Verzekeringsvoorwaarden
AMV2006-welzijn
Aanvullende Motorrijtuigverzekering

In deze verzekering wordt verstaan onder:

dan 3.500 kg. en dat is ingericht voor vervoer van
ten hoogste 8 personen exclusief de bestuurder,
inclusief motorrijwielen met een cilinderinhoud van
meer dan 50 cc., dat bij de verzekerde in eigendom
of in gebruik is. Zodra het motorrijtuig wordt
vervangen is de verzekering automatisch van kracht
voor het vervangende motorrijtuig, echter alleen
indien en voor zover de verzekerde jegens de
eigenaar gehouden is de schade te
vergoeden. Motorrijtuigen in eigendom van of in gebruik
bij verzekeringnemer en motorrijtuigen, die geheel op
kosten van verzekeringnemer worden gebruikt, zijn geen
motorrijtuig in de zin van deze verzekering.

Aanhanger:
Al hetgeen aan het motorrijtuig is gekoppeld of, na koppeling, daarvan is losgemaakt of losgeraakt en nog niet
buiten het verkeer tot stilstand is gekomen, zoals een
caravan, bagagewagentje, boottrailer of aanhangwagen.

Overstroming:
Het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of
andere waterkeringen, onverschillig of de overstroming de
oorzaak of het gevolg is van een door deze verzeke- ring
gedekte gebeurtenis.

Atoomkernreactie:
Iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt, zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit.

Schade:
Beschadiging of geldelijk nadeel dat uit een gebeurtenis
voortvloeit.

Artikel 1 Grondslag van de verzekering
De door de verzekeringnemer en de verzekerde
verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de
grondslag van de verzekering en worden geacht daarmee één geheel te vormen.
Artikel 2 Begripsomschrijvingen

Storm:
Wind met een snelheid van tenminste 14 meter per
seconde.

Braak:
Zichtbare verbreking van een afsluiting met het oogmerk
zich wederrechtelijk toegang te verschaffen.

Verzekeraar:
De in de polis vermelde verzekeraar of diens gevolmachtigd agent.

Brand:
Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen
gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is
zich uit eigen kracht voort te planten.
Derhalve is onder andere geen brand:
• Zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien
• Doorbranden van elektrische apparaten en motoren
• Oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en
• Ketels

Verzekerd bedrag per gebeurtenis:
De maximale vergoeding voor alle uit een gebeurtenis
voortvloeiende schade.
Verzekerde:
Personeelsleden en vrijwilligers van de verzekeringnemer.

Dagwaarde:
Het bedrag dat op het tijdstip van de gebeurtenis nodig is
voor de aanschaf van een naar merk, type, uitvoering,
ouderdom en staat gelijkwaardig motorrijtuig.
Dienstreis:
Een autorit die door de verzekerde ten behoeve van en
in opdracht van de verzekeringnemer wordt gemaakt
in verband met activiteiten in het kader van de statuten
van de verzekeringnemer en waarvoor de gereden kilometers door de verzekerde bij de verzekeringnemer zijn
gedeclareerd.
Gebeurtenis:
Elk voorval of een reeks van in oorzaak met elkaar
verband houdende voorvallen, waardoor schade is
ontstaan.
Molest:
Gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. Deze zes vormen
van molest, alsmede de definities daarvan, vormen
een onderdeel van de tekst, die door het Verbond van
Verzekeraars is gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag.
Motorrijtuig:
Een motorvoertuig, waarvan het ledig gewicht vermeerderd met het laadvermogen niet meer bedraagt

Verzekeringnemer:
Degene die de verzekering met de verzekeraar is aangegaan.
Artikel 3 Dekking
3.1

Omschrijving van de dekking
Voor zover het motorrijtuig niet verzekerd is krachtens
een voor het motorrijtuig gesloten cascoverzekering is
verzekerd de tijdens dienstreizen veroorzaakte:

3.1.1

schade aan of verlies van het motorrijtuig door:
a. Alle van buiten komende onheilen, zoals botsen,
omslaan, slippen en te water of van de weg geraken,
ook al mochten deze gebeurtenissen het gevolg zijn
van enig gebrek van het motorrijtuig of kwaadwilligheid/baldadigheid van derden
b. Brand, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting, ook
als gevolg van eigen gebrek, en blikseminslag
c. Diefstal, braak, verduistering, vermissing, oplichting
en joyriding of een poging daartoe
d. Overstroming, storm en ander natuurgeweld
e. Botsing met dieren op de openbare weg, vallende
luchtvaartuigen of voorwerpen daaruit
f. Ruitbreuk, voor zover niet veroorzaakt door botsen,
omslaan, slippen van de weg of te water geraken
g. Transport door derden van het motorrijtuig in het
dekkingsgebied, met uitzondering van schrammen,

krassen en lakschade en schade door takelen of
slepen
h. Verontreiniging van bekleding als gevolg van het
kosteloos vervoer van gewonde passagiers

c. De kosten van noodzakelijke demontage om de
kosten van de reparatie te kunnen vaststellen en die
van een eventuele noodreparatie
Artikel 4 Uitsluitingen

Van de in artikel 3.1.1 c genoemde schadeoorzaken en bij
schade tijdens het geparkeerd staan dient onverwijld
aangifte te worden gedaan bij de politie.
Bij het niet nakomen van deze verplichting vervalt het
recht op schadevergoeding.
3.1.2

schade aan:
a. De op of in het motorrijtuig bevestigde accessoires
ook al behoren zij niet tot de standaarduitrusting,
daaronder begrepen het reservewiel, het standaard
gereedschap, een brandblusapparaat en de gevarendriehoek
b. Het verzekerde motorrijtuig door een aanhanger die
hieraan is gekoppeld of door een ander motorrijtuig
dat bij wijze van vriendendienst wordt gesleept

3.2

Dekkingsgebied
De verzekering is van kracht tijdens dienstreizen binnen
Nederland, inclusief grensverkeer tot maximaal 50 km.
buiten Nederland.

3.3

Omvang van de dekking:

3.3.1

In het geval de schade aan het motorrijtuig onder een
andere verzekering gedekt is, worden vergoed tot het
verzekerd bedrag per gebeurtenis:
a. Het verlies of de vermindering van korting wegens
schadevrij rijden over de eerste drie verzekeringsjaren na de schadedatum indien als gevolg van een
schade aan het motorrijtuig, waarvoor op grond van
de verzekeringsvoorwaarden schadevergoeding
wordt verleend, vermindering van bonuskorting
optreedt op de premie van de motorrijtuigverzekering
van verzekerde.
Als de betreffende verzekerde op de eigen motorrijtuigverzekering bonusbescherming geniet, met
als gevolg dat door de gebeurtenis geen verlies of
vermindering van de korting wegens schadevrijrijden
optreedt, kan bij de eerstvolgende gebeurtenis binnen 3 jaar, al dan niet tijdens een dienstreis, alsnog
een beroep op deze verzekering worden gedaan
voor het als gevolg daarvan optredende verlies van
bonuskorting.
De vergoeding voor bonusverlies op de eigen verzekering wordt gebaseerd op de premie en voorwaarden, die ten tijde van de gebeurtenis op die verzekering van toepassing zijn. De verzekeraar behoudt
zich het recht voor de schade aan het motorrijtuig te
vergoeden, als blijkt dat de geleden schade minder
bedraagt dan de vergoeding van het bonusverlies
b. Het eigen risico van de eigen verzekering van de
verzekerde

3.3.2

In het geval de schade aan het motorrijtuig niet onder
een andere verzekering gedekt is, worden vergoed tot
het verzekerd bedrag per gebeurtenis:
a. Het verlies of vermindering van korting wegens
schadevrij rijden, als vermeld in artikel 3.3.1 a
b. De schade aan het motorrijtuig

3.3.3

Bovendien worden vergoed:
a. De noodzakelijk gemaakte kosten van bewaking en
transport van het motorrijtuig naar de dichtstbijzijnde
reparatie-inrichting, waar reparatie van de door deze
verzekering gedekte beschadigingen kan plaatsvinden
b. De bijdragen in de averij grosse en gemeenschappelijke kosten van vervoer over water, die ingevolge
wettelijke bepalingen van verzekerde worden gevorderd

