Verschillenoverzicht 2020-2021

Aanpassingen op verzekeringsvoorwaarden

Inhoudsopgave

Klik op het hoofdstuk
om er naar toe te gaan

In dit verschillenoverzicht leest u een toelichting op de aanpassingen die wij deden op onze
verzekeringsvoorwaarden voor 2021.
Wij beschrijven de verschillen per set verzekeringsvoorwaarden.
Zo ziet u eenvoudig welke aanpassingen voor uw verzekering gelden:
1. Vind het modelnummer dat bij uw verzekering hoort in onze brief of op uw polisblad
2. Klik in het overzicht op het modelnummer
Precies weten wat wel en niet is verzekerd?
Lees dan de volledige polisvoorwaarden op www.averoachmea.nl/bedrijfsverzekering/voorwaarden.
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ACYB21

Cyberverzekering

ACYB21 vergeleken met ACYB19
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude
voorwaarden van uw Cyberverzekering.
Artikel

Toelichting

8

In dit nieuwe artikel staat duidelijk omschreven dat wij de schade voor u regelen.

9

In dit artikel voegden wij toe dat wij naast het bieden van hulp ook kosten vergoeden. En er staat nu
duidelijk vermeld welke boetes en kosten wij vergoeden. Wij vergoeden nu wettelijk verzekerbare
bestuurlijke boetes en kosten bij een gegevensinbreuk.

12

Hierin stond vermeld dat wij geen boetes vergoeden. Dat doen we nu wel. U leest in artikel 10 welke
boetes wij vergoeden.

11, 24, 34,

In deze artikelen staat vermeld welke kosten boven het verzekerd bedrag zijn verzekerd. Wij betalen de

48, 101

kosten van de experts die zijn ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut Van Register
Experts (NIVRE). Toegevoegd zijn de experts van vergelijkbare beroepsorganisaties als zij aan
bepaalde eisen voldoen.

18, 30, 41,

Wie bepaalt de hoogte van de schade? Als we gebruik maken van een schade expert dan staat in dit

56, 107

artikel welke experts. Wij werken bij het vaststellen van de schade samen met experts die zijn
ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE). Vanaf nu
kunnen ook experts van vergelijkbare beroepsorganisaties de hoogte van de schade vaststellen als zij
aan bepaalde eisen voldoen.
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AWBW21

Bedrijfswagenverzekering (Maatwerk)

AWBW21 vergeleken met WBW19 (voorwaarden wagenpark maatwerk)
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude
voorwaarden van uw Bedrijfswagenverzekering.
Artikel

Toelichting

6

Verzekerd is de schade door een aanhanger of oplegger die gekoppeld is aan het verzekerde
motorrijtuig. Hieraan is toegevoegd dat dit ook geldt na het loskoppelen of losraken van de aanhanger
of oplegger op het moment dat deze nog niet veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen.

16

In dit artikel staat vermeld wat niet is verzekerd. Hieraan is toegevoegd dat schade aan een vliegtuig op
het vliegveld en aan de personen in het vliegtuig niet is verzekerd.

20

Wie regelt de schade? In dit artikel is toegevoegd dat wij bij schade de data van de auto mogen gebruiken.

27, 60

Wanneer heeft een schade geen invloed op de hoogte van de Bonus-Malus en schadevrije jaren?
Dat is onder andere zo als wij met u hebben afgesproken dat u geen Bonus-Maluskorting heeft op de
motorrijtuigen. Wij hebben hieraan toegevoegd dat uw schadevrije jaren wel veranderen.

38, 39, 40

Wat is verzekerd bij diefstal? Wij hebben aan deze artikelen toegevoegd dat bij diefstal ook
mechanische of elektronische autosleutels zijn meeverzekerd.

43, 74, 113

Wanneer is een schade niet verzekerd? Toegevoegd is dat wanneer een jongere niet voldoet aan de
2todrive richtlijnen, de schade aan de eigen auto niet verzekerd is. Met 2toDrive kunnen jongeren
eerder hun rijbewijs halen. Vanaf 17 jaar kunnen ze het rijexamen afleggen. Als ze slagen, mogen ze tot
hun 18e de weg op onder begeleiding van een begeleider. De begeleider moet minstens 27 jaar oud zijn
en minimaal 5 jaar een rijbewijs hebben.

47

Wie regelt de schade? Vanaf nu staat ook vermeld dat wij oordelen over de toedracht van de schade
door de gegevens van de auto te gebruiken. AutoNiveau Remote Diagnostics maakt het mogelijk
gegevens van de auto uit te lezen.

