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In dit verschillenoverzicht leest u een toelichting op de aanpassingen die wij deden op onze  
verzekeringsvoorwaarden voor 2022.

Wij beschrijven de verschillen per set verzekeringsvoorwaarden. 
Zo ziet u eenvoudig welke aanpassingen voor een verzekering gelden:
1. Vind het modelnummer dat bij een verzekering hoort in onze brief of op het polisblad
2. Klik in het overzicht op het modelnummer

Precies weten wat wel en niet is verzekerd? 
Lees dan de volledige polisvoorwaarden op averoachmea.nl/volmachten/particulier-op-zeker/voorwaarden.

Klik op het hoofdstuk  
om er naar toe te gaan

http://www.averoachmea.nl/volmachten/particulier-op-zeker/voorwaarden
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AHW-BV-50-221 Aanhangwagen Volledig Casco

AHW-BV-50-221 vergeleken met AHW-BV-50-201
In dit overzicht ziet u welk artikel wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Aanhangwagenverzekering met Volledig Casco dekking.

Artikel Toelichting

9 Wanneer is schade niet verzekerd? Aan dit artikel voegden wij de volgende uitsluitingen toe: 
•   Schade doordat de bestuurder van het voertuig dat de aanhangwagen trok, bedwelmende stoffen 

heeft gebruikt.
•   Schade wanneer de bestuurder van het voertuig dat de aanhangwagen trok, de plaats van het 

ongeval verlaat. Dit geldt alleen als wij hierdoor in onze belangen zijn geschaad.



4Verschillenoverzicht 2021-2022  november 2021

CAR-BV-52-221 Caravan Beperkt Casco

CAR-BV-52-221 vergeleken met CAR-BV-52-201
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Caravanverzekering met Beperkt Casco dekking.

Artikel Toelichting

9 In dit nieuwe artikel verduidelijken we wanneer verzekerde het eigen risico betaalt. 

10 Wanneer is schade niet verzekerd? Aan dit artikel voegden wij de volgende uitsluitingen toe: 
•  Schade doordat de bestuurder van het voertuig dat de caravan trok, bedwelmende stoffen heeft 

gebruikt.
•  Schade wanneer de bestuurder van het voertuig dat de caravan trok, de plaats van het ongeval 

verlaat. Dit geldt alleen als wij hierdoor in onze belangen zijn geschaad.
•  Schade doordat verzekerde niet de normale voorzichtigheid in acht neemt, zoals het op slot zetten 

van de caravan.
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CAR-BV-53-221 Caravan Volledig Casco

CAR-BV-53-221 vergeleken met CAR-BV-53-201
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Caravanverzekering met Volledig Casco dekking.

Artikel Toelichting

9 In dit nieuwe artikel verduidelijken we wanneer verzekerde het eigen risico betaalt. 

10 Wanneer is schade niet verzekerd? Aan dit artikel voegden wij de volgende uitsluitingen toe: 
•  Schade doordat de bestuurder van het voertuig dat de caravan trok, bedwelmende stoffen heeft 

gebruikt.
•  Schade wanneer de bestuurder van het voertuig dat de caravan trok, de plaats van het ongeval 

verlaat. Dit geldt alleen als wij hierdoor in onze belangen zijn geschaad.
•  Schade doordat verzekerde niet de normale voorzichtigheid in acht neemt, zoals het op slot zetten 

van de caravan.
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PRS-BV-56-221 Personenauto - WA

PRS-BV-56-221 vergeleken met PRS-BV-56-201
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Personenautoverzekering met WA dekking.

Artikel Toelichting

2 Welke auto is verzekerd? Aan dit artikel voegden we toe dat het kenteken van de verzekerde auto op 
naam van verzekeringsnemer, de partner, een thuiswonend kind of een leasebedrijf moet staan.

4 In dit artikel staat welke veranderingen verzekeringsnemer bij ons meldt binnen 14 dagen.  
Wij voegden toe:
•  Dat een rijontzegging van de regelmatige bestuurder ook bij ons gemeld moet worden.

14 Wanneer is schade door de auto niet verzekerd? Aan dit artikel voegden wij de volgende uitsluitingen 
toe: 
•  Schade doordat de bestuurder van het voertuig bedwelmende stoffen heeft gebruikt.
•  Schade wanneer de bestuurder van het voertuig de plaats van het ongeval verlaat. Dit geldt alleen 

als wij hierdoor in onze belangen zijn geschaad.
•  Schade wanneer de verzekerde auto niet op naam van verzekeringsnemer, de partner, een 

thuiswonend kind of leasebedrijf staat.
• En we hebben duidelijker omschreven wat we bedoelen met het begrip opzet.



