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Oorspronkelijke versie 

polisvoorwaarden                

Algemene voorwaarden 

ARTIKEL 5: EINDE VAN DE VERZEKERING 
EN SCHORSING VAN DE DEKKING 

 
1.U kunt de verzekering schriftelijk 
opzeggen: 

a. uiterlijk 2 maanden voor het 
einde van de verzekeringsduur; 

b. tot 2 maanden nadat wij een 
definitief standpunt terzake van 
een schadegebeurtenis aan u 
hebben kenbaar gemaakt. De 
verzekering eindigt op de in de 
opzeggingsbrief genoemde 
datum; 

c. binnen 15 dagen na ingang van 
een premieverhoging en/of 
achteruitgang van de condities.  

2.Wij kunnen de verzekering schriftelijk 
opzeggen: 

a. uiterlijk 2 maanden voor het 
einde van de verzekeringsduur; 

b. tot 2 maanden nadat wij een 
definitief standpunt terzake van 
een schadegebeurtenis aan u 
hebben kenbaar gemaakt; 

c. als u uw verplichtingen uit deze 
overeenkomst niet nakomt; 

Lexicaal aangepaste 

versie 

Algemene voorwaarden 

ARTIKEL 5: EINDE VAN DE VERZEKERING 
EN SCHORSING VAN DE DEKKING 

 
1.U kunt de verzekering schriftelijk 
opzeggen: 

a. uiterlijk 2 maanden voor het 
einde van de looptijd van de 
verzekering; 

b. tot 2 maanden nadat wij een 
definitief besluit over een 
schadegeval aan u hebben 
medegedeeld. De verzekering 
eindigt op de in de 
opzeggingsbrief genoemde 
datum; 

c. binnen 15 dagen na ingang van 
een premieverhoging en/of 
verslechtering van de 
voorwaarden.  

2.Wij kunnen de verzekering schriftelijk 
opzeggen: 

a. uiterlijk 2 maanden voor het 
einde van de looptijd van de 
verzekering; 

b. tot 2 maanden nadat wij een 
definitief besluit aan u hebben 
medegedeeld over een 

Syntactisch aangepaste 

versie 

Algemene voorwaarden 

ARTIKEL 5: EINDE VAN DE VERZEKERING 
EN SCHORSING VAN DE DEKKING 
 
1.Op de volgende tijdstippen kunt u de 
verzekering schriftelijk opzeggen: 

a. er zijn nog uiterlijk 2 maanden 
te gaan voor het einde van de 
verzekeringsduur; 

b. er zijn uiterlijk 2 maanden 
voorbij sinds wij een definitief 
standpunt terzake van een 
schadegebeurtenis aan u 
kenbaar hebben gemaakt. De 
verzekering eindigt op de in de 
opzeggingsbrief genoemde 
datum; 

c. er zijn maximaal 15 dagen 
voorbij nadat een 
premieverhoging is ingegaan 
en/of de condities 
achteruitgegaan zijn.   

2.Op de volgende tijdstippen of in de 
volgende gevallen kunnen wij de 
verzekering schriftelijk opzeggen: 

a. er zijn nog uiterlijk 2 maanden 
te gaan voor het einde van de 
verzekeringsduur; 

Compleet aangepaste 

versie 

Algemene voorwaarden 

ARTIKEL 5: EINDE VAN DE VERZEKERING 
EN SCHORSING VAN DE DEKKING 
 
1.Op de volgende tijdstippen kunt u de 
verzekering schriftelijk opzeggen: 

a. er zijn nog uiterlijk 2 maanden 
te gaan voor het einde van de 
looptijd van de verzekering; 

b. er zijn uiterlijk 2 maanden 
voorbij sinds wij een definitief 
besluit over een schadegeval 
aan u medegedeeld hebben. De 
verzekering eindigt op de in de 
opzeggingsbrief genoemde 
datum; 

c. er zijn maximaal 15 dagen 
voorbij nadat een 
premieverhoging is ingegaan 
en/of de voorwaarden 
verslechterd zijn.  

2.Op de volgende tijdstippen of in de 
volgende gevallen kunnen wij de 
verzekering schriftelijk opzeggen: 

a. er zijn nog uiterlijk 2 maanden 
te gaan voor het einde van de 
looptijd van de verzekering; 

b. er zijn uiterlijk 2 maanden 
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d. na constatering van niet 
nakoming van de 
mededelingsplicht bij het 
aangaan van de verzekering en 
daarbij is gehandeld met opzet 
om ons te misleiden of wij bij 
kennis van de ware stand van 
zaken de verzekering niet 
zouden hebben gesloten; 

e.  de verzekering eindigt bij een 
opzegging conform b tot en 
met d op de in de 
opzeggingsbrief genoemde 
datum. 

 

schadegeval; 
c. als u uw verplichtingen uit deze 

overeenkomst niet nakomt; 
d. na vaststelling van niet 

nakoming van de 
mededelingsplicht bij het 
afsluiten van de verzekering en 
daarbij is gehandeld met de 
opzet om ons te misleiden of 
wij bij kennis van de waarheid 
de verzekering niet zouden 
hebben afgesloten; 

e. de verzekering eindigt bij een 
opzegging zoals in b tot en met 
d vermeld op de in de 
opzeggingsbrief genoemde 
datum.  

 

b. er zijn uiterlijk 2 maanden 
voorbij sinds wij een definitief 
standpunt terzake van een 
schadegebeurtenis aan u 
kenbaar hebben gemaakt; 

c. u komt uw verplichtingen uit 
deze overeenkomst niet na;  

d. wij constateren dat u de 
mededelingsplicht bij het 
aangaan van de verzekering 
niet bent nagekomen, en 
daarbij heeft u gehandeld met 
de opzet om ons te misleiden 
of wij zouden bij kennis van de 
ware stand van zaken de 
verzekering niet hebben 
gesloten; 

e. de verzekering eindigt bij een 
opzegging conform b tot en 
met d op de in de 
opzeggingsbrief genoemde 
datum.  

 

voorbij sinds wij een definitief 
besluit over een schadegeval 
aan u medegedeeld hebben; 

c. u komt uw verplichtingen uit 
deze overeenkomst niet na; 

d. wij stellen vast dat u de 
mededelingsplicht bij het 
afsluiten van de verzekering 
niet bent nagekomen, en 
daarbij heeft u gehandeld met 
de opzet om ons te misleiden 
of wij zouden bij kennis van de 
waarheid de verzekering niet 
hebben afgesloten; 

e. de verzekering eindigt bij een 
opzegging zoals in b tot en met 
b vermeld op de in de 
opzeggingsbrief genoemde 
datum.  
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Algemene voorwaarden 

ARTIKEL 5: EINDE VAN DE VERZEKERING 
EN SCHORSING VAN DE DEKKING 

 
3.De verzekering eindigt automatisch: 

a. op het moment van (technisch) 
totaal verlies van het 
verzekerde object; 

b. op het moment van 
eigendomsovergang, tenzij u 
een ander verzekerd object ter 
verzekering opgeeft en de 
wijziging door ons wordt 
geaccepteerd; 

c. indien u komt te overlijden en 
zodra de erfgenamen geen 
belang meer hebben bij het 
verzekerd object. De 
erfgenamen en wij kunnen 
bovendien de overeenkomst 
opzeggen binnen 9 maanden na 
bekendheid met het overlijden; 

d. wanneer het verzekerd object 
meer dan 5 maanden 
achtereen buiten Nederland 
wordt gebruikt;  

e. als u zich definitief in het 
buitenland vestigt.  

 

Algemene voorwaarden 

ARTIKEL 5: EINDE VAN DE VERZEKERING 
EN SCHORSING VAN DE DEKKING 
 
3.De verzekering eindigt automatisch: 

a. op het moment van technisch 
totaal verlies van de verzekerde 
auto; 

b. op het moment van verkoop 
van uw auto, tenzij u een 
andere verzekerde auto 
opgeeft om te verzekeren en 
de wijziging door ons 
geaccepteerd; 

c. als u komt te overlijden en 
zodra uw erfgenamen geen 
belang meer hebben bij de 
verzekerde auto. De 
erfgenamen en wij kunnen ook 
de verzekering opzeggen 
binnen 9 maanden na 
bekendheid met het overlijden; 

d. wanneer de  verzekerde auto 
meer dan 5 maanden achter 
elkaar buiten Nederland wordt 
gebruikt; 

e. als u zich definitief in het 
buitenland vestigt.  

 

Algemene voorwaarden 

ARTIKEL 5: EINDE VAN DE VERZEKERING 
EN SCHORSING VAN DE DEKKING 

 
3.In de volgende gevallen eindigt de 
verzekering automatisch: 

a. het verzekerde object is 
(technisch) totaal verloren 
gegaan;  

b. er vindt eigendomsovergang 
plaats. De verzekering eindigt in 
dat geval niet automatisch 
wanneer u een ander verzekerd 
object ter verzekering opgeeft 
en de wijziging wordt door ons 
geaccepteerd; 

c. u bent overleden en uw 
erfgenamen hebben geen 
belang meer bij het verzekerd 
object. De erfgenamen en wij 
kunnen bovendien de 
overeenkomst opzeggen 
binnen 9 maanden nadat uw 
overlijden bekend is geworden; 

d. het verzekerd object wordt 
meer dan 5 maanden 
achtereen buiten Nederland 
gebruikt; 

e. u vestigt zich definitief in het 
buitenland.  

