –ritten, die geheel binnen Nederland plaatsvinden, niet langer duren dan 24 
uur en waarbij het snelheidselement niet overheerst. 
 
5.9 Kentekenregister RDW 
uit het kentekenregister van de RDW blijkt dat noch verzekeringnemer noch diens partner is ingeschreven als eigenaar c.q. 
houder van het verzekerde motorrijtuig, tenzij uit de polis blijkt dat verzekeraar bekend was met het afwijkende eigendom en dit 
heeft geaccepteerd. 
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5.10 Inbeslagneming 
de gebeurtenis of het ongeval is veroorzaakt gedurende de tijd dat het motorrijtuig in beslag is genomen door of wordt gebruikt 
krachtens besluit van een Nederlandse of vreemde mogendheid. 
 
Artikel 6 – Verplichtingen van verzekerde 

 
6.1 Premiebetaling  
Verzekeringnemer dient de premie, de kosten en de assurantiebelasting vooruit te betalen, uiterlijk op de 30ste dag nadat zij 
verschuldigd worden. 

 
6.2 Wanbetaling 

 
6.2.1 Indien de verzekeringnemer de aanvangspremie niet uiterlijk op de 30ste dag na ontvangst van het betalingsverzoek 
betaalt of weigert te betalen wordt geen dekking verleend met terugwerkende kracht tot de eerste dag van de onbetaald 
gebleven verzekeringsperiode; 

 
6.2.2 Indien de verzekeringnemer de vervolgpremie niet uiterlijk op de 30ste dag na de premievervaldatum betaalt of weigert te 
betalen, wordt geen dekking verleend met terugwerkende kracht tot de eerste dag van de onbetaald gebleven 
verzekeringsperiode, als verzekeraars of de tussenpersoon de verzekeringnemer na de premievervaldatum schriftelijk heeft 
aangemaand tot betaling binnen een termijn van 14 dagen en betaling is uitgebleven; 

 
6.2.3 De verzekeringnemer blijft gehouden de premie te voldoen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, welke door 
verzekeraars worden gemaakt ter incasso van achterstallige premietermijnen en de mogelijk verschuldigde wettelijke rente, 
komen voor rekening van de verzekeringnemer; 

 
6.2.4 De dekking wordt weer van kracht voor gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na de dag waarop hetgeen de 
verzekeringnemer verschuldigd is, voor het geheel door verzekeraars is ontvangen. In geval van overeengekomen 
termijnbetalingen geldt dat de dekking eerst in kracht wordt hersteld nadat alle onbetaald gebleven termijnen zijn voldaan; 

 
6.2.5 Onder vervolgpremie wordt mede verstaan de premie die verzekeringnemer bij stilzwijgende verlenging van de 
verzekering verschuldigd wordt; 

 
6.2.6 Onder aanvangspremie wordt mede verstaan de premie die de verzekeringnemer in verband met een tussentijdse 
wijziging van de verzekering verschuldigd wordt; 

 
6.3. Termijnbetaling 

 
6.3.1 Indien gespreide betaling is overeengekomen, is de (resterende) jaarpremie te allen tijde verschuldigd. 
Deze premie is ineens opvorderbaar: 

- na het verstrijken van een periode van 2 maanden na een (totaal) verlies indien niet een vervangend motorrijtuig bij 
verzekeraars ter verzekering is aangeboden;  

- in geval van wanbetaling van verzekeringnemer; 
 

6.3.2 Indien na het verstrijken van enige betaaltermijn(en), waarover de verschuldigde premie niet is voldaan, de betaling wordt 
hervat, zal elke betaling die dan ontvangen wordt, als betaling van de oudste openstaande premie worden aangemerkt. 
 
6.4 Terugbetaling van premie 
Bij tussentijdse beëindiging van de verzekering anders dan wegens: 

- totaal verlies; 
- opzet van verzekeringnemer de verzekeraar te misleiden; 

betalen verzekeraars de premie over de termijn waarin de verzekering niet meer van kracht is terug. Op de terugbetaling 
worden administratiekosten in mindering gebracht. 

 
6.5 Reservering van premie 
Bij beëindiging van de verzekering wegens verkoop of eigendomsoverdracht, indien verzekerde dit wenst, of bij beëindiging 
wegens (totaal) verlies van het motorrijtuig zal de premie over de termijn waarin de verzekering niet meer van kracht is, worden 
gereserveerd. Indien verzekeringnemer binnen 36 maanden een ander motorrijtuig bij verzekeraars verzekert, zal de 
gereserveerde premie in mindering worden gebracht op de premie voor de nieuwe verzekering. Maakt hij hiervan geen gebruik 
dan vervalt de gereserveerde premie aan verzekeraars. 
 
