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Art. 1  Begripsomschrijvingen 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
a. De verzekeraar 

De ondertekenaar(s) van deze verzekering zoals 
weergegeven in het polisblad, in deze vertegen-
woordigd door Van Kampen Assuradeuren B.V. als 
gevolmachtigde. 

b. Verzekeringnemer: 
degene die de verzekering is aangegaan met de 
verzekeraar. 

c. Premie: 
premie, kosten en (indien van toepassing) assuran-
tiebelasting. 

d. Bereddingskosten 
Onder bereddingskosten worden verstaan: de kos-
ten als bedoeld in artikel 283 van het Wetboek van 
Koophandel door de verzekeringsnemer bij of na 
een gedekt evenement gemaakt terzake van maat-
regelen ter voorkoming of vermindering van een on-
middellijk dreigende schade aan de verzekerde za-
ken. 

e. Hoofdpremievervaldag 
de dag waarop jaarlijks de premie verschuldigd is bij 
een premietermijn van twaalf maanden. Indien op 
het polisblad is aangegeven dat betaling van premie 
voor een kortere termijn dan twaalf maanden ge-
schiedt, dan is er naast de hoofdpremievervaldag 
sprake van één of meer premievervaldagen waarop 
premie verschuldigd is. 

 
Art. 2  Grondslag. 
Als basis voor deze polis geldt de informatie die, al dan 
niet middels een ondertekend aanvraagformulier, door 
of namens de verzekeringsnemer is verstrekt. Deze 
informatie maakt deel uit van deze overeenkomst. 
 
Art. 3  Verplichtingen bij schade 
a. Ingeval van (dreigende) schade is de verzekerings-

nemer verplicht: 
1. alle maatregelen te nemen ter voorkoming of 

vermindering van de schade; 
2. de verzekeraar terstond (doch in elk geval binnen 

3 dagen) de schade te melden; 
3. de verzekeraar alle van belang zijnde gegevens 

te verstrekken en alle medewerking te verlenen; 
4. alle ter zake van derden ontvangen brieven, dag-

vaardingen en andere stukken onmiddellijk on-
beantwoord aan de verzekeraar in te zenden; 

5. zich te onthouden van het erkennen van aan-
sprakelijkheid; 

6. de aanwijzingen van de verzekeraar nauwkeurig 
op te volgen; 

7. alles na te laten wat de belangen van de verze-
keraar kan schaden. 

b. Ingeval van schade veroorzaakt door derden (zoals 
bijvoorbeeld inbraak, poging tot inbraak, vandalisme, 
diefstal, poging tot diefstal, beroving en afpersing) is 
de verzekeringsnemer verplicht onmiddellijk aangifte 
te doen bij de politie. 

c. Ingeval van diefstal, inbraak, gewelddadige beroving 
en afpersing zal de verzekeringsnemer slechts recht 
op vergoeding wegens verlies van de zaken kunnen 
doen gelden, indien de zaken niet binnen 30 dagen 
na de melding van de schade aan de verzekeraar 
worden teruggevonden en nadat de verzekerings-
nemer zijn eigendomsrechten daarop schriftelijk aan 
de verzekeraar heeft overgedragen; worden de za-
ken binnen deze periode teruggevonden, dan is de 
verzekeringsnemer tot terugneming ervan gehouden 
onder teruggave van eventueel reeds uitbetaalde 
schadevergoeding terzake; evenwel zal de verzeke-
raar - voorzover van toepassing - de kosten van her-
stel van schade vergoeden. 

d. Het recht op schadevergoeding gaat verloren, indien 
de verzekeringsnemer een verplichting uit deze ver-
zekering niet is nagekomen en daardoor de belan-
gen van de verzekeraar heeft geschaad. Hieronder 
wordt in elk geval verstaan: 
1. het verstrekken door de verzekerde of een be-

langhebbende van onjuiste informatie of het ge-
ven van een verkeerde voorstelling van zaken, 
hetgeen tot gevolg heeft, dat  de gehele claim zal 
worden afgewezen, ook wat betreft die onderde-
len waarvoor geen onjuiste informatie werd ver-
strekt. 

