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artikel  

1.3 

 

1.3 Bedenktijd 

Verzekeringnemer kan de verzekering 

binnen 14 dagen na ontvangst van de 

polis met terugwerkende kracht 

beëindigen. Dit kan per e-mail of per 

brief. 

 

Wanneer gebruik gemaakt wordt van het 

recht om de polis binnen de bedenktijd 

met terugwerkende kracht te beëindigen, 

dan vervalt de verzekering met 

terugwerkende kracht tot de 

ingangsdatum van de verzekering. In dat 

geval kan er geen enkel recht aan de 

verzekering worden ontleend en is geen 

premie verschuldigd.  

 

Geen soortgelijke bepaling 

 

Nieuwe bepaling.  

Verzekeringnemer heeft een 

bedenktijd van 14 dagen na 

ontvangst van de eerste 

(nieuwe) polis. 

 

artikel  

4.4 

 

4.4 Aanpassingen tijdens de 

verzekeringsperiode 

 

Indien tijdens de verzekeringsperiode het 

verzekerd bedrag is verhoogd dan geldt 

het volgende. 

Voor aanspraken die voortvloeien uit 

omstandigheden die verzekeringnemer 

en/of verzekerde op de datum van de 

verhoging van het verzekerd bedrag 

bekend waren of behoorden te zijn en 

die nog niet schriftelijk aan verzekeraars 

waren gemeld, geldt dat voor de 

vaststelling van de vergoedingsplichtige 

verzekeraar, de van kracht zijnde 

voorwaarden, de verzekerde bedragen 

en de eigen risico’s bepalend is het 

moment dat verzekeringnemer en/of 

verzekerden bekend waren of behoorden 

te zijn met de omstandigheid. 

Geen soortgelijke bepaling 

 

Deze bepaling werd als een 

clausule opgenomen indien 

er sprake was van een 

verhoging van het verzekerd 

bedrag. 

 

artikel  

6.1 

6.1.1 Voor verzekeringnemer en/of 

verzekerden geldt gedurende twee 

maanden na de einddatum van de 

verzekering het aanbod tot het 

verzekeren van uitloopdekking voor een 

maximumperiode van zeven jaar indien 

de verzekering eindigt als gevolg van: 

a. opzegging door verzekeraar of 

verzekeringnemer, of 

b. een belangrijke wijziging 

 

6.1.1 Voor 

verzekeringnemer en/of 

verzekerden geldt 

gedurende drie maanden 

na de einddatum van de 

verzekering het aanbod tot 

het verzekeren van 

uitloopdekking voor een 

maximumperiode van 

zeven jaar indien de 

verzekering eindigt als 

gevolg van:  

Wijziging van de termijn 

m.b.t. een aanbod voor het 

inkopen van uitloopdekking. 
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a. opzegging door 

verzekeraar of 

verzekeringnemer, of  

b. een belangrijke 

wijziging.  

 

artikel  

14.4.3 

 

14.4.3 Tussentijds opzeggen– na 

stilzwijgende verlenging 

Verzekeringnemer kan de verzekering 

nadat deze voor de eerste keer 

stilzwijgend is verlengd op ieder moment 

schriftelijk opzeggen. Er geldt een 

opzegtermijn van een maand. 

 

Geen soortgelijke bepaling 

 

Als verzekeraar hebben wij 

ons altijd geconformeerd aan 

de ‘Gedragscode 

geïnformeerde verlenging en 

contractstermijnen zakelijke 

schade- en inkomens-

verzekeringen’. In de praktijk 

waren onze polissen na de 

eerste stilzwijgende 

verlenging dagelijks 

opzegbaar met een 

opzegtermijn van een 

maand. 

 

artikel 

14.5.1 

 

14.5.1 Opzegging door verzekeraar 

Verzekeraar kan de verzekering 

schriftelijk opzeggen met ingang van de 

op het polisblad vermelde einddatum. De 

opzegging dient tenminste twee 

maanden voor de einddatum aan de 

verzekeringnemer plaats te hebben 

gevonden. 

 

14.5.1 Opzegging door 

verzekeraar 

Verzekeraar kan de 

verzekering schriftelijk 

opzeggen met ingang van 

de op het polisblad 

vermelde einddatum. De 

opzegging dient tenminste 

drie maanden voor de 

einddatum aan de 

verzekeringnemer plaats te 

hebben gevonden. 