 

Algemene voorwaarden 

ARTIKEL 5: EINDE VAN DE VERZEKERING 
EN SCHORSING VAN DE DEKKING 
 
3.In de volgende gevallen eindigt de 
verzekering automatisch: 

a. de verzekerde auto is 
(technisch) totaal verloren 
gegaan; 

b. u verkoopt uw auto. De 
verzekering eindigt in dat geval 
niet automatisch wanneer u 
een andere verzekerde auto 
opgeeft om te verzekeren en 
de wijziging wordt door ons 
geaccepteerd; 

c. u bent overleden en uw 
erfgenamen hebben geen 
belang meer bij de verzekerde 
auto. De erfgenamen en wij 
kunnen ook de verzekering 
opzeggen binnen 9 maanden 
nadat uw overlijden bekend is 
geworden; 

d. de verzekerde auto wordt meer 
dan 5 maanden achter elkaar 
buiten Nederland gebruikt; 

e. u vestigt zich definitief in het 
buitenland.  
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Algemene voorwaarden 
ARTIKEL 7: PREMIEBETALING 

 
2.Vervolgpremie 
Onder vervolgpremie wordt verstaan de 
premie die u na de eerste premie 
telkens verschuldigd bent op de 
premievervaldag inclusief de premies in 
verband met tussentijdse wijzigingen. 
Hieronder zijn ook begrepen de kosten 
en assurantiebelasting.  

a. U dient de vervolgpremie 
vooruit te betalen. De 
vervolgpremie moet u uiterlijk 
op de dertigste kalenderdag na 
ontvangst van de nota aan ons 
hebben betaald.  

b. Indien wij genoodzaakt zijn het 
verschuldigde langs 
gerechtelijke weg of via een 
andere externe procedure te 
innen zijn alle bijkomende 
kosten voor uw rekening.  

c. Indien u de vervolgpremie of 
bijkomende kosten weigert te 
betalen, wordt geen dekking 
verleend voor 
schadegebeurtenissen die 
plaatsvinden vanaf de vijftiende 
dag nadat wij u hebben 
aangemaand onder vermelding 
van de gevolgen van niet 
betaling en betaling is 
uitgebleven.  

Algemene voorwaarden 
ARTIKEL 7: PREMIEBETALING 

 
2.Vervolgpremie 
Onder vervolgpremie wordt verstaan de 
premie die u na de eerste premie steeds 
moet betalen op de dag waarop de 
premie maandelijks betaald moet zijn, 
inclusief de premies die samenhangen 
met tussentijdse wijzigingen. Hieronder 
vallen ook de kosten en de belasting op 
de verzekering.  

a. U moet de vervolgpremie 
vooruit betalen. De 
vervolgpremie moet u uiterlijk 
op de dertigste dag na 
ontvangst van de rekening aan 
ons hebben betaald.  

b. Als wij uw schuld via de rechter 
of via een andere instantie 
moeten innen zijn alle 
bijkomende kosten voor uw 
rekening.  

c. Als u de vervolgpremie of 
bijkomende kosten weigert te 
betalen, worden geen 
schadegevallen vergoed die 
plaatsvinden vanaf de vijftiende 
dag nadat wij u aangemaand 
hebben te betalen, onder 
vermelding van de gevolgen 
van niet betaling én betaling 
nog niet gedaan is.  

d. Als u de vervolgpremie of 

Algemene voorwaarden 
ARTIKEL 7: PREMIEBETALING 

 
2.Vervolgpremie 
Onder vervolgpremie verstaan wij de 
premie die u, na de eerste premie, 
telkens verschuldigd bent op de 
premievervaldag. Dit is inclusief de 
premies in verband met tussentijdse 
wijzigingen, en hieronder zijn ook 
begrepen de kosten en 
assurantiebelasting.  
Betaling van de vervolgpremie: 

a. U dient de vervolgpremie 
vooruit te betalen. U moet de 
vervolgpremie uiterlijk op de 
dertigste kalenderdag na 
ontvangst van de nota aan ons 
betaald hebben.  

b. Indien wij genoodzaakt zijn het 
verschuldigde te innen langs 
gerechtelijke weg of via een 
andere externe procedure, zijn 
alle bijkomende kosten voor uw 
rekening.  

c. Indien u de vervolgpremie of 
bijkomende kosten weigert te 
betalen, verlenen wij geen 
dekking voor 
schadegebeurtenissen die 
plaatsvinden vanaf de vijftiende 
dag nadat wij u hebben 
aangemaand te betalen (onder 
vermelding van de gevolgen 

Algemene voorwaarden 
ARTIKEL 7: PREMIEBETALING 
 
2.Vervolgpremie 
Onder vervolgpremie verstaan wij de 
premie die u, na de eerste premie, 
steeds moet betalen op de dag waarop 
maandelijks de premie betaald moet 
zijn. Dit is inclusief de premies die 
samenhangen met tussentijdse 
wijzigingen, en hieronder vallen ook de 
kosten en de belasting op de 
verzekering.  
Betaling van de vervolgpremie: 

a. U moet de vervolgpremie 
vooruit betalen. U moet de 
vervolgpremie uiterlijk op de 
dertigste dag na ontvangst van 
de rekening aan ons betaald 
hebben.  

b. Als wij uw schuld via de rechter 
of via een andere instantie 
moeten innen, zijn alle 
bijkomende kosten voor uw 
rekening.  

c. Als u de vervolgpremie of 
bijkomende kosten weigert te 
betalen, vergoeden wij geen 
schadegevallen die 
plaatsvinden vanaf de vijftiende 
dag nadat wij u hebben 
aangemaand te betalen (onder 
vermelding van de gevolgen 
van niet betaling) en u dan nog 
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d. Indien u de vervolgpremie of 
bijkomende kosten niet tijdig 
betaalt, wordt geen dekking 
verleend voor 
schadegebeurtenissen die 
plaatsvinden vanaf de vijftiende 
dag nadat wij u hebben 
aangemaand onder vermelding 
van de gevolgen van niet 
betaling en betaling is 
uitgebleven.  

e. U blijft verplicht de 
vervolgpremie en bijkomende 
kosten te voldoen.  

f. De dekking wordt hersteld 1 
dag na ontvangst van al 
hetgeen u aan ons verschuldigd 
bent, mits wij deze betaling 
accepteren. Schaden die zich 
hebben voorgedaan in de 
periode dat de dekking was 
vervallen blijven van de 
werking uitgesloten.  

 

bijkomende kosten niet op tijd 
betaalt, worden geen 
schadegevallen vergoed die 
plaatsvinden vanaf de vijftiende 
dag nadat wij u hebben 
aangemaand te betalen, onder 
vermelding van de gevolgen 
van niet betaling én betaling 
nog niet gedaan is.  

e. U blijft verplicht de 
vervolgpremie en bijkomende 
kosten te betalen.  

f. De dekking wordt hersteld 1 
dag na ontvangst van uw schuld 
bij ons, als wij deze betaling 
accepteren. Schaden die 
hebben plaatsgevonden in de 
periode dat geen vergoeding 
werd verleend voor schade 
blijven hiervan uitgesloten.  

 

van niet betaling) en u dan nog 
niet heeft betaald.   

d. Als u de vervolgpremie of 
bijkomende kosten niet tijdig 
betaalt, verlenen wij geen 
dekking voor 
schadegebeurtenissen die 
plaatsvinden vanaf de vijftiende 
dag nadat wij u hebben 
aangemaand te betalen (onder 
vermelding van de gevolgen 
van niet betaling) en u dan nog 
niet heeft betaald.  

e. U blijft verplicht de 
vervolgpremie en bijkomende 
kosten te voldoen.  

f. Wij herstellen uw dekking 1 dag 
na ontvangst van al hetgeen u 
aan ons verschuldigd bent, mits 
wij deze betaling accepteren. 
Schaden die zich hebben 
voorgedaan in de periode dat 
de dekking was vervallen 
blijven van de werking 
uitgesloten. 

 

niet heeft betaald.  
d. Als u de vervolgpremie of 

bijkomende kosten niet op tijd 
betaalt, vergoeden wij geen 
schadegevallen die 
plaatsvinden vanaf de vijftiende 
dag nadat wij u hebben 
aangemaand te betalen (onder 
vermelding van de gevolgen 
van niet betaling) en u dan nog 
niet heeft betaald.  

e. U blijft verplicht de 
vervolgpremie en bijkomende 
kosten te betalen.  

f. Wij herstellen uw dekking 1 dag 
na ontvangst van uw schuld bij 
ons, als wij deze betaling 
accepteren. Schaden die 
hebben plaatsgevonden in de 
periode dat geen vergoeding 
werd verleend voor schade 
blijven hiervan uitgesloten.  
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Algemene voorwaarden 
ARTIKEL 14: MELDINGSPLICHT 
WIJZIGING RISICO 
  
U bent verplicht: 
1.bij wijziging van één van de 
premiebepalende factoren, ons 
onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te 
stellen, zoals bijvoorbeeld gewicht, 
uitvoering, brandstof, aantal gereden 
kilometers per jaar en gebruik, als ook 
de persoon van de regelmatige 
bestuurder van de auto en de regio, 
waarna wij het recht hebben de 
premie(korting) en/of de voorwaarden 
per wijzigingsdatum aan te passen.  
2.onmiddellijk schriftelijk aan ons te 
melden wanneer de auto meer dan 6 
weken achtereen buiten Nederland 
wordt gebruikt, waarna wij het recht 
hebben de premie(korting) en/of de 
voorwaarden direct ingaande aan te 
passen. 
 
Indien u zich niet houdt aan deze 
verplichtingen kan dit leiden tot verlies 
van recht op uitkering. 