2. het niet melden van een voorval dat tot een uitke-
ring uit hoofde van deze verzekering zou kunnen 
leiden binnen 3 maanden te rekenen vanaf het 
moment dat de verzekeringsnemer op de hoogte 
was of redelijkerwijs had kunnen zijn. 

e. In elk geval vervalt elk recht op schadevergoeding 3 
(drie) jaar na het evenement dat tot het indienen van 
een claim heeft geleid. 

 
Art. 4  Premie(betaling) 
a. De verzekeringsnemer is verplicht de premie, kosten 

en assurantiebelasting te voldoen binnen 30 dagen 
nadat zij verschuldigd is geworden. 

b. Indien de verzekeringsnemer het verschuldigde 
bedrag niet tijdig betaalt of weigert te betalen, wordt 
geen dekking verleend voor evenementen, die 
plaatsvinden na verloop van de in lid a genoemde 
termijn. Ingebrekestelling door de verzekeraar is 
hiervoor niet nodig. De verzekeringsnemer blijft ech-
ter verplicht de premie, kosten en assurantiebelas-
ting te voldoen, ook als de dekking inmiddels is ge-
schorst. 

c. Indien met verzekeringsnemer is overeengekomen 
dat de gedurende het verzekeringsjaar verschuldig-
de premie, kosten en assurantiebelasting in termij-
nen zullen worden voldaan en  
1. verzekeringsnemer blijft in gebreke een termijn-

betaling binnen de in lid a genoemde termijn te 
verrichten, dan worden premie, kosten en assu-
rantiebelasting over het restant van het lopende 
verzekeringsjaar in hun geheel opvorderbaar; 

2. de middels de daartoe overeengekomen incas-
somachtiging geïncasseerde termijnbetaling 
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wordt gestorneerd, mag de verzekeraar een kos-
tentoeslag rekenen op de betreffende termijnbe-
taling, behoudens het recht van de verzekeraar 
om de premie, kosten en assurantiebelasting 
over het verzekeringsjaar in hun geheel op te 
vorderen zoals in lid 1. hiervoor omschreven. 

d. Indien de verzekeraar maatregelen treft tot incasso 
van haar vordering, komen alle kosten van invorde-
ring, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor 
rekening van de verzekeringsnemer. 

e. De dekking gaat weer in op de dag na die waarop 
het verschuldigde, inclusief de rente en alle eventue-
le gemaakte kosten van invordering, is ontvangen.  

f. Indien voor het herstel van dekking de afgifte van 
een polisblad is vereist, wordt hiervoor poliskosten in 
rekening gebracht. 

g. De verzekeraar verleent geen restitutie van premie 
anders dan in het geval van: 
1. opzegging van deze verzekering of een deel 

daarvan door de verzekeraar, anders dan opzeg-
ging wegens kwade trouw aan de zijde van een 
verzekerde; 

2. beëindiging van de verzekering of een deel daar-
van in verband met overlijden, verkoop van het 
verzekerde belang of emigratie. 

 
Art. 5  Aanpassing van premie of voorwaarden 
a. Indien de verzekeraar haar tarieven of voorwaarden 

voor verzekeringen van dezelfde soort als deze ver-
zekering herziet en in gewijzigde vorm bekend 
maakt en toepast, dan heeft zij het recht ook deze 
verzekering aan de nieuwe tarieven en voorwaarden 
aan te passen en wel met ingang van de eerste 
hoofdpremievervaldag na de invoering van de her-
ziening. 

b. De verzekeraar zal, indien zij van dit recht gebruik 
maakt, hiervan mededeling doen aan de verzeke-
ringsnemer, desnoods door vermelding op de incas-
sodocumenten. 