49

Hoe bepalen wij de hoogte van de schade? In dit artikel wordt het proces omschreven. Wij werken bij
het vaststellen van de schade samen met experts die zijn ingeschreven in het register van het
Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE). Vanaf nu kunnen ook experts van vergelijkbare
beroepsorganisaties de hoogte van de schade vaststellen als zij aan bepaalde eisen voldoen.

50

Wie bepaalt de hoogte van de schade? Als we gebruik maken van een schade expert dan staat in dit
artikel welke experts. Wij werken bij het vaststellen van de schade samen met experts die zijn
ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE). Vanaf nu
kunnen ook experts van vergelijkbare beroepsorganisaties de hoogte van de schade vaststellen als zij
aan bepaalde eisen voldoen.

51

Wie betaalt de kosten van een expert? Wij betalen de kosten van de experts die zijn ingeschreven in het
register van het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE). Toegevoegd zijn de experts van
vergelijkbare beroepsorganisaties als zij aan bepaalde eisen voldoen.

130

Wie zijn de verzekerden bij de Schadeverzekering voor Inzittenden (SVI)? Vanaf 1 januari 2019 kunnen
naasten van slachtoffers aanspraak maken op affectieschade. Daarom nemen we ook erfgenamen op
als verzekerden. Met affectieschade wordt de immateriële schade bedoeld, die bestaat uit het verdriet
dat wordt veroorzaakt door het overlijden of door het ernstig gewond raken van een naaste als gevolg
van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is.

136

Hoe bepalen we de hoogte van de schade bij de Schadeverzekering voor Inzittenden (SVI)? Bij het
vaststellen van het schadebedrag houden we rekening met de affectieschade volgens de regels van het
Burgerlijk Wetboek 6:107 en 6:108. In de toelichting van artikel 147 leest u meer over affectieschade.
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AWBW22

Bedrijfswagenverzekering (NTH)

AWBW22 vergeleken met AWBW20 (voorwaarden wagenpark NTH)
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude
voorwaarden van uw Bedrijfswagenverzekering.
Artikel

Toelichting

6

Verzekerd is de schade door een aanhanger of oplegger die gekoppeld is aan het verzekerde
motorrijtuig. Hieraan is toegevoegd dat dit ook geldt na het loskoppelen of losraken van de aanhanger
of oplegger op het moment dat deze nog niet veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen.

16

In dit artikel staat vermeld wat niet is verzekerd. Hieraan is toegevoegd dat schade aan een vliegtuig op
het vliegveld en aan de personen in het vliegtuig niet is verzekerd.

20

Wie regelt de schade? In dit artikel is toegevoegd dat wij bij schade de data van de auto mogen
gebruiken.

27, 60

Wanneer heeft een schade geen invloed op de hoogte van de Bonus-Malus en schadevrije jaren?
Dat is onder andere zo als wij met u hebben afgesproken dat u geen Bonus-Maluskorting heeft op de
motorrijtuigen. Wij hebben hieraan toegevoegd dat uw schadevrije jaren wel veranderen.

38, 39, 40

Wat is verzekerd bij diefstal? Wij hebben aan deze artikelen toegevoegd dat bij diefstal ook
mechanische of elektronische autosleutels zijn meeverzekerd.

43, 74, 113

Wanneer is een schade niet verzekerd? Toegevoegd is dat wanneer een jongere niet voldoet aan de
2todrive richtlijnen, de schade aan de eigen auto niet verzekerd is. Met 2toDrive kunnen jongeren
eerder hun rijbewijs halen. Vanaf 17 jaar kunnen ze het rijexamen afleggen. Als ze slagen, mogen ze
tot hun 18e de weg op onder begeleiding van een begeleider. De begeleider moet minstens 27 jaar oud
zijn en minimaal 5 jaar een rijbewijs hebben.

47

Wie regelt de schade? Vanaf nu staat ook vermeld dat wij oordelen over de toedracht van de schade
door de gegevens van de auto te gebruiken. AutoNiveau Remote Diagnostics maakt het mogelijk
gegevens van de auto uit te lezen.

49

Hoe bepalen wij de hoogte van de schade? In dit artikel wordt het proces omschreven. Wij werken bij
het vaststellen van de schade samen met experts die zijn ingeschreven in het register van het
Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE). Vanaf nu kunnen ook experts van vergelijkbare
beroepsorganisaties de hoogte van de schade vaststellen als zij aan bepaalde eisen voldoen.