 

Algemene voorwaarden 
ARTIKEL 14: MELDINGSPLICHT 
WIJZIGING RISICO 

 
U bent verplicht: 
1.Bij wijziging van één van de factoren 
die de premie bepalen, ons onmiddellijk 
schriftelijk op de hoogte te stellen, zoals 
bijvoorbeeld gewicht, uitvoering, 
brandstof, aantal gereden kilometers 
per jaar en gebruik van de auto, en ook 
de regelmatige bestuurder van de auto 
en de regio (waarin de regelmatige 
bestuurder woont), waarna wij het recht 
hebben de premie, premiekorting en/of 
de voorwaarden vanaf de datum dat een 
factor wijzigt aan te passen.  
2.Onmiddellijk schriftelijk aan ons te 
melden wanneer de auto meer dan 6 
weken achter elkaar buiten Nederland 
wordt gebruikt, waarna wij het recht 
hebben de premie, premiekorting en/of 
de voorwaarden met directe ingang aan 
te passen.  
 
Als u zich niet houdt aan deze 
verplichtingen kan dit leiden tot verlies 
van recht op uitkering. 

 

Algemene voorwaarden 
ARTIKEL 14: MELDINGSPLICHT 
WIJZIGING RISICO 

 
U bent de volgende zaken verplicht: 
1.U stelt ons onmiddellijk schriftelijk op 
de hoogte bij wijziging van één van de 
premiebepalende factoren. Deze 
premiebepalende factoren zijn 
bijvoorbeeld:  

- gewicht, uitvoering en 
brandstof; 

- aantal gereden kilometers per 
jaar en gebruik; 

- de persoon van de regelmatige 
bestuurder van de auto; 

- de regio. 
Bij een wijziging van één van deze 
factoren hebben wij het recht de 
premie(korting) en/of de voorwaarden 
aan te passen per wijzigingsdatum. 
2.U meldt het onmiddellijk schriftelijk 
aan ons wanneer u de auto meer dan 6 
weken achtereen buiten Nederland 
gebruikt. In dat geval hebben wij het 
recht de premie(korting) en/of de 
voorwaarden direct ingaande aan te 
passen.  
 
Indien u zich niet aan deze 
verplichtingen houdt, kan dit leiden tot 
het verliezen van recht op uitkering.  
 

Algemene voorwaarden 
ARTIKEL 14: MELDINGSPLICHT 
WIJZIGING RISICO 
 
U bent de volgende zaken verplicht: 
1.U stelt ons onmiddellijk schriftelijk op 
de hoogte bij wijziging van één van de 
factoren die de premie bepalen. Deze 
premiebepalende factoren zijn 
bijvoorbeeld: 

- gewicht, uitvoering en 
brandstof van de auto; 

- aantal gereden kilometers per 
jaar en gebruik van de auto; 

- de persoon van de regelmatige 
bestuurder van de auto; 

- de regio (waarin de regelmatige 
bestuurder woont).  

Bij een wijziging van één van deze 
factoren hebben wij het recht de 
premie, premiekorting en/of de 
voorwaarden aan te passen vanaf de 
datum dat een factor wijzigt.  
2.U meldt het onmiddellijk schriftelijk 
aan ons wanneer u de auto meer dan 6 
weken achter elkaar buiten Nederland 
gebruikt. In dat geval hebben wij het 
recht de premie, premiekorting en/of de 
voorwaarden aan te passen met directe 
ingang.  
 
Als u zich niet aan deze verplichtingen 
houdt, kan dit leiden tot het verliezen 
van recht op uitkering.  
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Algemene voorwaarden 
ARTIKEL 16: BONUS/MALUSREGELING 

 
6.Tweede-Auto-Bonus-Plan 
Deze korting wordt verleend op een 
tweede door u te verzekeren auto ten 
behoeve van uzelf dan wel de 
inwonende echtgeno(o)t(e) of partner. 
Het hoogste kortingspercentage van 
door u bij ons verzekerde auto’s of te 
verzekeren auto’s wordt toegepast op 
beide auto’s. Voor de toepassing van het 
‘Tweede-Auto-Bonus-Plan’  gelden de 
volgende aanvullende voorwaarden: 

a. Ingeval de auto met de hoogste 
korting reeds bij ons verzekerd 
is: 

1. kan de tweede auto bij aanvang 
nooit hoger ingeschaald 
worden dan trede 12 (het 1

e
 

jaar van de maximale korting). 
Bij het toekennen van de 
korting wordt rekening 
gehouden met het aantal jaren 
dat de regelmatige bestuurder 
in het bezit is van het rijbewijs; 

2. mag de verzekering van de 
tweede auto niet in een 
maluspositie verkeren direct 
voorafgaand aan de 
ingangsdatum bij ons; 

b. Ingeval de auto met de hoogste 
korting nog niet verzekerd is bij 
ons: 

Algemene voorwaarden 
ARTIKEL 16: BONUS/MALUSREGELING 

 
6.Tweede-Auto-Bonus-Plan 
Deze korting wordt verleend op een 
tweede auto die u wilt verzekeren voor 
uzelf dan wel uw (inwonende) 
echtgenoot/echtgenote of partner. Het 
hoogste kortingspercentage van door u 
bij ons verzekerde auto’s of te 
verzekeren auto’s wordt toegepast op 
beide auto’s. Voor de toepassing van het 
‘Tweede-Auto-Bonus-Plan’ gelden de 
volgende aanvullende voorwaarden: 

a. Wanneer de auto met de 
hoogste korting al bij ons 
verzekerd is: 

1. kan de tweede auto bij aanvang 
nooit hoger ingeschaald 
worden dan trede 12 (het 1

e
 

jaar van de maximale korting). 
Bij het toekennen van de 
korting wordt rekening 
gehouden met het aantal jaren 
dat de regelmatige bestuurder 
in het  bezit is van het rijbewijs; 

2. mag de verzekering van de 
tweede auto niet in een 
maluspositie (minder dan 0 
schadevrije jaren) verkeren 
direct voorafgaand aan de 
ingangsdatum bij onze 
verzekering; 

b. Wanneer de auto met de 

Algemene voorwaarden 
ARTIKEL 16: BONUS/MALUSREGELING 

 
6.Tweede-Auto-Bonus-Plan 
Wij verlenen deze korting op een 
tweede door u te verzekeren auto, ten 
behoeve van uzelf dan wel de 
inwonende echtgeno(o)te of partner. 
Wij passen het hoogste 
kortingspercentage van door u bij ons 
verzekerde auto’s of te verzekerde 
auto’s toe op beide auto’s. Voor de 
toepassing van het ‘Tweede-Auto-
Bonus-Plan’ gelden de volgende 
aanvullende voorwaarden: 

a. Ingeval de auto met de hoogste 
korting reeds bij ons verzekerd 
is, gelden de volgende 
aanvullende voorwaarden: 

1. de tweede auto kan bij aanvang 
nooit hoger ingeschaald 
worden dan trede 12 (het 1

e
 

jaar van de maximale korting). 
Bij het toekennen van de 
korting houden wij rekening 
met het aantal jaren dat de 
regelmatige bestuurder in het 
bezit is van het rijbewijs; 

2. de verzekering van de tweede 
auto mag niet in een 
maluspositie verkeren direct 
voorafgaand aan de 
ingangsdatum bij ons; 

b. Ingeval de auto met de hoogste 

Algemene voorwaarden 
ARTIKEL 16: BONUS/MALUSREGELING 
 
6.Tweede-Auto-Bonus-Plan 
Wij verlenen deze korting op een 
tweede auto die u wilt verzekeren voor 
uzelf dan wel uw (inwonende) 
echtgenoot/echtgenote of partner. Wij 
passen het hoogste kortingspercentage 
van door u bij ons verzekerde auto’s of 
te verzekeren auto’s toe op beide 
auto’s. Voor de toepassing van het 
‘Tweede-Auto-Bonus-Plan’ gelden de 
volgende aanvullende voorwaarden: 

a. Wanneer de auto met de 
hoogste korting al bij ons 
verzekerd is, gelden de 
volgende aanvullende 
voorwaarden: 

1. de tweede auto kan bij aanvang 
nooit hoger ingeschaald 
worden dan trede 12 (het 1

e
 

jaar van de maximale korting). 
Bij het toekennen van de 
korting houden wij rekening 
met het aantal jaren dat de 
regelmatige bestuurder in het 
bezit is van het rijbewijs; 

2. de verzekering van de tweede 
auto mag niet in een 
maluspositie (minder dan 0 
schadevrije jaren) verkeren 
direct voorafgaand aan de 
ingangsdatum bij onze 
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1. het gestelde a.1 en a.2; 
2. zal, indien de ingangsdata van 

de verzekeringen voor beide 
auto’s meer dan 6 maanden uit 
elkaar liggen, de auto met het 
laagste kortingspercentage 
dezelfde inschaling krijgen als 
de auto met het hoogste 
kortingspercentage op het 
moment van ingang van de 
verzekering voor de auto met 
het hoogste 
kortingspercentage; 

3. zal, indien de ingangsdata van 
de verzekeringen voor beide 
auto’s niet meer dan 6 
maanden uit elkaar liggen, de 
auto met het laagste 
kortingspercentage dezelfde 
inschaling krijgen als de auto 
met het hoogste 
kortingspercentage bij aanvang 
van de verzekering.  
Na acceptatie van de tweede 
auto is er sprake van twee 
zelfstandige verzekeringen.  