Niet verzekerd is:
a. Schade die met opzet of goedvinden van de verzekerde is veroorzaakt
b. Schade terzake waarvan een verzekerde met betrekking tot het ontstaan, de aard of omvang opzettelijk
een onvolledige, onjuiste of onware opgave doet
c. Schade tengevolge van een gebeurtenis, waaromtrent de verzekerde enige verplichting, die krachtens
deze verzekering op hem rust, niet nakomt
d. Schade veroorzaakt door of optredende bij of voortvloeiende uit atoomkernreacties, onverschillig hoe of
waar de reactie is ontstaan
e. Schade, veroorzaakt door molest, dan wel veroorzaakt gedurende de tijd, dat het motorrijtuig op last
van een burgerlijke of militaire overheid is gerekwireerd
f. Schade ontstaan tijdens woon-werkverkeer, ook als
daarvoor een vergoeding wordt verleend
g. Breuk-, motor- en machineschade
h. Schade wegens slijtage, materiaalmoeheid,
constructiefouten of overbelasting
i. Schade aan banden, anders dan door diefstal, als
deze niet samenvalt met een andere door deze
verzekering gedekte beschadiging
j. Financieel nadeel wegens het niet kunnen gebruiken
van het motorrijtuig
k. Waardevermindering van het motorrijtuig
l. Schade aan een aan het motorrijtuig gekoppelde
aanhanger
m. Schade ontstaan tengevolge van weersinvloeden
als warmte, vocht of koude (bijv. door bevriezen van
koelwater), tenzij deze schade het gevolg is van een
gebeurtenis als vermeld in artikel 3.1.1 a en b
n. Schade in verband met diefstal, verduistering of
verlies van uitsluitend een autoradio en aanverwante
apparatuur, mobilofoon, semafoon en telefoon
o. Schade, veroorzaakt door de feitelijke bestuurder
die:
1. Niet in het bezit is van een geldig voor het motorrijtuig wettelijk voorgeschreven rijbewijs, tenzij
dit uitsluitend te wijten is aan zijn verzuim het
rijbewijs te doen verlengen en de geldigheid niet
langer dan één jaar is verstreken
2. Krachtens wettelijke bepalingen niet bevoegd is
het motorrijtuig te besturen
3. De rijbevoegdheid onvoorwaardelijk is ontzegd
krachtens een onherroepelijke gerechtelijke
uitspraak
4. Onder invloed van alcoholhoudende drank of enig
bedwelmend of opwekkend middel verkeert en
daarvoor onherroepelijk strafrechtelijk is veroordeeld
5. Schade, die voortvloeit uit het deelnemen aan
snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten en -wedstrijden, met uitzondering van regelmatigheids- of behendigheidsritten, die geheel
binnen Nederland worden gehouden
p. Schade, veroorzaakt terwijl het motorrijtuig is
verhuurd of wordt gebruikt voor het vervoer van
personen tegen betaling dan wel voor andere doeleinden dan bedoeld in artikel 3, niet voldoet aan de
wettelijke eisen, of wordt gebruikt voor een ander
doel dan door de wet is toegestaan
De uitsluitingen o en p gelden niet voor de verzekerde, die
aantoont dat bedoelde omstandigheden zich buiten zijn
weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem
terzake daarvan geen verwijt treft.

Artikel 5 Schade
5.1

onmiddellijk voor en na de gebeurtenis, dan wordt
dit verschil tussen beide waarden, tot maximaal het
verzekerd bedrag, uitgekeerd. De verzekeraar is niet
verplicht om onderdelen die gerepareerd kunnen
worden door nieuwe te laten vervangen.
b. De dagwaarde bij totaal verlies van het motorrijtuig.
Als de reparatiekosten hoger zijn dan het verschil
tussen de waarde van het motorrijtuig onmiddellijk
voor en na de gebeurtenis, is er sprake van totaal
verlies.