 

De opzegtermijn is 

teruggebracht van drie naar 

twee maanden. 

 

artikel 

14.5.2 

 

14.5.2 Tussentijds opzeggen 

Verzekeraar kan de verzekering 

tussentijds schriftelijk opzeggen: 

 

a. indien verzekeringnemer twee 

maanden na de premievervaldatum de 

premie niet heeft betaald, of 

b. indien in geval van schade opzettelijk 

onjuiste gegevens zijn verstrekt, of 

c. na melding van een aanspraak of 

omstandigheid, mits binnen een periode 

van twee maanden nadat een schade is 

uitgekeerd of dekking is geweigerd. 

De verzekering eindigt in deze gevallen 

op de datum die in de opzeggingsbrief 

wordt genoemd.  

In het geval de verzekering is opgezegd 

op grond van lid a of lid c van dit artikel 

geldt een opzegtermijn van twee 

maanden. In het geval de verzekering is 

opgezegd op grond van lid b van dit 

14.5.2 Tussentijds 

opzeggen 

Verzekeraar kan de 

verzekering tussentijds 

schriftelijk opzeggen: 

 

a. indien verzekeringnemer 

drie maanden na de 

premievervaldatum de 

premie niet heeft betaald, 

of 

b. indien in geval van 

schade opzettelijk onjuiste 

gegevens zijn verstrekt, of 

c. na melding van een 

aanspraak of 

omstandigheid, mits 

binnen een periode van 

twee maanden nadat een 

schade is uitgekeerd of 

dekking is geweigerd. 

De termijn in lid a is 

teruggebracht van drie naar 

twee maanden. 
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artikel geldt een opzegtermijn van een 

maand. 

 

De verzekering eindigt in 

deze gevallen op de datum 

die in de opzeggingsbrief 

wordt genoemd. In het 

geval de verzekering is 

opgezegd op grond van lid 

a of lid c van dit artikel 

geldt een opzegtermijn van 

twee maanden. In het 

geval de verzekering is 

opgezegd op grond van lid 

b van dit artikel geldt een 

opzegtermijn van een 

maand. 

 

artikel  

15 

 

15.3 Gevolgen van wanbetaling bij 

aanvangspremie 

Indien verzekeraar de aanvangspremie 

niet uiterlijk op de 30e dag na de 

premievervaldatum ontvangen heeft, 

wordt, zonder dat een aanmaning door 

verzekeraar is vereist, de dekking vanaf 

de 30ste dag geschorst. Dit betekent dat 

er vanaf het moment van de schorsing, 

geen dekking wordt verleend: 

 

- voor aanspraken die gedurende de 

schorsingsperiode tegen verzekerde zijn 

ingesteld; 

- voor omstandigheden die een 

verzekerde gedurende de 

schorsingsperiode bekend zijn of behoren 

te zijn; 

- voor aanspraken en omstandigheden 

(ook indien deze na de schorsingsperiode 

worden ingesteld of bekend worden) die 

voortvloeien uit beroepsfouten die zijn 

gemaakt gedurende de 

schorsingsperiode.  

Verzekeraar heeft in geval van 

wanbetaling tevens het recht om de 

verzekering op grond van artikel 14.5.2.a 

tussentijds op te zeggen. 

 