6.6. Wijziging gegevens  
De premie wordt vastgesteld op grond van de op het polisblad of laatst afgegeven polisaanhangsel vermelde premie- en 
inschalingsbepalende factoren waaronder postcode, gewicht, kilometrage en verzekerde waarde. Verzekeringnemer is verplicht 
onjuistheden en wijzigingen in deze gegevens direct aan verzekeraars mede te delen waarna deze het recht hebben de premie 
en/of voorwaarden (tussentijds) aan te passen.  
Verzekeringnemer moet ook zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen dertig dagen, aan verzekeraar kennisgeven van zijn 
adresverandering. 

 
6.7 Verplichtingen in geval van schade  
Zodra verzekerde of de tot uitkering gerechtigde kennis draagt van een gebeurtenis die voor verzekeraars een 
uitkeringsverplichting kan inhouden, of zodra een vordering daartoe bij verzekerde is ingediend, is hij verplicht: 
 
6.7.1 zo spoedig mogelijk die gebeurtenis aan verzekeraars te melden; 
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6.7.2 alle gegevens te verstrekken en bescheiden terstond aan verzekeraars te doen toekomen, waaronder 
aansprakelijkstellingen, dagvaardingen en stukken betreffende strafvervolging en zich te onthouden van iedere toezegging, 
verklaring of handeling waaruit erkenning van een verplichting tot schadevergoeding afgeleid zou kunnen worden; 
 
6.7.3 alle inlichtingen aan verzekeraars te geven (gevraagd of ongevraagd) die van belang kunnen zijn voor de beoordeling van 
de aansprakelijkheid; 
 
6.7.4 desverlangd een schriftelijke en ondertekende verklaring omtrent de oorzaak, toedracht en omvang van de schade over te 
leggen; 
 
6.7.5 zijn volle medewerking te verlenen aan de schaderegeling en alles na te laten wat de belangen van verzekeraars zou 
kunnen schaden; 
 
6.7.6 in geval van diefstal of poging daartoe, braak, verduistering, joy-riding, vandalisme, oplichting en vermissing, direct 
aangifte te doen bij de politie of, zo dat niet mogelijk is, bij andere daarvoor in aanmerking komende bevoegde autoriteiten en 
van deze aangifte een origineel schriftelijk bewijs aan verzekeraars over te leggen. 
 
6.8 Niet nakoming 
De verzekering geeft geen dekking indien verzekerde of de tot uitkering gerechtigde één of meer verplichtingen niet is 
nagekomen en daardoor de belangen van verzekeraars heeft geschaad. Elk recht op uitkering vervalt, indien verzekerde of de 
tot uitkering gerechtigde bij schade opzettelijk onjuiste gegevens heeft verstrekt.  
 
6.9 Verlies van recht op uitkering 
 
6.9.1 Hebben verzekeraars ten aanzien van een vordering van een rechthebbende uit de polis een definitief standpunt 
ingenomen, hetzij door het afwijzen van de vordering, hetzij door (een aanbod van) betaling bij wijze van finale afdoening, dan 
verjaart na 6 maanden, te rekenen vanaf de dag waarop de rechthebbende of zijn gemachtigde van dit standpunt kennis kreeg, 
ieder recht ten opzichte van verzekeraars terzake van het schadegeval waarop de vordering was gegrond, tenzij verzekerde 
binnen die termijn tegen het standpunt van verzekeraars in verzet komt. 
 
6.9.2 In elk geval verjaart een vordering tot het doen van een uitkering indien de aanmelding niet plaatsvindt binnen 3 jaar na 
het moment waarop verzekerde of belanghebbende kennis kreeg of had kunnen krijgen van de gebeurtenis die voor 
verzekeraars tot een verplichting tot uitkering kan leiden. 
 
Artikel 7 – Wijziging van premie en/of voorwaarden 

 
7.1 Verzekeraars hebben het recht de premies en/of voorwaarden van deze verzekering te wijzigen en wel op een door hen te 
bepalen datum indien: 

 
7.1.1 de verzekering behoort tot een groep verzekeringen waarvoor de wijziging en bloc geldt; 

 
7.1.2 gedurende de verzekeringstermijn het schadeverloop naar het oordeel van verzekeraars daartoe aanleiding geeft. 

 
7.2 Verzekeringnemer wordt van de wijziging in kennis gesteld en wordt geacht hiermee te hebben ingestemd tenzij hij binnen 
de termijn in de mededeling genoemd schriftelijk het tegendeel heeft bericht. In dit laatste geval eindigt de verzekering op de 
datum die in de mededeling door verzekeraars is genoemd. 