 

hoogste korting nog niet 
verzekerd is bij ons: 

1. geldt dat wat in a.1 en a.2 
staat; 

2. zal, wanneer de ingangsdata 
van de verzekeringen voor 
beide auto’s meer dan 6 
maanden uit elkaar liggen, de 
auto met het laagste 
kortingspercentage dezelfde 
inschaling krijgen als de auto 
met het hoogste 
kortingspercentage op het 
moment dat de verzekering 
voor de auto met het hoogste 
kortingspercentage ingaat; 

3. zal, wanneer de ingangsdata 
van de verzekeringen voor 
beide auto’s niet meer dan 6 
maanden uit elkaar liggen, de 
auto met het laagste 
kortingspercentage dezelfde 
inschaling krijgen als de auto 
met het hoogste 
kortingspercentage bij aanvang 
van de verzekering.  
Na acceptatie van de tweede 
auto is er sprake van twee 
zelfstandige verzekeringen.  

 

korting nog niet verzekerd is bij 
ons, gelden de volgende 
aanvullende voorwaarden: 

1. dat wat gesteld is in a.1 en a.2 
geldt; 

2. indien de ingangsdata van de 
verzekeringen voor beide 
auto’s meer dan 6 maanden uit 
elkaar liggen, zullen wij de auto 
met het laagste 
kortingspercentage hetzelfde 
inschalen als de auto met het 
hoogste kortingspercentage op 
het moment van ingang van de 
verzekering voor de auto met 
het hoogste 
kortingspercentage; 

3. indien de ingangsdata van de 
verzekeringen voor beide 
auto’s niet meer dan 6 
maanden uit elkaar liggen, 
zullen wij de auto met het 
laagste kortingspercentage 
hetzelfde inschalen als de auto 
met het hoogste 
kortingspercentage bij aanvang 
van de verzekering.  
Na acceptatie van de tweede 
auto is er sprake van twee 
zelfstandige verzekeringen.  

 

verzekering; 
b. Wanneer de auto met de 

hoogste korting nog niet 
verzekerd is bij ons, gelden de 
volgende aanvullende 
voorwaarden: 

1. dat wat gesteld is in a.1 en a.2 
geldt; 

2. wanneer de ingangsdata van de 
verzekeringen voor beide 
auto’s meer dan 6 maanden uit 
elkaar liggen, zullen wij de auto 
met het laagste 
kortingspercentage hetzelfde 
inschalen als de auto met het 
hoogste kortingspercentage op 
het moment dat de verzekering 
voor de auto met het hoogste 
kortingspercentage ingaat; 

3. wanneer de ingangsdata van de 
verzekeringen voor beide 
auto’s niet meer dan 6 
maanden uit elkaar liggen, 
zullen wij de auto met het 
laagste kortingspercentage 
hetzelfde inschalen als de auto 
met het hoogste 
kortingspercentage bij aanvang 
van de verzekering.  
Na acceptatie van de tweede 
auto is er sprake van twee 
zelfstandige verzekeringen.  
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Algemene voorwaarden 
ARTIKEL 21: DEKKING EN 
SCHADEVERGOEDING VERVANGENDE 
AUTO 
 
Voor een vervangende auto, zoals 
omschreven in artikel 1.4, geldt een 
zelfde dekking als voor de op het 
polisblad omschreven auto indien 
daarvan gebruik gemaakt wordt omdat 
de auto zoals omschreven op het 
polisblad wegens reparatie of 
onderhoud door een garagebedrijf niet 
beschikbaar is. De dekking geldt met 
inachtneming van de volgende 
bijzondere bepalingen: 
1.de dekking voor de vervangende auto 
geldt voor een aaneengesloten periode 
van maximaal 10 dagen. Indien uw auto 
wordt gerepareerd door een door ons 
geselecteerd schadeherstelbedrijf, dan 
geldt de dekking voor de vervangende 
auto tijdens de reparatieduur; 
2.in geval van beschadiging van de 
vervangende auto worden de 
herstelkosten vergoed tot ten hoogste 
de dagwaarde onder aftrek van het 
toepasselijk eigen risico en de waarde 
van de restanten. Zijn de herstelkosten 
hoger dan is er sprake van totaal verlies. 
In geval van totaal verlies vergoeden wij 
de dagwaarde onder aftrek van de 
waarde van de restanten en het van 
toepassing zijnde eigen risico.  

Algemene voorwaarden 
ARTIKEL 21: DEKKING EN 
SCHADEVERGOEDING VERVANGENDE 
AUTO 
 
Voor een vervangende auto, zoals 
omschreven in artikel 1.4., geldt een 
zelfde dekking als voor de op het 
polisblad omschreven auto (uw eigen 
auto) als daarvan gebruik gemaakt 
wordt omdat de auto zoals omschreven 
op het polisblad wegens reparatie of 
onderhoud door een garagebedrijf niet 
beschikbaar is. Voor de dekking gelden 
de volgende bijzondere bepalingen: 
1.de dekking voor de vervangende auto 
geldt voor een aaneengesloten periode 
van maximaal 10 dagen. Als uw auto 
wordt gerepareerd door een door ons 
geselecteerd schadeherstelbedrijf, dan 
geldt de dekking voor de vervangende 
auto gedurende de tijd die nodig is voor 
reparatie van uw eigen auto; 
2.in geval van beschadiging van de 
vervangende auto worden de 
herstelkosten vergoed tot ten hoogste 
de dagwaarde, met aftrek van het 
toepasselijk eigen risico en de waarde 
van de restanten. Zijn de herstelkosten 
hoger dan is er sprake van totaal verlies. 
In geval van totaal verlies vergoeden wij 
de dagwaarde, met aftrek van de 
waarde van de restanten en het van 
toepassing zijnde eigen risico.  

Algemene voorwaarden 
ARTIKEL 21: DEKKING EN 
SCHADEVERGOEDING VERVANGENDE 
AUTO 
 
Er geldt een zelfde dekking voor een 
vervangende auto (zoals omschreven in 
artikel 1.4.) als voor de auto die op het 
polisblad omschreven is. Deze zelfde 
dekking geldt alleen indien gebruik 
gemaakt wordt van de vervangende 
auto omdat de auto die op het polisblad 
omschreven is wegens reparatie of 
onderhoud door een garagebedrijf niet 
beschikbaar is. De dekking geldt met 
inachtneming van de volgende 
bijzondere bepalingen: 
1.de dekking voor de vervangende auto 
geldt voor een aaneengesloten periode 
van maximaal 10 dagen. De dekking 
voor de vervangende auto geldt tijdens 
de reparatieduur van uw eigen auto 
indien u uw auto laat repareren door 
een door ons geselecteerd 
schadeherstelbedrijf; 
2.wanneer de vervangende auto 
beschadigd wordt vergoeden wij de 
herstelkosten tot ten hoogste de 
dagwaarde onder aftrek van het eigen 
risico dat van toepassing is en de 
waarde van de restanten.  Als de 
herstelkosten hoger zijn dan dat bedrag, 
is er sprake van totaal verlies. In dat 
geval vergoeden wij de dagwaarde 

Algemene voorwaarden 
ARTIKEL 21: DEKKING EN 
SCHADEVERGOEDING VERVANGENDE 
AUTO 
 
Er geldt een zelfde dekking voor een 
vervangende auto (zoals omschreven in 
artikel 1.4.) als voor de auto die op het 
polisblad omschreven is (uw eigen auto). 
Deze zelfde dekking geldt alleen als 
gebruik gemaakt wordt van de 
vervangende auto omdat de auto die op 
het polisblad omschreven is wegens 
reparatie of onderhoud door een 
garagebedrijf niet beschikbaar is. Voor 
de dekking gelden de volgende 
bijzondere bepalingen: 
1.de dekking voor de vervangende auto 
geldt voor een aaneengesloten periode 
van maximaal 10 dagen. De dekking 
voor de vervangende auto geldt 
gedurende de tijd die nodig is voor 
reparatie van uw eigen auto als u uw 
auto laat repareren door een door ons 
geselecteerd schadeherstelbedrijf.  
2.wanneer de vervangende auto 
beschadigd wordt vergoeden wij de 
herstelkosten tot ten hoogste de 
dagwaarde, met aftrek van het eigen 
risico dat van  toepassing is en de 
waarde van de restanten. Als de 
herstelkosten hoger zijn dan dat bedrag, 
is er sprake van totaal verlies. In dat 
geval vergoeden wij de dagwaarde met 
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onder aftrek van de waarde van de 
restanten en het eigen risico dat van 
toepassing is.  

 

aftrek van de waarde van de restanten 
en het eigen risico dat van toepassing is.  
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Bijzondere voorwaarden 
ARTIKEL 22: DEKKING 

 
Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) 
Met voorbijgaan aan hetgeen anders in 
deze voorwaarden mocht zijn bepaald, 
wordt deze verzekering geacht aan de 
door of krachtens de Wet 
Aansprakelijkheidsverzekering 
Motorrijtuigen (W.A.M.) gestelde eisen 
te voldoen.  
1.Wat is verzekerd bij een 
schadegebeurtenis 
Verzekerd is de uit enige wettelijke 
bepaling voortvloeiende 
aansprakelijkheid van verzekerde voor: 

a. schade, toegebracht: 
1. door, of met de auto, 

alsmede een aan de auto 
gekoppelde 
aanhangwagen; 

2. door of in verband met de 
door de auto vervoerde 
zaken voor zover de schade 
niet door de aard van de 
zaken is veroorzaakt; 

b. schade toegebracht aan een 
ander motorrijtuig dat u 
toebehoort, indien wij hiertoe 
gehouden zouden zijn, als de 
schade door een willekeurige 
derde was geleden. De dekking 
geldt niet voor de daaruit 
voortvloeiende bedrijfsschade 