15.4 Gevolg van wanbetaling bij 

vervolgpremie 

Indien verzekeraar de vervolgpremie niet 

uiterlijk op de 30ste dag na de 

premievervaldatum ontvangen heeft, dan 

ontvangt verzekeringnemer een 

aanmaning. Indien verzekeringnemer 

niet alsnog binnen de gestelde termijn 

betaalt, dan wordt de dekking vanaf de 

15de dag, nadat verzekeraar de 

verzekeringnemer na het aflopen van de 

betaaltermijn schriftelijk heeft 

15.2 Gevolg van 

wanbetaling bij 

aanvangspremie 

Indien verzekeringnemer 

de aanvangspremie niet 

uiterlijk op de 30e dag na 

ontvangst van het 

betalingsverzoek betaalt of 

weigert te betalen, wordt, 

zonder dat een aanmaning 

door verzekeraar is vereist, 

geen dekking verleend ten 

aanzien van alle 

aanspraken en/of 

omstandigheden die tegen 

verzekerde zijn ingesteld, 

respectievelijk aan 

verzekeraar zijn gemeld 

en/of die voortvloeien uit 

een beroepsfout begaan 

nadat 30 dagen sinds de 

ontvangst van het 

betalingsverzoek zijn 

verstreken. Onder 

aanvangspremie wordt 

verstaan de premie die na 

het sluiten van de 

verzekering verschuldigd 

wordt, alsmede de premie 

die de verzekeringnemer in 

verband met een 

tussentijdse wijziging van 

de verzekering 

verschuldigd wordt. 

 

15.3 Gevolg van 

wanbetaling bij 

vervolgpremie  

Indien verzekeringnemer 

de vervolgpremie niet of 

In de nieuwe voorwaarden 

zijn de gevolgen van 

wanbetaling bij de 

aanvangspremie en 

vervolgpremie – ook na het 

herstel van de dekking - 

verduidelijkt. 
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aangemaand en betaling is uitgebleven, 

geschorst. Dit betekent dat er vanaf het 

moment van de schorsing, geen dekking 

wordt 

verleend: 

 

- voor aanspraken die gedurende de 

schorsingsperiode tegen verzekerde zijn 

ingesteld; 

- voor omstandigheden die een 

verzekerde gedurende de 

schorsingsperiode bekend zijn of behoren 

te zijn; 

- voor aanspraken en omstandigheden 

(ook indien deze na de schorsingsperiode 

worden ingesteld of bekend worden) die 

voortvloeien uit een handelen of nalaten 

begaan gedurende de schorsingsperiode. 

 

Verzekeraar heeft in geval van 

wanbetaling tevens het recht om de 

verzekering op grond van artikel 14.5.2.a 

tussentijds op te zeggen. 

 

15.5 Premiebetaling blijft verplicht 

Verzekeringnemer blijft verplicht om, ten 

aanzien van de in artikel 15.3 en 15.4 

genoemde periode dat geen dekking 

wordt verleend, de premie te voldoen. 

 

15.6 Herstel van de dekking 

De dag nadat de premie door 

verzekeraar ontvangen is, wordt de 

dekking weer van kracht. Van de dekking 

blijft echter uitgesloten: 

- aanspraken die tegen een verzekerde 

zijn ingesteld gedurende de 

schorsingsperiode; 

- aanspraken die voortvloeien uit 

omstandigheden die een verzekerde 

gedurende de schorsingsperiode bekend 

zijn of behoren te zijn; 

- aanspraken die voortvloeien uit 

beroepsfouten, die zijn gemaakt 

gedurende de schorsingsperiode. 

 

niet tijdig betaalt, wordt 

geen dekking verleend ten 

aanzien van alle 

aanspraken en 

omstandigheden die tegen 

verzekerde zijn ingesteld 

respectievelijk schriftelijk 

aan verzekeraar zijn 

gemeld en/of die 

voortvloeien uit een 

handelen of nalaten vanaf 

de 15e dag nadat 

verzekeraar de 

verzekeringnemer na de 

vervaldag schriftelijk heeft 

aangemaand en betaling is 

uitgebleven. Onder 

vervolgpremie wordt mede 

verstaan de premie die de 

verzekeringnemer bij 

stilzwijgende verlenging 

van de verzekering 

verschuldigd wordt. 

 

15.4 Premiebetaling blijft 

verplicht 

Verzekeringnemer blijft 

verplicht om ten aanzien 

van de in artikel 15.2 en 

15.3 genoemde periode 

dat geen dekking wordt 

verleend de premie, kosten 

en assurantiebelasting te 

voldoen. 

 

15.5 Herstel van dekking 

De dekking wordt weer 

van kracht voor alle 

aanspraken en/of 

omstandigheden die tegen 

verzekerde zijn ingesteld, 

respectievelijk aan 

verzekeraar zijn gemeld 

en/of die voortvloeien uit 

een beroepsfout begaan 

na de dag waarop al 

hetgeen verschuldigd is 

door de verzekeraar is 

ontvangen. 
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