 
7.3 De mogelijkheid van opzegging van de verzekering door verzekeringnemer geldt niet indien: 

 
7.3.1 de wijziging van de premie en/of voorwaarden voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen; 

 
7.3.2 de wijziging een verlaging van de premie en/of een uitbreiding van de dekking inhoudt. 

 
Artikel 8 – Duur en einde van de verzekering 

 
8.1 De verzekering heeft een op het polisblad of laatst afgegeven polisaanhangsel aangegeven duur en wordt telkens voor 
eenzelfde termijn verlengd.  

 
8.2 De verzekering wordt beëindigd: 

 
8.2.1 door een schriftelijke opzegging van verzekeringnemer per direct of een datum in de toekomst; 

 
8.2.2 door verzekeraars indien zij schriftelijk opzeggen: 

- tenminste 2 maanden voor het einde van de verzekeringstermijn en verzekeringnemer daarvan schriftelijk in kennis 
stelt; 

- van het moment dat hen een schadegeval ter kennis is gekomen, tot 30 dagen nadat een onder deze verzekering 
gereclameerde schade tot uitkering is gekomen, dan wel werd afgewezen. Verzekeraars hanteren hierbij een 
opzegtermijn van tenminste 60 dagen; 

- wanneer verzekerde een aan hem ingevolge de verzekeringsvoorwaarden opgelegde verplichting in geval van 
schade niet nakomt; 

- binnen 30 dagen nadat hen een onherroepelijke rechterlijke uitspraak ter kennis is gekomen of had kunnen komen 
waarin verzekerde is veroordeeld wegens een vermogens- en/of een geweldmisdrijf e/o verkeersdelict;  

- wanneer verzekeringnemer langer dan 2 maanden in gebreke is de premie, kosten en/of assurantiebelasting te 
betalen en door verzekeraars na de vervaldag is aangemaand; 

- wanneer een verzekerde naar aanleiding van een gebeurtenis opzettelijk een onjuiste voorstelling van zaken heeft 
gegeven; 
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Behoudens in het tweede sub eindigt in bovengenoemde gevallen de verzekering op de in de opzeggingsbrief genoemde 
datum. 

 
Tevens eindigt de verzekering binnen 60 dagen na de ontdekking door verzekeraars dat de verzekeringnemer de 
mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering niet is nagekomen en verzekeringnemer daarbij heeft gehandeld met het 
opzet verzekeraars te misleiden dan wel verzekeraars de verzekering bij kennis van de ware stand van zaken niet zou hebben 
gesloten. De verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum of bij gebreke daarvan op de datum van 
dagtekening van de opzeggingsbrief. 
 
8.3 Voorts eindigt de verzekering:   
 
8.3.1 zodra verzekeringnemer of zijn erfgenamen ophouden belang te hebben bij het verzekerde object en tevens de feitelijke 
macht daarover verliezen. Verzekeringnemer of zijn erfgenamen zijn verplicht verzekeraars hiervan binnen 8 dagen in kennis te 
stellen; 
 
8.3.2 zodra verzekeringnemer en/of verzekerde ophoudt zijn woonplaats in Nederland te hebben of indien het motorrijtuig in de 
regel in het buitenland wordt gestald of een buitenlands kenteken gaat voeren. Verzekeringnemer en/of verzekerde zijn verplicht 
verzekeraars hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. 
 
Artikel 9 - Bonus/Malusregeling  
 
9.1 Indien een bonus/malusregeling is overeengekomen, gelden de volgende bepalingen. 
 
9.1.1 Na elk verzekeringsjaar vindt een korting (bonus) respectievelijk toeslag (malus) op de premie plaats overeenkomstig de 
van toepassing zijnde bonus/malusschaal. 
 
9.1.2 Een melding van een gebeurtenis waaruit voor verzekeraars een verplichting tot uitkering kan voortvloeien, geldt als een 
schade die van invloed is op het bonuspercentage. 
 
9.1.3 Een gewijzigd bonuspercentage geldt met ingang van het eerstvolgende verzekeringsjaar na de datum waarop de 
gebeurtenis plaatsvond.  
 
9.1.4 Indien de invloed van een schademelding welke betrekking heeft op een voorgaand verzekeringsjaar op een 
polisvervaldatum niet in de premie is verwerkt, hebben verzekeraars het recht met terugwerkende kracht de verschuldigde 
premie te vorderen. 
 
9.1.5 Wanneer mocht blijken dat een melding geen uitkering tot gevolg heeft, zal de teveel in rekening gebrachte premie 
verrekend worden.  
 