7Verschillenoverzicht 2021-2022  november 2021

PRS-BV-57-221 Personenauto - WA + Beperkt Casco

PRS-BV-57-221 vergeleken met PRS-BV-57-201
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Personenautoverzekering met WA en Beperkt Casco dekking.

Artikel Onderdeel Wettelijke Aansprakelijkheid

2 Welke auto is verzekerd? Aan dit artikel voegden we toe dat het kenteken van de verzekerde auto op 
naam van verzekeringsnemer, de partner, een thuiswonend kind of een leasebedrijf moet staan.

4 In dit artikel staat welke veranderingen verzekeringsnemer bij ons meldt binnen 14 dagen.  
Wij voegden toe:
•  Dat een rijontzegging van de regelmatige bestuurder ook bij ons gemeld moet worden.

14 Wanneer is schade door de auto niet verzekerd? Aan dit artikel voegden wij de volgende uitsluitingen 
toe: 
•  Schade doordat de bestuurder van het voertuig bedwelmende stoffen heeft gebruikt.
•  Schade wanneer de bestuurder van het voertuig de plaats van het ongeval verlaat. Dit geldt alleen 

als wij hierdoor in onze belangen zijn geschaad.
•  Schade wanneer de verzekerde auto niet op naam van verzekeringsnemer, de partner, een 

thuiswonend kind of leasebedrijf staat.
• En we hebben duidelijker omschreven wat we bedoelen met het begrip opzet.

Artikel Onderdeel Beperkt Casco

3 Welke auto is verzekerd? Aan dit artikel voegden we toe dat het kenteken van de verzekerde auto op 
naam van verzekeringsnemer, de partner, een thuiswonend kind of een leasebedrijf moet staan.

5 In dit artikel staat welke veranderingen verzekerde bij ons meldt binnen 14 dagen. Wij voegden toe:
•  Dat een rijontzegging van de regelmatige bestuurder ook bij ons gemeld moet worden.

11 In dit nieuwe artikel verduidelijken we wanneer verzekerde het eigen risico betaalt.

12 Wanneer is schade niet verzekerd? Aan dit artikel voegden wij de volgende uitsluitingen toe: 
•  Schade doordat de bestuurder van het voertuig bedwelmende stoffen heeft gebruikt.
•  Schade wanneer de bestuurder van het voertuig de plaats van het ongeval verlaat. Dit geldt alleen 

als wij hierdoor in onze belangen zijn geschaad.
•  Schade wanneer de verzekerde auto niet op naam van verzekeringsnemer, de partner, een 

thuiswonend kind of leasebedrijf staat.

13 Welke schade is niet verzekerd? In dit nieuwe artikel staat dat kleurverschil na reparatie niet verzekerd 
is als er sprake is van carwrapping.

23 Hoeveel betalen we bij schade aan bagage? In dit artikel staat duidelijker omschreven dat dit afhangt 
van hoe oud de bagage is.
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PRS-BV-58-221 Personenauto - WA + Casco

PRS-BV-58-221 vergeleken met PRS-BV-58-201
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Personenautoverzekering met WA en Casco dekking.

Artikel Onderdeel Wettelijke Aansprakelijkheid

2 Welke auto is verzekerd? Aan dit artikel voegden we toe dat het kenteken van de verzekerde auto op 
naam van verzekeringsnemer, de partner, een thuiswonend kind of een leasebedrijf moet staan.

4 In dit artikel staat welke veranderingen verzekeringsnemer bij ons meldt binnen 14 dagen.  
Wij voegden toe:
•  Dat een rijontzegging van de regelmatige bestuurder ook bij ons gemeld moet worden.

14 Wanneer is schade door de auto niet verzekerd? Aan dit artikel voegden wij de volgende uitsluitingen 
toe: 
•  Schade doordat de bestuurder van het voertuig bedwelmende stoffen heeft gebruikt.
•  Schade wanneer de bestuurder van het voertuig de plaats van het ongeval verlaat. Dit geldt alleen 

als wij hierdoor in onze belangen zijn geschaad.
•  Schade wanneer de verzekerde auto niet op naam van verzekeringsnemer, de partner, een 

thuiswonend kind of leasebedrijf staat.
En we hebben duidelijker omschreven wat we bedoelen met het begrip opzet.

Artikel Onderdeel Volledig Casco

3 Welke auto is verzekerd? Aan dit artikel voegden we toe dat het kenteken van de verzekerde auto op 
naam van verzekeringsnemer, de partner, een thuiswonend kind of een leasebedrijf moet staan.