Bijzondere voorwaarden 
ARTIKEL 22: DEKKING 
 
Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) 
Met uitzondering van wat anders in 
deze voorwaarden mocht zijn bepaald, 
wordt deze verzekering geacht aan de 
door of voortvloeiend uit de Wet 
Aansprakelijkheidsverzekering 
Motorrijtuigen (W.A.M.) gestelde eisen 
te voldoen.  
1.Wat is verzekerd bij een 
schadegebeurtenis 
Verzekerd is de aansprakelijkheid die uit 
enige wettelijke bepaling voortvloeit van 
de verzekerde voor: 

a. schade, toegebracht: 
1. door, of met de auto, 

als ook door of met 
een aan de auto 
gekoppelde 
aanhangwagen; 

2. door of in verband 
met de door de auto 
vervoerde zaken voor 
zover de schade niet 
door de aard van de 
zaken is veroorzaakt; 

b. schade toegebracht aan een 
ander motorrijtuig dat van u is, 
als wij dat verplicht zijn, als de 
schade door een willekeurige 
andere persoon was geleden. 
De dekking geldt niet voor de 

Bijzondere voorwaarden 
ARTIKEL 22: DEKKING 
 
Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) 
Met voorbijgaan aan hetgeen wij anders 
in deze voorwaarden hebben bepaald, 
voldoet deze verzekering aan de door of 
krachtens de Wet 
Aansprakelijkheidsverzekering 
Motorrijtuigen (W.A.M.) gestelde eisen.  
1.Wat is verzekerd bij een 
schadegebeurtenis 
Verzekerd is de uit enige wettelijke 
bepaling voortvloeiende 
aansprakelijkheid van de verzekerde 
voor de volgende soorten schaden: 

a. schade die toegebracht is door 
of met de auto, alsmede een 
aan de auto gekoppelde 
aanhangwagen; 

b. schade die toegebracht is door 
of in verband met de door de 
auto vervoerde zaken. Dit geldt 
voor zover de schade niet 
veroorzaakt is door de aard van 
de zaken; 

c. schade die toegebracht is aan 
een ander motorrijtuig dat u 
toebehoort. Deze schade wordt 
vergoed, wanneer wij 
gehouden zijn om deze te 
vergoeden, wanneer zij geleden 
was door een willekeurige 
derde. De dekking geldt niet 

Bijzondere voorwaarden 
ARTIKEL 22: DEKKING 
 
Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) 
Met uitzondering van wat wij anders in 
deze voorwaarden hebben bepaald, 
voldoet deze verzekering aan de door of 
voortvloeiend uit de Wet 
Aansprakelijkheidsverzekering 
Motorrijtuigen (W.A.M.) gestelde eisen.  
1.Wat is verzekerd bij een 
schadegebeurtenis 
Verzekerd is de aansprakelijkheid die uit 
enige wettelijke bepaling voortvloeit van 
de verzekerde voor de volgende soorten 
schaden: 

a. schade die toegebracht is door 
of met de auto, als ook een aan 
de auto gekoppelde 
aanhangwagen; 

b. schade die toegebracht is door 
of in verband met de door de 
auto vervoerde zaken. Dit geldt 
voor zover de schade niet 
veroorzaakt is door de aard van 
de zaken; 

c. schade die toegebracht is aan 
een ander motorrijtuig dat van 
u is. Deze schade wordt 
vergoed, als wij verplicht zijn 
om deze te vergoeden, als zij 
geleden was door een 
willekeurige andere persoon. 
De dekking geldt niet voor de 
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en/of waardevermindering;  
c. de kosten voor het reinigen van 

het interieur van de auto als 
gevolg van het kosteloos 
vervoeren van gewonde 
personen.  

 

daaruit voortvloeiende 
bedrijfsschade en/of 
waardevermindering; 

c. de kosten voor het reinigen van 
het interieur van de auto als 
gevolg van het kosteloos 
vervoeren van gewonde 
personen.  

 

voor de bedrijfsschade en/of 
waardevermindering die 
daaruit voortvloeit; 

d. de kosten voor het reinigen van 
het interieur van de auto als 
gevolg van het kosteloos 
vervoeren van gewonde 
personen.  

 

bedrijfsschade en/of 
waardevermindering die 
daaruit voortvloeit; 

d. de kosten voor het reinigen van 
het interieur van de auto als 
gevolg van het kosteloos 
vervoeren van gewonde 
personen.  
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Bijzondere voorwaarden 
ARTIKEL 23: SCHADEVERGOEDING 

 
4.Verhaal van schade op u en/of 
verzekerde 
Wij zijn bevoegd een krachtens de 
W.A.M. of soortgelijke wet verleende 
schadevergoeding op u dan wel een 
verzekerde te verhalen tezamen met de 
rente en kosten. Dit recht hebben wij 
indien een uitsluiting van toepassing is 
of de schade veroorzaakt is (ook door 
andere personen dan de verzekerde(n)) 
nadat de dekking is geëindigd. Wij 
hebben dit recht van verhaal jegens u 
dan wel verzekerde(n) niet als 
aangetoond wordt dat de reden waarom 
de schade niet is gedekt zich buiten 
weten en tegen de wil van verzekerde 
heeft voorgedaan en verzekerde kan 
bewijzen dat hem ter zake geen enkel 
verwijt treft.  

 

Bijzondere voorwaarden 
ARTIKEL 23: SCHADEVERGOEDING 
 
4.Verhaal van schade op u en/of 
verzekerde 
Wij zijn bevoegd een volgens de W.A.M. 
of soortgelijke wet verleende 
schadevergoeding aan u dan wel een 
verzekerde terug te vragen samen met 
de rente en kosten. Dit recht hebben wij 
als een uitsluiting van toepassing is of de 
schade veroorzaakt is (ook door andere 
personen dan de verzekerde(n)) nadat 
de dekking is geëindigd. Wij hebben dit 
recht van terugvragen aan u dan wel 
verzekerde(n) niet als aangetoond wordt 
dat de reden waarom de schade niet 
wordt vergoed zich buiten weten en 
tegen de wil van verzekerde heeft 
voorgedaan en verzekerde kan bewijzen 
dat hem geen enkel verwijt treft. 

 

Bijzondere voorwaarden 
ARTIKEL 23: SCHADEVERGOEDING 
 
4.Verhaal van schade op u en/of 
verzekerde 
Wij zijn bevoegd een krachtens de 
W.A.M. of soortgelijke wet verleende 
schadevergoeding op u dan wel een 
verzekerde te verhalen tezamen met de 
rente en kosten. Dit recht hebben wij in 
de volgende gevallen: 

a. er is een uitsluiting van 
toepassing; 

b. de schade is veroorzaakt (ook 
door andere personen dan de 
verzekerde(n)) nadat de 
dekking is geëindigd. 

Dit recht van verhaal jegens u dan wel 
verzekerde(n) hebben wij niet in de 
volgende gevallen: 

a. er wordt aangetoond dat de 
reden waarom de schade niet is 
gedekt zich buiten weten en 
tegen de wil van verzekerde 
heeft voorgedaan en; 

b. de verzekerde kan bewijzen dat 
hem ter zake geen enkel verwijt 
treft.  

 

Bijzondere voorwaarden 
ARTIKEL 23: SCHADEVERGOEDING 
 
4.Verhaal van schade op u en/of 
verzekerde 
Wij zijn bevoegd een volgens de W.A.M. 
of soortgelijke wet verleende 
schadevergoeding aan u dan wel een 
verzekerde terug te vragen, samen met 
de rente en kosten. Dit recht hebben wij 
in de volgende gevallen: 

a. er is een uitsluiting van 
toepassing; 

b. de schade is veroorzaakt (ook 
door andere personen dan de 
verzekerde(n)) nadat de 
dekking is geëindigd.  

Dit recht van terugvragen aan u dan wel 
verzekerde(n) hebben wij niet in de 
volgende gevallen: 

a. er wordt aangetoond dat de 
reden waarom de schade niet 
wordt vergoed zich buiten 
weten en tegen de wil van 
verzekerde heeft voorgedaan 
en; 

b. de verzekerde kan bewijzen dat 
hem geen enkel verwijt treft.  
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Schadeverzekering voor 
inzittenden 
ARTIKEL 27: DEKKING 

 
Verzekerd is vergoeding van schade tot 
maximaal de verzekerde som per 
schadegebeurtenis voor alle inzittenden 
waaronder de bestuurder ten gevolge 
van een botsing, aan- of overrijding 
waarbij de auto betrokken is.  
Vergoed worden: 
1. 

a. de zaakschade en de 
personenschade van 
verzekerden opgelopen terwijl 
zij: 
1. zich in de auto bevinden; 
2. in- of uit de auto stappen; 
3. de auto in- of uitladen; 
4. brandstof tanken; 
5. onderweg een 

(nood)reparatie aan de 
auto verrichten; 

6. in de onmiddellijke 
nabijheid behulpzaam zijn 
of in de naaste omgeving 
daarvan hulp inroepen.  

Schade als omschreven in artikel 
6:106 van het Burgerlijk Wetboek 
(smartengeld) en de kosten als 
omschreven in artikel 6:96 lid 2, en 
artikel 6:107 van het Burgerlijk 
Wetboek komen evenwel niet voor 

Schadeverzekering voor 
inzittenden 
ARTIKEL 27: DEKKING 
 
Verzekerd is vergoeding van de schade 
tot maximaal de verzekerde som per 
schadegeval voor alle inzittenden 
waaronder de bestuurder als gevolg van 
een botsing, aan- of overrijding waarbij 
de auto betrokken is.  
Vergoed worden: 
1. 

a. de zaakschade en de 
personenschade van 
verzekerden opgelopen terwijl 
zij: 

1. zich in de auto bevinden; 
2. in of uit de auto stappen; 
3. de auto inladen of uitladen; 
4. brandstof tanken; 
5. onderweg een (nood)reparatie 

aan de auto verrichten; 
6. in de directe omgeving 

behulpzaam zijn of in de directe 
omgeving daarvan hulp 
inroepen.  