50

Wie bepaalt de hoogte van de schade? Als we gebruik maken van een schade expert dan staat in dit
artikel welke experts. Wij werken bij het vaststellen van de schade samen met experts die zijn
ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE). Vanaf nu
kunnen ook experts van vergelijkbare beroepsorganisaties de hoogte van de schade vaststellen als zij
aan bepaalde eisen voldoen.

51

Wie betaalt de kosten van een expert? Wij betalen de kosten van de experts die zijn ingeschreven in
het register van het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE). Toegevoegd zijn de experts
van vergelijkbare beroepsorganisaties als zij aan bepaalde eisen voldoen.

129

Wie zijn de verzekerden bij de Schadeverzekering voor Inzittenden (SVI)? Vanaf 1 januari 2019 kunnen
naasten van slachtoffers aanspraak maken op affectieschade. Daarom nemen we ook erfgenamen op
als verzekerden. Met affectieschade wordt de immateriële schade bedoeld, die bestaat uit het verdriet
dat wordt veroorzaakt door het overlijden of door het ernstig gewond raken van een naaste als gevolg
van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is.
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Artikel

Toelichting

135

Hoe bepalen we de hoogte van de schade bij de Schadeverzekering voor Inzittenden (SVI)? Bij het
vaststellen van het schadebedrag houden we rekening met de affectieschade volgens de regels van
het Burgerlijk Wetboek 6:107 en 6:108. In de toelichting van artikel 129 leest u meer over
affectieschade.
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CZP-V121

Bijzondere Voorwaarden Auto Xcellentverzekering
Aansprakelijkheid

CZP-V121 vergeleken met CZP-V108
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude
voorwaarden van uw Bedrijfsmiddelenverzekering Brand en bedrijfsschade.
Artikel

Toelichting

5

In dit artikel staat vermeld wat niet is verzekerd. Hieraan is toegevoegd dat schade aan een vliegtuig op
het vliegveld en aan de personen in het vliegtuig niet is verzekerd.

6

In dit artikel is de tabel toegevoegd wat er met uw schadevrije jaren gebeurt als u schade heeft.

7

In dit artikel staat vermeld dat wij de schade regelen en vaststellen. Hieraan is toegevoegd dat wij
oordelen over de oorzaak van de schade aan de hand van uw gegevens, de gegevens van de ander en
de gegevens van de auto.
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CZP-V321

Bijzondere Voorwaarden Motor en
Scooterverzekering

CZP-V321 vergeleken met CZP-V319
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude
voorwaarden van uw Bedrijfsmiddelenverzekering Brand en bedrijfsschade.
Artikel

Toelichting

6

In dit artikel is de tabel toegevoegd wat er met uw schadevrije jaren gebeurt als u schade heeft.

11

In dit artikel staat vermeld wat niet is verzekerd. Hieraan is toegevoegd dat schade aan een vliegtuig op
het vliegveld en aan de personen in het vliegtuig niet is verzekerd.

12

In dit artikel staat vermeld dat wij de schade regelen en vaststellen. Hieraan is toegevoegd dat wij
oordelen over de oorzaak van de schade aan de hand van uw gegevens, de gegevens van de ander en
de gegevens van de auto.

18

Wie bepaalt de hoogte van de schade? Als we gebruik maken van een schade expert dan staat in dit
artikel welke experts. Wij werken bij het vaststellen van de schade samen met experts die zijn
ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE). Vanaf nu
kunnen ook experts van vergelijkbare beroepsorganisaties de hoogte van de schade vaststellen als zij
aan bepaalde eisen voldoen.

18

Wie betaalt de kosten van een expert? Wij betalen de kosten van de experts die zijn ingeschreven in
het register van het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE). Toegevoegd zijn de experts
van vergelijkbare beroepsorganisaties als zij aan bepaalde eisen voldoen.
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CZP-V721

Bijzondere Voorwaarden Schade Inzittenden
Verzekering Motorrijtuigen

CZP-V721 vergeleken met CZP-V706
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude
voorwaarden van uw Aflopende Bodemsaneringsverzekering.
Artikel

Toelichting

1

Aan het artikel “wie is de verzekerde” zijn de erfgenomen van de verzekerde toegevoegd.
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CZP-V1421 Bijzondere Voorwaarden Auto Xcellentverzekering
Beperkt Casco, Casco en Accessoires
CZP-V1421 vergeleken met CZP-V1419
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude
voorwaarden van uw Bedrijfsmiddelenverzekering Brand en bedrijfsschade.
Artikel

Toelichting

3

In dit artikel is de tabel toegevoegd wat er met uw schadevrije jaren gebeurt als u schade heeft.