5 In dit artikel staat welke veranderingen verzekeringsnemer bij ons meldt binnen 14 dagen.
Wij voegden toe:
• Dat een rijontzegging van de regelmatige bestuurder ook bij ons gemeld moet worden.

11 In dit nieuwe artikel verduidelijken we wanneer verzekerde het eigen risico betaalt. 

12 Wanneer is schade is niet verzekerd? Aan dit artikel voegden wij de volgende uitsluitingen toe: 
•  Schade doordat de bestuurder van het voertuig bedwelmende stoffen heeft gebruikt.
•  Schade wanneer de bestuurder van het voertuig de plaats van het ongeval verlaat. Dit geldt alleen 

als wij hierdoor in onze belangen zijn geschaad.
•  Schade wanneer de verzekerde auto niet op naam van verzekeringsnemer, de partner, een 

thuiswonend kind of leasebedrijf staat.

13 Welke schade is niet verzekerd? In dit nieuwe artikel staat dat kleurverschil na reparatie niet verzekerd 
is als er sprake is van carwrapping.

23 Hoeveel betalen we bij schade aan bagage? In dit artikel staat duidelijker omschreven dat dit afhangt 
van hoe oud de bagage is.
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PRS-BV-59-221 Personenauto - WA + No-Claim Garantie

PRS-BV-59-221 vergeleken met PRS-BV-59-201
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Personenautoverzekering met WA dekking + No-Claim Garantie.

Artikel Onderdeel Wettelijke Aansprakelijkheid

2 Welke auto is verzekerd? Aan dit artikel voegden we toe dat het kenteken van de verzekerde auto op 
naam van verzekeringsnemer, de partner, een thuiswonend kind of een leasebedrijf moet staan.

4 In dit artikel staat welke veranderingen verzekeringsnemer bij ons meldt binnen 14 dagen.  
Wij voegden toe:
•  Dat een rijontzegging van de regelmatige bestuurder ook bij ons gemeld moet worden.

14 Wanneer is schade door de auto niet verzekerd? Aan dit artikel voegden wij de volgende uitsluitingen 
toe: 
•  Schade doordat de bestuurder van het voertuig bedwelmende stoffen heeft gebruikt.
•  Schade wanneer de bestuurder van het voertuig de plaats van het ongeval verlaat. Dit geldt alleen 

als wij hierdoor in onze belangen zijn geschaad.
•  Schade wanneer de verzekerde auto niet op naam van verzekeringsnemer, de partner, een 

thuiswonend kind of leasebedrijf staat.
En we hebben duidelijker omschreven wat we bedoelen met het begrip opzet.
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PRS-BV-60-221 Personenauto - WA + Beperkt Casco + No-Claim 
Garantie

PRS-BV-60-221 vergeleken met PRS-BV-60-201
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Personenautoverzekering met WA en Beperkt Casco dekking + No-Claim Garantie.
Artikel Onderdeel Wettelijke Aansprakelijkheid

Artikel Onderdeel Wettelijke Aansprakelijkheid

2 Welke auto is verzekerd? Aan dit artikel voegden we toe dat het kenteken van de verzekerde auto op 
naam van verzekeringsnemer, de partner, een thuiswonend kind of een leasebedrijf moet staan.

4 In dit artikel staat welke veranderingen verzekeringsnemer bij ons meldt binnen 14 dagen.  
Wij voegden toe:
•  Dat een rijontzegging van de regelmatige bestuurder ook bij ons gemeld moet worden.

14 Wanneer is schade door de auto niet verzekerd? Aan dit artikel voegden wij de volgende uitsluitingen 
toe: 
•  Schade doordat de bestuurder van het voertuig bedwelmende stoffen heeft gebruikt.
•  Schade wanneer de bestuurder van het voertuig de plaats van het ongeval verlaat. Dit geldt alleen 

als wij hierdoor in onze belangen zijn geschaad.
•  Schade wanneer de verzekerde auto niet op naam van verzekeringsnemer, de partner, een 

thuiswonend kind of leasebedrijf staat.
En we hebben duidelijker omschreven wat we bedoelen met het begrip opzet.

Artikel Onderdeel Beperkt Casco

3 Welke auto is verzekerd? Aan dit artikel voegden we toe dat het kenteken van de verzekerde auto op 
naam van verzekeringsnemer, de partner, een thuiswonend kind of een leasebedrijf moet staan.