Aanmelden van schade
Zodra de verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis,
die voor de verzekeraar tot een verplichting tot schadevergoeding kan leiden, is hij verplicht:
a. Deze onverwijld aan de verzekeraar te melden door
middel van een volledig ingevuld en door hem ondertekend schadeformulier, vergezeld van een kopie van
de polis, de voorwaarden en de laatst betaalde nota van
de eigen verzekering
b. De verzekeraar alle gegevens terstond te verstrekken
en alle stukken door te zenden
c. Zich te onthouden van alles wat het belang van
verzekeraar kan schaden
d. Zijn volle medewerking te verlenen aan door de
verzekeraar te ondernemen acties
e. Terstond aangifte te doen bij de politie en schriftelijk
bewijs hiervan te overleggen aan de verzekeraar bij
de in artikel 3.1.1 sub c genoemde schadeoorzaken
en bij schade tijdens het geparkeerd staan
f. Een schriftelijke verklaring van de directie/het
bevoegd gezag van verzekeringnemer te overleggen,
waaruit blijkt dat:
1. De verzekerde het motorrijtuig in eigendom of in
gebruik heeft
2. Het gebruik van het motorrijtuig plaatsvond tijdens een dienstreis in opdracht of op verzoek van
verzekeringnemer
g Zijn eigen verzekeraar te informeren over de gebeurtenis en aan alle verplichtingen, die uit dat verzekeringscontract voortvloeien, te voldoen
h In het geval van schade aan het motorrijtuig een
kopie van de door de eigen verzekeraar gedane
schade-uitkering te overleggen

Schade aan of verlies van de in het motorrijtuig bevestigde audio- en communicatieapparatuur wordt vergoed
tot ten hoogste € 450,- (inclusief BTW).
In geval van diefstal, verduistering, oplichting, vermissing en joyriding wordt de schade door de verzekeraar
eerst na een termijn van 30 dagen, gerekend vanaf de
datum der schade-aanmelding vergoed.
Bij diefstal, verduistering, oplichting, vermissing en joyriding is de verzekerde verplicht het motorrijtuig terug te
nemen, wanneer dit binnen 30 dagen na de gebeurtenis
wordt terugverkregen. In dit geval worden de eventuele
kosten van reparatie vergoed.
Wordt het motorrijtuig later dan 30 dagen na de
gebeurtenis teruggevonden, dan gaat het in eigendom
van de verzekeraar over. Het wordt echter, zo nodig
in gerepareerde toestand, tegen teruggave van de
verleende schadeloosstelling voor totaal verlies, weer
aan verzekerde afgestaan, als deze dit binnen 14 dagen
na ontvangst van de betreffende mededeling van de
verzekeraar verlangt.
Artikel 6 Premie
6.1

Premiebetaling
a. De verzekeringnemer is verplicht de premie, kosten
(eenmalig) en assurantiebelastingen vooruit te betalen op de premievervaldag
b. Indien de verzekeringnemer de aanvangspremie
niet uiterlijk op de 30ste dag na ontvangst van het
betalingsverzoek betaalt of weigert te betalen, wordt
zonder dat een nadere ingebrekestelling door de
verzekeraar is vereist geen dekking verleend ten
aanzien van alle gebeurtenissen die nadien hebben
plaatsgevonden
c. Indien de verzekeringnemer de vervolgpremie
weigert te betalen, wordt geen dekking verleend ten
aanzien van de gebeurtenissen die nadien hebben
plaatsgevonden
d. Indien de verzekeringnemer de vervolgpremie niet
tijdig betaalt wordt geen dekking verleend ten
aanzien van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden vanaf de 15e dag nadat de verzekeraar de
verzekeringnemer na de vervaldag schriftelijk heeft
aangemaand en betaling is uitgebleven
e. De verzekeringnemer blijft gehouden de premie te
voldoen
f. De dekking wordt weer van kracht voor gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na de dag waarop
hetgeen de verzekeringnemer verschuldigd is, voor
het geheel door de verzekeraar is ontvangen. In
geval van termijnbetalingen geldt dat de dekking
eerst in kracht wordt hersteld nadat alle onbetaald
gebleven termijnen zijn voldaan

6.2

Premierestitutie
In het geval van opzegging door de verzekeraar nadat
een schade is aangemeld zal terugbetaling van premie
plaatsvinden over de onverstreken verzekeringstermijn.

6.3

Premievaststelling
De in de polis genoemde premie is slechts een voorlopige. De verzekerde is verplicht binnen 5 maanden
na het einde van ieder verzekeringsjaar de verzekeraar
inlichtingen te verschaffen, die nodig zijn om de defini-