Schaden zoals omschreven zijn in 
artikel 6:106 van het Burgerlijk 
Wetboek (smartengeld) en de 
kosten zoals omschreven zijn in 
artikel 6:96 lid 2, en artikel 6:107 
van het Burgerlijk Wetboek komen 
echter niet voor vergoeding in 

Schadeverzekering voor 
inzittenden 
ARTIKEL 27: DEKKING 
 
Het volgende is verzekerd: vergoeding 
van de schade tot maximaal de 
verzekerde som per schadegebeurtenis 
voor alle inzittenden (waaronder de 
bestuurder). Het gaat om 
schadegebeurtenissen die ontstaan zijn 
doordat de auto betrokken was bij een 
botsing, aan- of overrijding.  
De volgende zaken worden vergoed: 
1. 

a. de zaakschade en de 
personenschade van 
verzekerden die opgelopen is 
terwijl de verzekerden zich in 
één van deze situaties 
bevonden: 

1. zij bevonden zich in de auto; 
2. zij stapten in of uit de auto; 
3. zij waren de auto aan het in- of 

uitladen; 
4. zij waren brandstof aan het 

tanken; 
5. zij verrichtten onderweg een 

(nood)reparatie aan de auto; 
6. zij waren behulpzaam in de 

onmiddellijke nabijheid of 
riepen in de naaste omgeving 
daarvan hulp in. 

Schaden die niet voor vergoeding in 

Schadeverzekering voor 
inzittenden 
ARTIKEL 27: DEKKING 
 
Het volgende is verzekerd: vergoeding 
van de schade tot maximaal de 
verzekerde som per schadegeval voor 
alle inzittenden (waaronder de 
bestuurder). Het gaat om 
schadegebeurtenissen die ontstaan zijn 
doordat de auto betrokken was bij een 
botsing, aan- of overrijding.  
De volgende zaken worden vergoed: 
1. 

a. de zaakschade en de 
personenschade van 
verzekerden die opgelopen is 
terwijl de verzekerden zich in 
één van deze situaties 
bevonden: 

1. zij bevonden zich in de auto; 
2. zij stapten in of uit de auto; 
3. zij waren de auto aan het 

inladen of uitladen; 
4. zij waren brandstof aan het 

tanken; 
5. zij verrichtten onderweg een 

(nood)reparatie aan de auto; 
6. zij waren behulpzaam in de 

directe omgeving of riepen in 
de naaste omgeving daarvan 
hulp in.  

Schaden die niet voor vergoeding in 
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vergoeding in aanmerking; 
b. de kosten van geneeskundige 

behandeling; 
c. zaakschade tot het bedrag van 

de reparatiekosten 
respectievelijk tot de waarde 
van de zaken onmiddellijk vóór 
de schadegebeurtenis onder 
aftrek van de opbrengst van de 
restanten. Kostbare zaken zoals 
sieraden, schilderijen, 
muziekinstrumenten, foto-, 
film- en computerapparatuur 
zijn verzekerd tot een 
maximum van € 2.500,- per 
verzekerde; 

 

aanmerking; 
b. de kosten van geneeskundige 

behandeling; 
c. zaakschade tot het bedrag van 

de reparatiekosten of, wanneer 
reparatie niet meer mogelijk is, 
tot de waarde van de zaken 
zoals die was onmiddellijk vóór 
het schadegeval, met aftrek van 
de opbrengst van de restanten. 
Kostbare zaken zoals sieraden, 
schilderijen, 
muziekinstrumenten, foto-, 
film- en computerapparatuur 
zijn verzekerd tot een 
maximum van € 2.500,- per 
verzekerde; 

 

 

aanmerking komen zijn schade zoals 
omschreven in artikel 6:106 van het 
Burgerlijk Wetboek (smartengeld) 
en de kosten als omschreven in 
artikel 6:96 lid 2, en artikel 6:107 
van het Burgerlijk Wetboek.  
b. de kosten van geneeskundige 

behandeling; 
c. wij vergoeden zaakschade tot 

het bedrag van de 
reparatiekosten. Wanneer 
reparatie niet meer mogelijk is 
maar de restanten nog wel 
verkocht kunnen worden, 
vergoeden wij de waarde van 
de zaken onmiddellijk vóór de 
schadegebeurtenis, onder 
aftrek van de opbrengst van de 
restanten. Kostbare zaken zoals 
sieraden, schilderijen, 
muziekinstrumenten, foto-, 
film- en computerapparatuur 
zijn verzekerd tot een 
maximum van € 2.500,- per 
verzekerde; 

 

aanmerking komen zijn schaden 
zoals omschreven zijn in artikel 
6:106 van het Burgerlijk Wetboek 
(smartengeld)  en de kosten zoals 
omschreven zijn in artikel 6:96 lid 2, 
en artikel 6:107 van het Burgerlijk 
Wetboek.  
b. de kosten van geneeskundige 

behandeling; 
c. wij vergoeden zaakschade tot 

het bedrag van de 
reparatiekosten. Wanneer 
reparatie niet meer mogelijk is 
maar de restanten nog wel 
verkocht kunnen worden, 
vergoeden wij de waarde van 
de zaken onmiddellijk vóór het 
schadegeval, met aftrek van de 
opbrengst van de restanten. 
Kostbare zaken zoals sieraden, 
schilderijen, 
muziekinstrumenten, foto-, 
film- en computerapparatuur 
zijn verzekerd tot een 
maximum van € 2.500,- per 
verzekerde; 
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Ongevallen inzittenden 
ARTIKEL 31: UITKERINGEN 

 
Overlijden (rubriek A) 
1.Indien inzittenden ten gevolge van een 
ongeval komen te overlijden, wordt per 
inzittende uitgekeerd: 

- indien dekking ‘standaard’ van 
toepassing is, maximaal € 
5.000,-; 

- indien dekking ‘uitgebreid’ van 
toepassing is, maximaal € 
10.00,-.  

Op deze uitkering worden in 
mindering gebracht alle bedragen 
die krachtens deze verzekering ter 
zake van hetzelfde ongeval wegens 
invaliditeit zijn uitgekeerd. Is de 
betaalde invaliditeitsuitkering hoger 
dan de overlijdensuitkering dan 
wordt het hogere bedrag niet 
teruggevorderd. Voor inzittenden 
die op het moment van overlijden 
jonger zijn dan 16 jaar of ouder dan 
70 jaar bedraagt de uitkering 
maximaal € 2.500,- per inzittende.  

Invaliditeit (rubriek B) 
2.Indien inzittenden door een ongeval 
blijvend invalide raken, wordt per 
inzittende maximaal uitgekeerd: 

- indien dekking ‘standaard’ van 
toepassing is, maximaal 
€20.000,- per 
schadegebeurtenis; 

Ongevallen inzittenden 
ARTIKEL 31: UITKERINGEN 
 
Overlijden (rubriek A) 
1.Als inzittenden ten gevolge van een 
ongeval overlijden, wordt per inzittende 
uitgekeerd: 

- als dekking ‘standaard’ van 
toepassing is, maximaal € 
5.000,-; 

- als dekking ‘uitgebreid’ van 
toepassing is, maximaal € 
10.000,-. 

Van deze uitkering worden 
afgetrokken alle bedragen die op 
grond van deze verzekering voor 
hetzelfde ongeval wegens 
invaliditeit zijn uitgekeerd. Is de 
betaalde invaliditeitsuitkering hoger 
dan de overlijdensuitkering dan 
word het hogere bedrag niet terug 
geëist. Voor inzittenden die op het 
moment van overlijden jonger zijn 
dan 16 jaar of ouder dan 70 jaar 
bedraagt de uitkering maximaal € 
2.500,- per inzittende.  

Invaliditeit (rubriek B) 
2.Als inzittenden door een ongeval 
blijvend invalide raken, wordt per 
inzittende maximaal uitgekeerd: 

- als dekking ‘standaard’ van 
toepassing is, maximaal € 
20.000,- per schadegeval; 

- als dekking ‘uitgebreid’ van 

Ongevallen inzittenden 
ARTIKEL 31: UITKERINGEN 
 
Overlijden (rubriek A) 
1.Indien inzittenden overlijden ten 
gevolge van een ongeval, keren wij de 
volgende bedragen uit per inzittende: 

- indien dekking ‘standaard’ van 
toepassing is, maximaal € 
5.000,-; 

- indien dekking ‘uitgebreid’ van 
toepassing is, maximaal € 
10.000,-.  

Op deze uitkering worden in 
mindering gebracht alle bedragen 
die krachtens deze verzekering ter 
zake van hetzelfde ongeval wegens 
invaliditeit (zie rubriek B) zijn 
uitgekeerd. Wanneer de betaalde 
invaliditeitsuitkering hoger is dan de 
overlijdensuitkering wordt het 
hogere bedrag niet teruggevorderd. 
Voor inzittenden die op het 
moment van overlijden jonger dan 
16 jaar of ouder dan 70 jaar zijn 
bedraagt de uitkering maximaal € 
2.500,- per inzittende.  

Invaliditeit (rubriek B) 
2.Indien inzittenden blijvend invalide 
raken door een ongeval, keren wij de 
volgende bedragen maximaal uit per 
inzittende: 

- indien dekking ‘standaard’ van 
toepassing is, maximaal € 

Ongevallen inzittenden 
ARTIKEL 31: UITKERINGEN 
 
Overlijden (rubriek A) 
1.Als inzittenden overlijden ten gevolge 
van een ongeval, keren wij de volgende 
bedragen uit per inzittende: 

- als dekking ‘standaard’ van 
toepassing is, maximaal € 
5.000,-; 

- als dekking ‘uitgebreid’ van 
toepassing is, maximaal € 
10.000,-.  