9.1.6 Een schademelding heeft geen invloed op de korting voor schadevrij verloop indien: 

- het een schade betreft ontstaan door een gebeurtenis omschreven onder de dekking Casco beperkt;  
- de betaalde schade geheel – bij een casco-uitkering op basis van nieuwwaarde: de werkelijke waarde – is 

verhaald; 
- het hulpverlening en/of kostenvergoeding op grond van artikel 4.3 Hulpverlening van de Algemene 

Verzekeringsvoorwaarden betreft; 
- het hulpverlening en/of kostenvergoeding op grond van artikel 2.2 Hulpverlening buiten Nederland na pech van de 

Bijzondere Voorwaarden Casco Uitgebreid betreft; 
- het een kostenvergoeding op grond van artikel 4.4 Vervoer van gewonden van de Algemene 

Verzekeringsvoorwaarden betreft;  
- verzekeraars de betaalde schade niet kunnen verhalen uitsluitend als gevolg van het bestaan van een 

schaderegelingsakkoord met andere verzekeraars; 
- de melding naar het oordeel van verzekeraars niet tot een uitkering zal leiden; 
- verzekerde de betaalde schade – inclusief de (extern) gemaakte kosten – uiterlijk binnen 3 maanden in het 

eerstvolgende verzekeringsjaar aan verzekeraars terugbetaalt; 
- bij een aanrijding met een fietser/voetganger geen verwijt kan worden aangetoond. 

 
9.1.7 Deze regeling is niet van toepassing op de premie voor: 

- een brand- en/of diefstalverzekering; 
- een Ongevallen-Inzittendenverzekering; 
- een Rechtsbijstandverzekering; 
- een uitsluitend Cascoverzekering. 
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9.1.8 Bonus/malusregeling  
 
Na elk verzekeringsjaar wordt bij voortzetting van de verzekering het bonuspercentage als volgt bepaald: 
 
  Nieuwe premietrede indien in het afgelopen verzekeringsjaar: 
 
Huidige Bonus Premie Geen 1 2  3   
Trede percentage percentage  schade is of zijn aangemeld 
 
 
20 80 20 20 15 08 01  
19 75 25 20 13 07 01  
18 75 25 19 12 06 01  
17 75 25 18 11 06 01  
16 75 25 17 10 05 01  
15 75 25 16 09 05 01  
14 75 25 15 08 04 01  
13 72,5 27,5 14 07 03 01  
12 70 30 13 07 03 01  
11 65 35 12 06 02 01  
10 60 40 11 06 02 01  
09 55 45 10 05 01 01  
08 50 50 09 04 01 01  
07 45 55 08 03 01 01  
06 40 60 07 02 01 01  
05 35 65 06 01 01 01  
04 25 75 05 01 01 01  
03 15 85 04 01 01 01  
02 0 100 03 01 01 01  
01 -25 125 02 01 01 01  
 
9.2 Bonus bescherming 
De trede op de bonus-malusladder blijft gelijk aan het voorafgaande jaar als uit de polis blijkt dat Bonus bescherming is 
meeverzekerd. Deze dekking houdt in dat verzekerde eenmaal per jaar een schade, die anders gevolgen zou hebben gehad 
voor de premiekorting, kan claimen met behoud van de bonus-malustrede. In dat geval blijft het eerstvolgende verzekeringsjaar 
het kortingspercentage ongewijzigd. Als verzekerde eenmaal trede 20 heeft bereikt is het aantal gemelde schades niet meer 
van invloed op de bonus-malustrede.  
Toelichting: De schade blijft wel van invloed op het aantal opgebouwde schadevrije jaren. 
 
Artikel 10 – Andere verzekeringen 
Indien – zo deze verzekering niet bestond – aanspraak zou kunnen worden gemaakt op vergoeding van schade respectievelijk 
kosten op grond van enige andere verzekering al dan niet van oudere datum, respectievelijk op grond van enige wet of andere 
voorziening, is deze verzekering eerst in de laatste plaats geldig; in zo’n geval zal uitsluitend die schade voor vergoeding in 
aanmerking komen welke het bedrag te boven gaat waarop verzekerde elders aanspraak zou kunnen doen gelden. 
 
Artikel 11 - Adres 
Kennisgevingen door verzekeraars aan verzekeringnemer geschieden rechtsgeldig aan diens laatste bij verzekeraars bekende 
adres of aan het adres van de tussenpersoon, door wiens bemiddeling deze verzekering loopt. 

 
Artikel 12 - Terrorismedekking 
Het “clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.” is op deze 
verzekering van toepassing. Dit clausuleblad is u op 15 juli 2003 toegestuurd als bijlage bij een huis-aan-huis brief aan alle 
adressen in Nederland. Desgevraagd zenden wij het u nogmaals (kosteloos) toe. Ook kunt u de tekst bekijken via 
www.terrorismeverzekerd.nl. 

 
 
 
 
 
 