6

Wanneer is een schade niet verzekerd? Toegevoegd is dat wanneer een jongere niet voldoet aan de
2todrive richtlijnen, de schade aan de eigen auto niet verzekerd is. Met 2toDrive kunnen jongeren
eerder hun rijbewijs halen. Vanaf 17 jaar kunnen ze het rijexamen afleggen. Als ze slagen, mogen ze
tot hun 18e de weg op onder begeleiding van een begeleider. De begeleider moet minstens 27 jaar oud
zijn en minimaal 5 jaar een rijbewijs hebben.

8

In dit artikel staat vermeld dat wij de schade regelen en vaststellen. Hieraan is toegevoegd dat wij
oordelen over de oorzaak van de schade aan de hand van uw gegevens, de gegevens van de ander en
de gegevens van de auto.

8

Wie bepaalt de hoogte van de schade? Als we gebruik maken van een schade expert dan staat in dit
artikel welke experts. Wij werken bij het vaststellen van de schade samen met experts die zijn
ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE). Vanaf nu
kunnen ook experts van vergelijkbare beroepsorganisaties de hoogte van de schade vaststellen als zij
aan bepaalde eisen voldoen.

8

Wie betaalt de kosten van een expert? Wij betalen de kosten van de experts die zijn ingeschreven in
het register van het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE). Toegevoegd zijn de experts
van vergelijkbare beroepsorganisaties als zij aan bepaalde eisen voldoen.
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VvE-A121

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheids
verzekering Vereniging van Eigenaren

VvE-A121 vergeleken met VvE-A114
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude
voorwaarden van uw Aansprakelijkheidsverzekering Vereniging van Eigenaren.
Artikel

Toelichting

7.D

In dit artikel is toegevoegd dat schade door een fiets met een elektrische trapondersteuning verzekerd
is. Deze is niet verzekerd als de fiets kentekenplichtig is.
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VVE-B0121 Bijzondere Voorwaarden Uitgebreide Verzekering
Gebouwen Vereniging van Eigenaren
VVE-B0121 vergeleken met VVE-B0120
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude
voorwaarden van uw Uitgebreide Verzekering Gebouwen Vereniging van Eigenaren.
Artikel

Toelichting

6

Wij betalen de kosten van de experts die zijn ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut
Van Register Experts (NIVRE). Toegevoegd zijn de experts van vergelijkbare beroepsorganisaties als
zij aan bepaalde eisen voldoen.
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VVE-B0221 Bijzondere Voorwaarden Extra Uitgebreide
Verzekering Gebouwen Vereniging van Eigenaren
VVE-B0221 vergeleken met VVE-B0220
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude
voorwaarden van uw Uitgebreide Verzekering Gebouwen Vereniging van Eigenaren.
Artikel

Toelichting

8

Wij betalen de kosten van de experts die zijn ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut
Van Register Experts (NIVRE). Toegevoegd zijn de experts van vergelijkbare beroepsorganisaties als
zij aan bepaalde eisen voldoen.
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VvE-RB121 Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstand
verzekering Vereniging van Eigenaren
VvE-RB121 vergeleken met VvE-RB118
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude
voorwaarden van uw Rechtsbijstandverzekering Vereniging van Eigenaren.
Artikel

Toelichting

11

In dit artikel is toegevoegd dat schade door een fiets met een elektrische trapondersteuning verzekerd
is. Deze is niet verzekerd als de fiets kentekenplichtig is.
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CZP-V421

Bijzondere voorwaarden Motor- en
Scooterverzekering

CZP-V421 vergeleken met CZP-V319
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude
voorwaarden van uw Motor- en Scooterverzekering.
Artikel

Toelichting

11

In dit artikel staat vermeld wat niet is verzekerd. Hieraan is toegevoegd dat schade aan een vliegtuig op
het vliegveld en aan de personen in het vliegtuig niet is verzekerd.

12

In dit artikel is toegevoegd dat wij bij schade de data van het voertuig mogen gebruiken.
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ZZP-A121

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheids
verzekering Bedrijven en Beroepen

ZZP-A121 vergeleken met ZZP-A116
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude
voorwaarden van uw Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven en Beroepen.
Artikel

Toelichting

8. lid D

In dit artikel is toegevoegd dat schade door een fiets met een elektrische trapondersteuning verzekerd
is. Deze is niet verzekerd als de fiets kentekenplichtig is.
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ZZP-A521

Bijzondere voorwaarden Bouw- en Montage
verzekering

ZZP-A521 vergeleken met ZZP-A519
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude
voorwaarden van uw Bouw- en Montage verzekering.
Artikel

Toelichting

6

Wij betalen de kosten van de experts die zijn ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut
Van Register Experts (NIVRE). Toegevoegd zijn de experts van vergelijkbare beroepsorganisaties als
zij aan bepaalde eisen voldoen.