5.2 Schaderegeling
Voor schaden die meer dan € 365,- (inclusief B.T.W.)
bedragen, is verzekerde verplicht de verzekeraar in de
gelegenheid te stellen de schade aan het motorrijtuig,
vóór reparatie, door een schade-expert op te laten
nemen. Eerst na de na deze expertise gegeven toestemming kan tot reparatie over worden gegaan. Deze
toestemming houdt geen betalingsverplichting voor
de verzekeraar in. Een reparatie onder dit bedrag kan
terstond worden hersteld zonder dat toestemming van
de verzekeraar is vereist. Een gespecificeerde rekening
van een deskundig reparateur dient aan de verzekeraar
te worden voorgelegd. De beschadigde onderdelen,
voor zover zij door nieuwe zijn vervangen, moeten ter
beschikking blijven van de verzekeraar. Bij verschil
van mening omtrent het door de door de verzekeraar
benoemde expert vastgestelde bedrag van schade aan
het motorrijtuig heeft de verzekerde het recht op eigen
kosten eveneens een expert te benoemen. Indien beide
experts ten aanzien van het schadebedrag niet tot overeenstemming komen, benoemen zij een derde expert,
wiens schadevaststelling binnen de grenzen van de
beide schadebedragen moet blijven en bindend zal zijn.
Het salaris en de kosten van de derde expert worden
door elk der partijen voor de helft gedragen; de kosten
van alle experts zullen echter voor rekening van de
verzekeraar komen als verzekerde door de derde expert
geheel in het gelijk wordt gesteld.
5.3 Schadevergoeding
Zowel in geval van schadevergoeding op basis van
reparatiekosten, als in het geval van totaal verlies
bedraagt de schade-uitkering nimmer meer dan het
verzekerd bedrag per gebeurtenis.
De verzekeraar vergoedt:
a. De reparatiekosten bij beschadiging van het motorrijtuig. Bedragen de reparatiekosten meer dan het
verschil tussen de waarde van het motorrijtuig

opzeggingstermijn van twee maanden
b. Binnen een maand nadat de verzekeraar een
uitkering heeft afgewezen. De opzeggingstermijn is
twee maanden
c. Binnen een maand na ontvangst van de mededeling van de verzekeraar dat premie en/of
voorwaarden ten nadele van de verzekerde zijn
gewijzigd
d. Binnen twee maanden nadat de verzekeraar een
beroep gedaan heeft op het niet nakomen van
de mededelingsplicht bij het aangaan van de
overeenkomst

tieve premie vast te stellen. Indien de verzekerde deze
verplichting niet nakomt, heeft de verzekeraar het recht
de premie over het afgelopen verzekeringsjaar definitief
vast te stellen door alsnog een bedrag te vorderen,
gelijk aan 50% van de voorlopige premie over dat jaar
of zoveel meer als de verzekeraar op grond van de hem
bekende gegevens toekomt. Naar gelang de definitieve
premie hoger of lager is, is de verzekerde verplicht bij
te betalen of is de verzekeraar verplicht premie terug te
betalen, met inachtneming van de minimumpremie.
6.4

Wijziging voorlopige premie
De in enig jaar definitief verschuldigde premie geldt als
voorlopige premie voor het daaropvolgende jaar.
Artikel 7 Wijziging van premie en/of voorwaarden
Indien de verzekeraar de tarieven en/of voorwaarden
voor verzekeringen van dezelfde soort wijzigt, heeft hij
het recht deze verzekering aan te passen aan die nieuwe
tarieven en/of voorwaarden met ingang van een door de
verzekeraar vast te stellen datum.
De verzekeringnemer heeft het recht de aanpassing aan
de nieuwe tarieven en/of voorwaarden te weigeren voor
zover de aanpassing leidt tot een hogere premie en/of een
beperking van de dekking.
De verzekeringnemer wordt van de voorgenomen
wijziging en de datum waarop deze van toepassing zal
zijn tijdig schriftelijk in kennis gesteld en wordt geacht
hiermee te hebben ingestemd, tenzij hij binnen 30 dagen
na die datum schriftelijk het tegendeel heeft bericht. In
dit laatste geval eindigt de verzekering per de aanpassingsdatum of zoveel later als de weigering plaatsvindt.

Artikel 9 Slotbepalingen
9.1

Mededelingen
Mededelingen door of namens de verzekeringnemer
te verstrekken aan verzekeraar moeten rechtstreeks
schriftelijk worden gedaan aan Aon Nederland C.V.

9.2

Nederlands recht
Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing.

9.3

Bevoegde rechter
Alle geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien
zullen worden onderworpen aan de uitspraak van de
bevoegde rechter in de plaats van afgifte van deze
verzekering.