Van deze uitkering worden 
afgetrokken alle bedragen die op 
grond van deze verzekering voor 
hetzelfde ongeval wegens 
invaliditeit (zie rubriek B) zijn 
uitgekeerd. Wanneer de betaalde 
invaliditeitsuitkering hoger is dan de 
overlijdensuitkering wordt het 
hogere bedrag niet terug geëist. 
Voor inzittenden die op het 
moment van overlijden jonger dan 
16 jaar of ouder dan 70 jaar zijn 
bedraagt de uitkering maximaal € 
2.500,- per inzittende.  

Invaliditeit (rubriek B) 
2.Als inzittenden blijvend invalide raken 
door een ongeval, keren wij de volgende 
bedragen maximaal uit per inzittende: 

- als dekking ‘standaard’ van 
toepassing is, maximaal € 
20.000,- per schadegeval; 



Dianne Gosens – Masterscriptie Communicatiestudies 

Pagina 111 

 

- indien dekking ‘uitgebreid’ van 
toepassing is, maximaal € 
45.000,- per 
schadegebeurtenis. 

De uitkering wordt bepaald op basis 
van het dan vast te stellen 
percentage blijvende invaliditeit 
volgens de richtlijnen van A.M.A. De 
uitkering wordt verhoogd met 
wettelijke rente over de periode 
vanaf 1 jaar tot maximaal 3 jaar na 
de datum van het ongeval. Aan 
inzittenden die op het moment van 
het ongeval de leeftijd van 70 jaar 
reeds hadden bereikt wordt ten 
hoogste       € 5.000,- per inzittende 
uitgekeerd.  
Er wordt per ongeval maximaal 
uitgekeerd voor negen personen 
(inclusief bestuurder).  
Indien het aantal inzittenden groter 
is dan 9 worden de uitkeringen naar 
evenredigheid verminderd.  

 

toepassing is, maximaal € 
45.000,- per schadegeval.  

De uitkering wordt bepaald op basis 
van het dan vast te stellen 
percentage blijvende invaliditeit 
volgens de richtlijnen van A.M.A. De 
uitkering wordt verhoogd met 
wettelijke rente over de periode 
vanaf 1 jaar tot maximaal 3 jaar na 
de datum van het ongeval. Aan 
inzittenden die op het moment van 
het ongeval de leeftijd van 70 jaar al 
hadden bereikt wordt hoogstens € 
5.000,- per inzittende uitgekeerd.  
Er wordt per ongeval maximaal 
uitgekeerd voor negen personen 
(inclusief bestuurder).  
Als het aantal inzittenden groter is 
dan 9 worden de uitkeringen in 
gelijke verhoudingen verminderd.  

 

 

20.000,- per 
schadegebeurtenis; 

- indien dekking ‘uitgebreid’ van 
toepassing is, maximaal € 
45.000,- per 
schadegebeurtenis. 

Wij bepalen de hoogte van het 
bedrag dat uitgekeerd zal worden 
op basis van het dan vast te stellen 
percentage blijvende invaliditeit 
volgens de richtlijnen van A.M.A. De 
uitkering wordt verhoogd met 
wettelijke rente over de periode 
vanaf 1 jaar tot maximaal 3 jaar na 
de datum van het ongeval. Aan 
inzittenden die op het moment van 
het ongeval de leeftijd van 70 jaar 
reeds hadden bereikt keren wij ten 
hoogste € 5.000,- per inzittende uit.  
Per ongeval keren wij voor 
maximaal negen personen, inclusief 
bestuurder, uit.  
Indien het aantal inzittenden groter 
is dan 9 verminderen wij de 
uitkeringen naar evenredigheid.  

 

- als dekking ‘uitgebreid’ van 
toepassing is, maximaal € 
45.000,- per schadegeval.  

Wij bepalen de hoogte van het 
bedrag dat uitgekeerd zal worden 
op basis van het dan vast te stellen 
percentage blijvende invaliditeit 
volgens de richtlijnen van A.M.A. De 
uitkering wordt verhoogd met 
wettelijke rente over de periode 
vanaf 1 jaar tot maximaal 3 jaar na 
de datum van het ongeval. Aan 
inzittenden die op het moment van 
het ongeval de leeftijd van 70 jaar al 
hadden bereikt keren wij hoogstens 
€ 5.000,- per inzittende uit. 
Per ongeval keren wij voor 
maximaal negen personen, inclusief 
bestuurder, uit.  
Als het aantal inzittenden groter is 
dan 9 verminderen wij de 
uitkeringen in gelijke verhoudingen.  
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Verhaalsrechtsbijstand 
ARTIKEL 33: DEKKING 

 
Met inachtneming van het bepaalde in 3 
en 4 is verzekerd: 
1.het verlenen van rechtsbijstand: 

a. bij het verhalen van een door 
verzekerde geleden zaak- en/of 
personenschade ter zake van 
een verkeersongeval waarbij de 
auto is betrokken of ter zake 
van een van buitenkomend 
onheil waarbij de auto werd 
beschadigd; 

b. indien verzekerde is 
gedagvaard in een strafzaak ter 
zake van een met de auto 
begane verkeersovertreding of 
begaan verkeersmisdrijf met 
ongeval als gevolg, mits de 
strafvervolging door betaling 
van een afkoopsom niet 
voorkomen kan/kon worden en 
een goede afloop van de 
strafzaak een gunstige invloed 
heeft op de civiele belangen 
van verzekerde, alsmede inzake 
tegen hem gerichte 
overheidsmaatregelen, te 
weten invordering van het 
rijbewijs of inbeslagneming van 
de auto; 

c. bij het verhalen van schade in 
verband met de auto, op een in 

Verhaalsrechtsbijstand 
ARTIKEL 33: DEKKING 
 
Rekening houdend met wat bepaald is in 
3 en 4 is verzekerd: 
1.het verlenen van rechtsbijstand: 

a. bij het terugvragen van een 
door verzekerde geleden zaak- 
en/of personenschade voor een 
verkeersongeval waarbij de 
auto is betrokken of voor een 
van buitenkomend onheil 
waarbij de auto werd 
beschadigd; 

b. als verzekerde is opgroepen 
voor een rechtszitting in een 
strafzaak voor een met de auto 
begane verkeersovertreding of 
begaan verkeersmisdrijf met 
ongeval als gevolg, als de 
strafvervolging door betaling 
van een afkoopsom niet 
voorkomen kan/kon worden en 
een goede afloop van de 
strafzaak een gunstige invloed 
heeft op de burgerlijke 
belangen van verzekerde, 
evenals zaken die tegen hem 
gerichte overheidsmaatregelen 
aangaan, namelijk invordering 
van het rijbewijs of 
inbeslagneming van de auto; 

c. bij het terugvragen van schade 
aan de auto, aan een in 

Verhaalsrechtsbijstand 
ARTIKEL 33: DEKKING 
 
Met inachtneming van wat in 3 en 4 is 
bepaald is het volgende verzekerd: 
1.het verlenen van rechtsbijstand is 
verzekerd in de volgende situaties: 

a. er moet een door verzekerde 
geleden zaak- en/of 
personenschade verhaald 
worden ter zake van een 
verkeersongeval waarbij de 
auto is betrokken of ter zake 
van een van buitenkomend 
onheil waarbij de auto werd 
beschadigd; 

b. verzekerde is gedagvaard in 
een strafzaak ter zake van een 
met de auto begane 
verkeersovertreding of een met 
de auto begaan 
verkeersmisdrijf dat een 
ongeval als gevolg had. Dit 
wordt alleen vergoed als de 
strafvervolging niet voorkomen 
kan of kon worden door 
betaling van een afkoopsom en 
als een goede afloop van de 
strafzaak een gunstige invloed 
heeft op de civiele belangen 
van de verzekerde. Dit geldt 
ook inzake tegen hem gerichte 
overheidsmaatregelen. 
Hieronder verstaan wij 

Verhaalsrechtsbijstand 
ARTIKEL 33: DEKKING 
 
Rekening houdend met wat in 3 en 4 is 
bepaald is het volgende verzekerd: 
1.het verlenen van rechtsbijstand is 
verzekerd in de volgende situaties: 

a. er moet een door verzekerde 
geleden zaak- en/of 
personenschade teruggevraagd 
worden voor een 
verkeersongeval waarbij de 
auto is betrokken of voor een 
van buitenkomend onheil 
waarbij de auto werd 
beschadigd; 

b. verzekerde is opgeroepen voor 
een rechtszitting voor een met 
de auto begane 
verkeersovertreding of een met 
de auto begaan 
verkeersmisdrijf dat een 
ongeval als gevolg had. Dit 
wordt alleen vergoed als de 
strafvervolging niet voorkomen 
kan of kon worden door 
betaling van een afkoopsom en 
als een goede afloop van de 
strafzaak een gunstige invloed 
heeft op de burgerlijke 
belangen van de verzekerde. 
Dit geldt ook voor zaken die 
tegen hem gerichte 
overheidsmaatregelen 
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Nederland gevestigd bedrijf, 
dat krachtens een 
overeenkomst van levering of 
dienstverlening tot 
schadevergoeding gehouden is, 
maar niet voor schade tijdens 
rijden door de eigenaar van dit 
bedrijf of zijn personeel. Voor 
het verlenen van deze 
verhaalsrechtsbijstand is vereist 
dat de verkoopwaarde ten tijde 
van de aanschaf van de auto 
ten minste € 3.500,- bedroeg. 

2.het vergoeden van de kosten van 
rechtsbijstand, zoals in artikel 34 
omschreven.  