13

Europa is gewijzigd in de Europese Economische Ruimte (EER). De landen van de EER zijn de landen
binnen de Europese Unie én Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.
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17

inhoud

ZZP-B021

Begrippenlijst Brand

ZZP-B021 vergeleken met ZZP-B019
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude
Begrippenlijst Brand.
Artikel

Toelichting

1

Europa is gewijzigd in de Europese Economische Ruimte (EER). De landen van de EER zijn de landen
binnen de Europese Unie én Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.
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18

inhoud

ZZP-B1021 Bijzondere voorwaarden Uitgebreide Verzekering
Roerende Zaken in Bedrijfsgebouwen
ZZP-B1021 vergeleken met ZZP-B1020
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude
voorwaarden van uw Uitgebreide Verzekering Roerende Zaken in Bedrijfsgebouwen.
Artikel

Toelichting

6

Wij betalen de kosten van de experts die zijn ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut
Van Register Experts (NIVRE). Toegevoegd zijn de experts van vergelijkbare beroepsorganisaties als
zij aan bepaalde eisen voldoen.
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19

inhoud

ZZP-B1121 Bijzondere voorwaarden Uniekverzekering
Roerende Zaken in Bedrijfsgebouwen
ZZP-B1121 vergeleken met ZZP-B1120
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude
voorwaarden van uw Uniekverzekering Roerende Zaken in Bedrijfsgebouwen.
Artikel

Toelichting

7

Wij betalen de kosten van de experts die zijn ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut
Van Register Experts (NIVRE). Toegevoegd zijn de experts van vergelijkbare beroepsorganisaties als
zij aan bepaalde eisen voldoen.
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20

inhoud

ZZP-B121

Bijzondere voorwaarden Brandverzekering
Bedrijfsgebouwen

ZZP-B121 vergeleken met ZZP-B120
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude
voorwaarden van uw Brandverzekering Bedrijfsgebouwen.
Artikel

Toelichting

8

Wij betalen de kosten van de experts die zijn ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut
Van Register Experts (NIVRE). Toegevoegd zijn de experts van vergelijkbare beroepsorganisaties als
zij aan bepaalde eisen voldoen.
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21

inhoud

ZP-B1221

Bijzondere voorwaarden Brand
Bedrijfsschadeverzekering

ZZP-B1221 vergeleken met ZZP-B1220
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude
voorwaarden van uw Brand Bedrijfsschadeverzekering.
Artikel

Toelichting

7

Wij betalen de kosten van de experts die zijn ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut
Van Register Experts (NIVRE). Toegevoegd zijn de experts van vergelijkbare beroepsorganisaties als
zij aan bepaalde eisen voldoen.
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22

inhoud

ZZP-B1321 Bijzondere voorwaarden Brand-Storm
Bedrijfsschadeverzekering
ZZP-B1321 vergeleken met ZZP-B1320
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude
voorwaarden van uw Brand-Storm Bedrijfsschadeverzekering.
Artikel

Toelichting

7

Wij betalen de kosten van de experts die zijn ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut
Van Register Experts (NIVRE). Toegevoegd zijn de experts van vergelijkbare beroepsorganisaties als
zij aan bepaalde eisen voldoen.
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23

inhoud

ZP-B1421

Bijzondere voorwaarden Uitgebreide
Bedrijfsschadeverzekering

ZZP-B1421 vergeleken met ZZP-B1420
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude
voorwaarden van uw Uitgebreide Bedrijfsschadeverzekering.
Artikel

Toelichting

6

Wij betalen de kosten van de experts die zijn ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut
Van Register Experts (NIVRE). Toegevoegd zijn de experts van vergelijkbare beroepsorganisaties als
zij aan bepaalde eisen voldoen.
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24

inhoud

ZZP-B1621 Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering
ZZP-B1621 vergeleken met ZZP-B1619
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude
voorwaarden van uw Extra Kostenverzekering.
Artikel