9.4

Wet Bescherming persoonsgegevens
De bij aanvang of wijziging van de verzekering verstrekte
persoonsgegevens worden door de verzekeraar c.q.
diens gevolmachtigd agent verwerkt voor het aangaan en
het uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en/ of
financiële diensten en het beheren van daaruit voortvloeiende relaties. Hieronder valt ook de voorkoming en
bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten
gericht op vergroting van het klantenbestand.

9.5

Klachten en geschillen
Als u niet tevreden bent over de dienstverlening door
Aon of door de verzekeringsmaatschappij, dan kunt u
uw klachten en/of suggesties indienen bij de directie
van Aon, Admiraliteitskade 62, 3063 ED Rotterdam,
Postbus 518, 3000 AM Rotterdam.
U kunt de klacht ook via onze website melden:
www.aon.nl.
Na ontvangst van uw klacht nemen wij zo snel mogelijk
maar in ieder geval binnen twee weken contact met u
op.
Met klachten over de dienstverlening door de
verzekeringsmaatschappij kunt u uiteraard ook
rechtstreeks de directie van de
verzekeringsmaatschappij benaderen. Desgewenst kunt
u contactgegevens opvragen bij Aon.
De ervaring leert dat de meeste klachten naar
tevredenheid worden afgehandeld. Mochten wij echter
niet tot een oplossing kunnen komen, dan kunt u met
uw klachten terecht bij het Klachteninstituut Financiële
Dienstverlening,
Postbus 93257, 2509 AG Den Haag
telefoon 077 333 8 999, Website www.kifid.nl.
Deze klachtenregeling bij het Kifid staat alleen open
voor consumenten, en dus niet voor bedrijven of
personen die een beroep uitoefenen.
Aon volgt de uitspraken van het Kifid.
U kunt zicht ook tot de burgerlijke rechter wenden.

9.6

Bescherming persoonsgegevens
De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden
door ons gebruikt voor het verwerken van uw verzoek om
informatie, offertes en financiële producten. Tevens
gebruiken wij deze persoonsgegevens om eventueel
contact met u op te nemen naar aanleiding van de
offerte, voor het tot stand brengen van de verzekering en
voor de door ons verleende diensten. Wij gaan zorgvuldig
om met uw gegevens. Dit vragen wij ook van andere
partijen met wie wij uw gegevens delen. Meer informatie
over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens kunt u
vinden in ons Privacy Statement op
aon.nl/privacyverklaring.

Artikel 8 Duur en einde van de verzekering
8.1

8.2

Aanvang van de verzekering
De dekking vangt aan na ontvangst van de schriftelijke
aanvraag van de verzekeringnemer op het adres van
verzekeraar. De verzekering is aangegaan voor de in de
polis omschreven contractduur en wordt stilzwijgend
verlengd, telkens voor een gelijke periode, behoudens
opzegging door één van de partijen.
Einde van de verzekering
1. De verzekering eindigt door schriftelijke opzegging
door verzekeraar:
a. Tegen het einde van de op het polisblad vermelde
geldigheidsduur met inachtneming van een
opzeggingstermijn van twee maanden
b. Binnen één maand nadat een schade is gemeld
of de verzekeraar een uitkering heeft gedaan of
afgewezen. De verzekering eindigt niet eerder
dan twee maanden na dagtekening van deze
brief, tenzij de opzegging verband houdt met de
opzet van de verzekerde om de verzekeraar te
misleiden
c. Indien de verzekeringnemer de verschuldigde
premie niet tijdig betaalt. Indien een vervolgpremie niet tijdig wordt betaald wordt pas opgezegd
indien de verzekeraar de verzekerde vruchteloos
tot betaling heeft aangemaand. De verzekering
eindigt niet eerder dan twee maanden na de
datum van dagtekening van de opzeggingsbrief
d. Binnen twee maanden na de ontdekking dat de
verzekeringnemer de mededelingsplicht bij het
aangaan van de verzekering niet is nagekomen
en de verzekeringnemer gehandeld heeft met
de opzet de verzekeraar te misleiden, dan wel
de verzekeraar bij kennis van de ware stand van
zaken de overeenkomst niet zou hebben gesloten
2. De overeenkomst eindigt door schriftelijke opzegging
door de verzekeringnemer:
a. Tegen het einde van de op het polisblad vermelde
geldigheidsduur met inachtneming van een