 

Nederland gevestigd bedrijf, 
dat volgens een overeenkomst 
van levering of dienstverlening 
verplicht is schadevergoeding 
te betalen, maar niet voor 
schade tijdens rijden door de 
eigenaar van dit bedrijf of zijn 
personeel. Voor het verlenen 
van deze verhaalsrechtsbijstand 
is vereist dat de 
verkoopwaarde op het moment 
van de aanschaf van de auto 
ten minste € 3.500,- was.  

2.het vergoeden van de kosten van 
rechtsbijstand, zoals in artikel 34 
omschreven.  
 

 

invordering van het rijbewijs of 
inbeslagneming van de auto; 

c. er moet schade verhaald 
worden in verband met de auto 
op een in Nederland gevestigd 
bedrijf. Dit bedrijf is dan 
krachtens een overeenkomst 
van levering of dienstverlening 
gehouden tot 
schadevergoeding. 
Uitzondering hierop vormt 
schade die ontstaan is tijdens 
het rijden door de eigenaar van 
dit bedrijf of zijn personeel. 
Voor het verlenen van deze 
verhaalsrechtsbijstand is vereist 
dat de verkoopwaarde ten tijde 
van de aanschaf van de auto 
ten minste € 3.500,- bedroeg.  

2.het vergoeden van de kosten van 
rechtsbijstand, zoals omschreven in 
artikel 34.  

 

aangaan. Hieronder verstaan 
wij invordering van het rijbewijs 
of inbeslagneming van de auto; 

c. er moet schade aan de auto 
teruggevraagd worden aan een 
in Nederland gevestigd bedrijf. 
Dit bedrijf is dan volgens een 
overeenkomst van levering of 
dienstverlening verplicht 
schadevergoeding te betalen. 
Uitzondering hierop vormt 
schade die ontstaan is tijdens 
het rijden door de eigenaar van 
dit bedrijf of zijn personeel. 
Voor het verlenen van deze 
verhaalsrechtsbijstand is vereist 
dat de aankoopwaarde op het 
moment van de aanschaf van 
de auto ten minste € 3.500,- 
was.  

2.het vergoeden van de kosten van 
rechtsbijstand, zoals omschreven in 
artikel 34.  
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Verhaalsrechtsbijstand 
ARTIKEL 34: VERZEKERDE KOSTEN 

 
1.Onder kosten van rechtsbijstand 
worden verstaan: 

a. de honoraria en verschotten 
van de advocaat, de procureur, 
de deurwaarder en andere 
door de NRS ingeschakelde 
deskundigen, voor zover 
verzekerde geen vergoeding 
kan verlangen op grond van de 
artikelen 591, 591a en 592 van 
het Wetboek van 
Strafvordering of een 
overeenkomstige wettelijke 
bepaling van buitenlands recht 
en voor zover die kosten niet 
op een wettelijk aansprakelijke 
derde zijn te verhalen; 

b. de proces- en gerechtskosten, 
alsmede de kosten van 
arbitrage en bindend advies, 
waaronder niet worden 
begrepen afkoopsommen, 
boetes en andere bij wijze van 
straf opgelegde maatregelen;  

c. de kosten van getuigen; 
d. de kosten van de tegenpartij, 

voor zover zij krachtens een 
rechterlijke uitspraak, een 
arbitraal vonnis of een bindend 
advies ten laste van verzekerde 
komen; 

Verhaalsrechtsbijstand 
ARTIKEL 34: VERZEKERDE KOSTEN 
 
1.Onder kosten van rechtsbijstand 
worden verstaan: 

a. de geldelijke vergoedingen voor 
arbeid en de voorschotten van 
de advocaat, de procureur 
(iemand die de partijen 
vertegenwoordigt die een 
geding voeren, zonder daarbij 
als raadsman op te treden), de 
deurwaarder en andere door 
de NRS ingeschakelde 
deskundigen, voor zover 
verzekerde geen vergoeding 
kan verlangen op grond van de 
artikelen 591, 591a en 592 van 
het Wetboek van 
Strafvordering of een 
overeenkomstige wettelijke 
bepaling van buitenlands recht 
en voor zover die kosten niet 
aan een wettelijk 
aansprakelijke ander zijn terug 
te vragen; 

b. de proces- en gerechtskosten, 
als ook de kosten van arbitrage 
(regeling van of uitspraak in 
een geschil door arbiters) en 
bindend advies, waaronder niet 
vallen afkoopsommen, boetes 
en andere maatregelen die bij 
wijze van straf opgelegd zijn; 

Verhaalsrechtsbijstand 
ARTIKEL 34: VERZEKERDE KOSTEN 
 
1.Onder de kosten van rechtsbijstand 
verstaan wij de volgende kosten: 

a. de honoraria en verschotten 
van de advocaat, de procureur, 
de deurwaarder en andere 
door de NRS ingeschakelde 
deskundigen. Dit voor zover 
verzekerde geen vergoeding 
kan verlangen op grond van de 
artikelen 591, 591a en 592 van 
het Wetboek van 
Strafvordering of een 
overeenkomstige wettelijke 
bepaling van buitenlands recht. 
Dit geldt ook alleen voor zover 
die kosten niet op een wettelijk 
aansprakelijke derde zijn te 
verhalen; 

b. de proces- en gerechtskosten, 
alsmede de kosten van 
arbitrage en bindend advies. 
Hieronder worden niet 
begrepen afkoopsommen, 
boetes en andere maatregelen 
die bij wijze van straf opgelegd 
zijn; 

c. de kosten van getuigen; 
d. de kosten van de tegenpartij. 

Dit voor zover zij krachtens een 
rechterlijke uitspraak, een 
arbitraal vonnis of een bindend 

Verhaalsrechtsbijstand 
ARTIKEL 34: VERZEKERDE KOSTEN 
 
1.Onder de kosten van rechtsbijstand 
verstaan wij de volgende kosten:  

a. de geldelijke vergoedingen voor 
arbeid en de voorschotten van 
de advocaat, de procureur 
(iemand die de partijen 
vertegenwoordigt die een 
geding voeren, zonder daarbij 
als raadsman op te treden), de 
deurwaarder en andere door 
de NRS ingeschakelde 
deskundigen. Dit voor zover 
verzekerde geen vergoeding 
kan verlangen op grond van de 
artikelen 591, 591a en 592 van 
het Wetboek van 
Strafvordering of een 
overeenkomstige wettelijke 
bepaling van buitenlands recht. 
Dit geldt ook alleen voor zover 
die kosten niet aan een 
wettelijk aansprakelijke ander 
zijn terug te vragen; 

b. de proces- en gerechtskosten, 
als ook de kosten van arbitrage 
(regeling van of uitspraak in 
een geschil door arbiters) en 
bindend advies. Hieronder 
vallen niet afkoopsommen, 
boetes en andere maatregelen 
die bij wijze van straf opgelegd 
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e. de reis- en verblijfskosten van 
verzekerde wiens persoonlijk 
verschijnen door een 
buitenlandse rechterlijke 
instantie wordt gelast en wel: 

- voor reiskosten een retour 
eerste klas per trein of boot, 
dan wel, voor zover niet 
duurder, per vliegtuig; 

- de verblijfskosten tot ten 
hoogste € 115,- per dag.  

2.De NRS mag de kosten van 
rechtsbijstand rechtstreeks aan de 
belanghebbende(n) betalen.  

 

c. de kosten van getuigen; 
d. de kosten van de tegenpartij, 

voor zover zij volgens een 
rechterlijke uitspraak, een 
arbitraal vonnis of een bindend 
advies door de verzekerde 
betaald moeten worden; 

e. de reis- en verblijfskosten van 
verzekerde van wie het 
persoonlijk verschijnen door 
een buitenlandse rechterlijke 
instantie wordt geëist en wel: 

- voor reiskosten een retour 
eerste klas per trein of boot, 
dan wel, voor zover niet 
duurder, per vliegtuig; 

- de verblijfkosten tot hoogstens 
€ 115,- per dag.  

2.De NRS mag de kosten van 
rechtsbijstand rechtstreeks aan de 
belanghebbende(n) betalen.  

 

advies ten laste van verzekerde 
komen; 

e. wanneer het persoonlijk 
verschijnen van een verzekerde 
door een buitenlandse 
rechterlijke instantie wordt 
gelast: de reis- en 
verblijfskosten van verzekerde. 
De volgende kosten vergoeden 
wij in dat geval: 

- voor reiskosten een retour 
eerste klas per trein of boot. 
Voor zover dat niet duurder is 
vergoeden wij een eerste klas 
retour per vliegtuig; 

- de verblijfskosten tot ten 
hoogste € 115,- per dag.  

2.De NRS mag de kosten van 
rechtsbijstand rechtstreeks aan de 
belanghebbende(n) betalen.  
 

zijn; 
c. de kosten van getuigen; 
d. de kosten van de tegenpartij. 

Dit voor zover zij volgens een 
rechterlijke uitspraak, een 
arbitraal vonnis of een bindend 
advies door de verzekerde 
betaald moeten worden; 

e. wanneer het persoonlijk 
verschijnen van een verzekerde 
door een buitenlandse 
rechterlijke instantie wordt 
geëist: de reis- en 
verblijfskosten van verzekerde. 
De volgende kosten vergoeden 
wij in dat geval: 

- voor reiskosten een retour 
eerste klas per trein of boot. 
Voor zover dat niet duurder is 
vergoeden wij een eerste klas 
retour per vliegtuig; 

- de verblijfkosten tot hoogstens 
€ 115,- per dag.  

2.De NRS mag de kosten van 
rechtsbijstand rechtstreeks aan de 
belanghebbende(n) betalen.  

 

 