Toelichting

6

Wij betalen de kosten van de experts die zijn ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut
Van Register Experts (NIVRE). Toegevoegd zijn de experts van vergelijkbare beroepsorganisaties als
zij aan bepaalde eisen voldoen.
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25

inhoud

ZZP-B1721 Bijzondere voorwaarden Uniek
Bedrijfsschadeverzekering
ZZP-B1721 vergeleken met ZZP-B1720
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude
voorwaarden van uw Uniek Bedrijfsschadeverzekering.
Artikel

Toelichting

7

Wij betalen de kosten van de experts die zijn ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut
Van Register Experts (NIVRE). Toegevoegd zijn de experts van vergelijkbare beroepsorganisaties als
zij aan bepaalde eisen voldoen.
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26

inhoud

ZP-B221

Bijzondere voorwaarden Brand-Stormverzekering
Bedrijfsgebouwen

ZZP-B221 vergeleken met ZZP-B220
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude
voorwaarden van uw Brand-Stormverzekering Bedrijfsgebouwen.
Artikel

Toelichting

8

Wij betalen de kosten van de experts die zijn ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut
Van Register Experts (NIVRE). Toegevoegd zijn de experts van vergelijkbare beroepsorganisaties als
zij aan bepaalde eisen voldoen.
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27

inhoud

ZZP-B321

Bijzondere voorwaarden Uitgebreide Verzekering
Bedrijfsgebouwen

ZZP-B321 vergeleken met ZZP-B320
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude
voorwaarden van uw Uitgebreide Verzekering Bedrijfsgebouwen.
Artikel

Toelichting

6

Wij betalen de kosten van de experts die zijn ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut
Van Register Experts (NIVRE). Toegevoegd zijn de experts van vergelijkbare beroepsorganisaties als
zij aan bepaalde eisen voldoen.
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28

inhoud

ZZP-B421

Bijzondere voorwaarden Uniekverzekering
Bedrijfsgebouwen

ZZP-B421 vergeleken met ZZP-B420
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude
voorwaarden van uw Uniekverzekering Bedrijfsgebouwen.
Artikel

Toelichting

7

Wij betalen de kosten van de experts die zijn ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut
Van Register Experts (NIVRE). Toegevoegd zijn de experts van vergelijkbare beroepsorganisaties als
zij aan bepaalde eisen voldoen.
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29

inhoud

ZZP-B521

Bijzondere voorwaarden Brandverzekering
Roerende Zaken in Bedrijfsgebouwen

ZZP-B521 vergeleken met ZZP-B520
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude
voorwaarden van uw Brandverzekering Roerende Zaken in Bedrijfsgebouwen.
Artikel

Toelichting

8

Wij betalen de kosten van de experts die zijn ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut
Van Register Experts (NIVRE). Toegevoegd zijn de experts van vergelijkbare beroepsorganisaties als
zij aan bepaalde eisen voldoen.
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30

inhoud

ZZP-B621

Bijzondere voorwaarden Brand-Stormverzekering
Roerende Zaken in Bedrijfsgebouwen

ZZP-B621 vergeleken met ZZP-B620
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude
voorwaarden van uw Brand-Stormverzekering Roerende Zaken in Bedrijfsgebouwen.
Artikel

Toelichting

8

Wij betalen de kosten van de experts die zijn ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut
Van Register Experts (NIVRE). Toegevoegd zijn de experts van vergelijkbare beroepsorganisaties als
zij aan bepaalde eisen voldoen.

Verschillenoverzciht 2020-2021 november 2020

31

inhoud

ZZP-B721

Bijzondere voorwaarden Kasgeldverzekering

ZZP-B721 vergeleken met ZZP-B719
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude
voorwaarden van uw Kasgeldverzekering.
Artikel

Toelichting

6

Wij betalen de kosten van de experts die zijn ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut
Van Register Experts (NIVRE). Toegevoegd zijn de experts van vergelijkbare beroepsorganisaties als
zij aan bepaalde eisen voldoen.
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32

inhoud

ZZP-B821

Bijzondere voorwaarden Koelschadeverzekering

ZZP-B821 vergeleken met ZZP-B819
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude
voorwaarden van uw Koelschadeverzekering.
Artikel

Toelichting

7

Wij betalen de kosten van de experts die zijn ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut
Van Register Experts (NIVRE). Toegevoegd zijn de experts van vergelijkbare beroepsorganisaties als
zij aan bepaalde eisen voldoen.
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33

inhoud

ZZP-B921

Bijzondere voorwaarden Computer en
Elektronicaverzekering

ZZP-B921 vergeleken met ZZP-B919
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude
voorwaarden van uw Computer en Elektronicaverzekering.
Artikel

Toelichting

10

Wij betalen de kosten van de experts die zijn ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut
Van Register Experts (NIVRE). Toegevoegd zijn de experts van vergelijkbare beroepsorganisaties als
zij aan bepaalde eisen voldoen.