c. De verzekeringsnemer heeft het recht schriftelijk de 
bedoelde aanpassing te weigeren uiterlijk tot het 
einde van een termijn van 30 dagen na de hoofd-
premievervaldag of na de datum van verzending van 
de incassodocumenten. 

d. Maakt hij van dit recht gebruik, dan eindigt de verze-
kering op de desbetreffende vervaldag of, indien de 
weigering daarna plaatsvindt, op het tijdstip van wei-
gering. 

e. Heeft de verzekeringsnemer van dit recht geen ge-
bruik gemaakt, dan wordt hij geacht de aanpassing 
te hebben aanvaard. 

f. De verzekeringsnemer heeft de hem in dit artikel 
gegeven bevoegdheid niet, indien: 
1. bedoelde herziening een verlaging van de tarie-

ven of een verbetering van de voorwaarden in-
houdt; 

2. de wijziging van de premie of de voorwaarden 
voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen. 

 
Art. 6  Duur en einde van de verzekering 
a. De verzekering wordt aangegaan voor de in de polis 

vermelde contractstermijn en vervolgens telkens stil-

zwijgend verlengd voor een nieuwe gelijke contracts-
termijn. 

b. Naast het overigens in deze Algemene voorwaarden 
of de bijzondere voorwaarden bepaalde, eindigt de 
verzekering: 
1. indien de verzekeringsnemer de verzekering 

schriftelijk aan de verzekeraar opzegt tegen de 
einddatum van de lopende contractstermijn, mits 
dit tenminste één maand voor deze einddatum 
geschiedt en de opzegging niet tevoren wordt in-
getrokken; 

2. indien de verzekeraar de verzekering, met in acht 
name van een opzegtermijn van tenminste één 
maand, schriftelijk aan de verzekeringsnemer 
opzegt per de in die brief vermelde datum, onder 
restitutie van een evenredig deel van de premie. 

3. zodra de verzekeringnemer zich vestigt buiten 
Nederland. 

c. Wanneer een verzekering op een bepaalde dag 
eindigt, zal dat het geval zijn om nul uur van die dag. 

 
Art. 7  Geschillen met de verzekeraar 
Op deze verzekering is het Nederlands recht van toe-
passing. 
Klachten met betrekking tot de verzekeringsovereen-
komst kan verzekerde schriftelijk indienen bij de directie 
van Van Kampen Assuradeuren B.V., de directie van de 
betrokken verzekeringsmaatschappij(en) of bij het 
Klachteninstituut Verzekeringen te Den Haag. 
 
Art. 8  Adres van verzekeringsnemer 
a. Een adreswijziging van de verzekeringsnemer moet 

zo spoedig mogelijk aan de verzekeraar worden 
meegedeeld. 

b. Kennisgevingen aan de verzekeringsnemer, gericht 
aan zijn laatst bekende adres of aan het adres van 
de betrokken verzekeringsadviseur, worden geacht 
de verzekeringsnemer te hebben bereikt. 

 
Art. 9  Bijzondere en Algemene voorwaarden 
De werking van deze verzekering wordt geregeld in de 
navolgende documenten en wel in de volgorde als hier-
onder weergegeven: 
• bijzondere bepalingen en clausules weergegeven in 

het(de) polisblad(en); 
• bijzondere voorwaarden, voorzover daarnaar verwe-

zen wordt in de polis; 
• algemene voorwaarden, voorzover daarnaar verwe-

zen wordt in de polis; 
• de onderhavige Algemene Voorwaarden Pakketpo-

lis. 
 
Art. 10 Registratie van persoonsgegevens 
De bij de aanvraag van een verzekering verstrekte per-
soonsgegevens en de eventueel nader te overleggen 
persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de 
door de verzekeraar gevoerde persoonsregistratie. Op 
deze registratie is een privacyreglement van toepassing. 