4

Europa is gewijzigd in de Europese Economische Ruimte (EER). De landen van de EER zijn de landen
binnen de Europese Unie én Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.
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34

inhoud

ZZP-V1021 Bijzondere voorwaarden Klein zelfrijdend
werkmaterieel
ZZP-V1021 vergeleken met ZZP-V1019
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude
voorwaarden van uw Klein zelfrijdend werkmaterieel.
Artikel

Toelichting

9

In dit artikel staat vermeld wat niet is verzekerd. Hieraan is toegevoegd dat schade aan een vliegtuig op
het vliegveld en aan de personen in het vliegtuig niet is verzekerd.

10

In dit artikel staat vermeld dat wij de schade regelen en vaststellen. Toegevoegd is dat wij dat doen aan
de hand van gegevens van u, van uw werkmaterieel en van een ander.

14

Wie bepaalt de hoogte van de schade? Als we gebruik maken van een schade expert dan staat in dit
artikel welke experts. Wij werken bij het vaststellen van de schade samen met experts die zijn
ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE). Vanaf nu
kunnen ook experts van vergelijkbare beroepsorganisaties de hoogte van de schade vaststellen als zij
aan bepaalde eisen voldoen.

14

In dit artikel staat vermeld dat wij de schade regelen en vaststellen. Toegevoegd is dat wij dat doen aan
de hand van gegevens van u, van uw werkmaterieel en van een ander.

14

Wij betalen de kosten van de experts die zijn ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut
Van Register Experts (NIVRE). Toegevoegd zijn de experts van vergelijkbare beroepsorganisaties als
zij aan bepaalde eisen voldoen.

Verschillenoverzciht 2020-2021 november 2020

35

inhoud

ZZP-V1121 Bijzondere voorwaarden Volledig casco niet
zelfrijdend werkmaterieel
ZZP-V1121 vergeleken met ZZP-V1119
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude
voorwaarden van uw Volledig casco niet zelfrijdend werkmaterieel.
Artikel

Toelichting

8

Wie bepaalt de hoogte van de schade? Als we gebruik maken van een schade expert dan staat in dit
artikel welke experts. Wij werken bij het vaststellen van de schade samen met experts die zijn
ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE). Vanaf nu
kunnen ook experts van vergelijkbare beroepsorganisaties de hoogte van de schade vaststellen als zij
aan bepaalde eisen voldoen.

8

Wij betalen de kosten van de experts die zijn ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut
Van Register Experts (NIVRE). Toegevoegd zijn de experts van vergelijkbare beroepsorganisaties als
zij aan bepaalde eisen voldoen.
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36

inhoud

ZZP-V1321 Bijzondere voorwaarden Bestel Xcellentverzekering
dekking Aansprakelijkheid
ZZP-V1321 vergeleken met ZZP-V1308
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude
voorwaarden van uw Bestel Xcellentverzekering dekking Aansprakelijkheid.
Artikel

Toelichting

5

In dit artikel staat vermeld wat niet is verzekerd. Hieraan is toegevoegd dat schade aan een vliegtuig op
het vliegveld en aan de personen in het vliegtuig niet is verzekerd.

6

In dit artikel is de tabel toegevoegd wat er met uw schadevrije jaren gebeurt als u schade heeft.

7

In dit artikel staat vermeld dat wij de schade regelen en vaststellen. Toegevoegd is dat wij dat doen aan
de hand van gegevens van u, van uw auto en van een ander.
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37

inhoud

ZZP-V1421 Bijzondere voorwaarden Bestel Xcellentverzekering
dekkingen Beperkt casco, Casco en Accessoires
ZZP-V1421 vergeleken met ZZP-V1419
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude
voorwaarden van uw Bestel Xcellentverzekering dekkingen Beperkt casco, Casco en Accessoires.
Artikel

Toelichting

3

In dit artikel is de tabel toegevoegd wat er met uw schadevrije jaren gebeurt als u schade heeft.

6

Wanneer is een schade niet verzekerd? Toegevoegd is dat wanneer een jongere niet voldoet aan de
2todrive richtlijnen, de schade aan de eigen auto niet verzekerd is. Met 2toDrive kunnen jongeren
eerder hun rijbewijs halen. Vanaf 17 jaar kunnen ze het rijexamen afleggen. Als ze slagen, mogen ze
tot hun 18e de weg op onder begeleiding van een begeleider. De begeleider moet minstens 27 jaar oud
zijn en minimaal 5 jaar een rijbewijs hebben.

8

Wie bepaalt de hoogte van de schade? Als we gebruik maken van een schade expert dan staat in dit
artikel welke experts. Wij werken bij het vaststellen van de schade samen met experts die zijn
ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE). Vanaf nu
kunnen ook experts van vergelijkbare beroepsorganisaties de hoogte van de schade vaststellen als zij
aan bepaalde eisen voldoen.

8

In dit artikel staat vermeld dat wij de schade regelen en vaststellen. Toegevoegd is dat wij dat doen aan
de hand van gegevens van u, van uw auto en van een ander.

8

Wij betalen de kosten van de experts die zijn ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut
Van Register Experts (NIVRE). Toegevoegd zijn de experts van vergelijkbare beroepsorganisaties als
zij aan bepaalde eisen voldoen.
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38

inhoud

ZZP-V421

Bijzondere voorwaarden Vrachtautoverzekering

ZZP-V421 vergeleken met ZZP-V419
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude
voorwaarden van uw Vrachtautoverzekering.
Artikel

Toelichting

6

In dit artikel is de tabel toegevoegd wat er met uw schadevrije jaren gebeurt als u schade heeft.

18

Wie bepaalt de hoogte van de schade? Als we gebruik maken van een schade expert dan staat in dit
artikel welke experts. Wij werken bij het vaststellen van de schade samen met experts die zijn
ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE). Vanaf nu
kunnen ook experts van vergelijkbare beroepsorganisaties de hoogte van de schade vaststellen als zij
aan bepaalde eisen voldoen.

18

In dit artikel staat vermeld dat wij de schade regelen en vaststellen. Toegevoegd is dat wij dat doen aan
de hand van gegevens van u, van uw auto en van een ander.

18

Wij betalen de kosten van de experts die zijn ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut
Van Register Experts (NIVRE). Toegevoegd zijn de experts van vergelijkbare beroepsorganisaties als
zij aan bepaalde eisen voldoen.
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39

inhoud

CZP-V521

Bijzondere voorwaarden Cascoverzekering
Aanhangwagen

CZP-521 vergeleken met CZP-V519
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude
voorwaarden van uw Cascoverzekering Aanhangwagen.
Artikel

Toelichting

6

Wie bepaalt de hoogte van de schade? Als we gebruik maken van een schade expert dan staat in dit
artikel welke experts. Wij werken bij het vaststellen van de schade samen met experts die zijn
ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE). Vanaf nu
kunnen ook experts van vergelijkbare beroepsorganisaties de hoogte van de schade vaststellen als zij
aan bepaalde eisen voldoen.

6

Wij betalen de kosten van de experts die zijn ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut
Van Register Experts (NIVRE). Toegevoegd zijn de experts van vergelijkbare beroepsorganisaties als
zij aan bepaalde eisen voldoen.

Verschillenoverzciht 2020-2021 november 2020

40

inhoud

ZZP-V921

Bijzondere voorwaarden Zelfrijdend werkmaterieel

ZZP-V921 vergeleken met ZZP-V919
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude
voorwaarden van uw Zelfrijdend werkmaterieel.
Artikel

Toelichting

10

In dit artikel staat vermeld wat niet is verzekerd. Hieraan is toegevoegd dat schade aan een vliegtuig op
het vliegveld en aan de personen in het vliegtuig niet is verzekerd.

11

In dit artikel staat vermeld dat wij de schade regelen en vaststellen. Toegevoegd is dat wij dat doen aan
de hand van gegevens van u, van uw auto en van een ander.

15

Wie bepaalt de hoogte van de schade? Als we gebruik maken van een schade expert dan staat in dit
artikel welke experts. Wij werken bij het vaststellen van de schade samen met experts die zijn
ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE). Vanaf nu
kunnen ook experts van vergelijkbare beroepsorganisaties de hoogte van de schade vaststellen als zij
aan bepaalde eisen voldoen.

15

In dit artikel staat vermeld dat wij de schade regelen en vaststellen. Toegevoegd is dat wij dat doen aan
de hand van gegevens van u, van uw auto en van een ander.

15

Wij betalen de kosten van de experts die zijn ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut
Van Register Experts (NIVRE). Toegevoegd zijn de experts van vergelijkbare beroepsorganisaties als
zij aan bepaalde eisen voldoen.
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