5 In dit artikel staat welke veranderingen verzekerde bij ons meldt binnen 14 dagen. Wij voegden toe:
•  Dat een rijontzegging van de regelmatige bestuurder ook bij ons gemeld moet worden.

11 In dit nieuwe artikel verduidelijken we wanneer verzekerde het eigen risico betaalt. 

12 Wanneer is schade is niet verzekerd? Aan dit artikel voegden wij de volgende uitsluitingen toe: 
•  Schade doordat de bestuurder van het voertuig bedwelmende stoffen heeft gebruikt.
•  Schade wanneer de bestuurder van het voertuig de plaats van het ongeval verlaat. Dit geldt alleen 

als wij hierdoor in onze belangen zijn geschaad.
•  Schade wanneer de verzekerde auto niet op naam van verzekeringsnemer, de partner, een 

thuiswonend kind of leasebedrijf staat.

13 Welke schade is niet verzekerd? In dit nieuwe artikel staat dat kleurverschil na reparatie niet verzekerd 
is als er sprake is van carwrapping.

23 Hoeveel betalen we bij schade aan bagage? In dit artikel staat duidelijker omschreven dat dit afhangt 
van hoe oud de bagage is.
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PRS-BV-61-221 Personenauto - WA + Volledig Casco + No-Claim 
Garantie

PRS-BV-61-221 vergeleken met PRS-BV-61-201
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Personenautoverzekering met WA en Volledig Casco dekking + No-Claim Garantie.

Artikel Onderdeel WA

2 Welke auto is verzekerd? Aan dit artikel voegden we toe dat het kenteken van de verzekerde auto op 
naam van verzekeringsnemer, de partner, een thuiswonend kind of een leasebedrijf moet staan.

4 In dit artikel staat welke veranderingen verzekeringsnemer bij ons meldt binnen 14 dagen.  
Wij voegden toe:
•  Dat een rijontzegging van de regelmatige bestuurder ook bij ons gemeld moet worden.

14 Wanneer is schade door de auto niet verzekerd? Aan dit artikel voegden wij de volgende uitsluitingen 
toe: 
•  Schade doordat de bestuurder van het voertuig bedwelmende stoffen heeft gebruikt.
•  Schade wanneer de bestuurder van het voertuig de plaats van het ongeval verlaat. Dit geldt alleen 

als wij hierdoor in onze belangen zijn geschaad.
•  Schade wanneer de verzekerde auto niet op naam van verzekeringsnemer, de partner, een 

thuiswonend kind of leasebedrijf staat.
En we hebben duidelijker omschreven wat we bedoelen met het begrip opzet.

Artikel Onderdeel Volledig Casco

3 Welke auto is verzekerd? Aan dit artikel voegden we toe dat het kenteken van de verzekerde auto op 
naam van verzekeringsnemer, de partner, een thuiswonend kind of een leasebedrijf moet staan.

5 In dit artikel staat welke veranderingen verzekerde bij ons meldt binnen 14 dagen. Wij voegden toe:
•  Dat een rijontzegging van de regelmatige bestuurder ook bij ons gemeld moet worden.

11 In dit nieuwe artikel verduidelijken we wanneer verzekerde het eigen risico betaalt. 

12 Wanneer is schade is niet verzekerd? Aan dit artikel voegden wij de volgende uitsluitingen toe: 
•  Schade doordat de bestuurder van het voertuig bedwelmende stoffen heeft gebruikt.
•  Schade wanneer de bestuurder van het voertuig de plaats van het ongeval verlaat. Dit geldt alleen 

als wij hierdoor in onze belangen zijn geschaad.
•  Schade wanneer de verzekerde auto niet op naam van verzekeringsnemer, de partner, een 

thuiswonend kind of leasebedrijf staat.

13 Welke schade is niet verzekerd? In dit nieuwe artikel staat dat kleurverschil na reparatie niet verzekerd 
is als er sprake is van carwrapping.

23 Hoeveel betalen we bij schade aan bagage? In dit artikel staat duidelijker omschreven dat dit afhangt 
van hoe oud de bagage is.
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MOT-BV-56-221 Motor- WA 

MOT-BV-56-221 vergeleken met MOT-BV-56-201
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Motorverzekering met WA dekking.

Artikel Onderdeel WA

2 Welke motor is verzekerd? Aan dit artikel voegden we toe dat het kenteken van de verzekerde motor op 
naam van verzekeringsnemer, de partner, een thuiswonend kind of een leasebedrijf moet staan.

4 In dit artikel staat welke veranderingen verzekerde bij ons meldt binnen 14 dagen. Wij voegden toe: 
•  Dat een rijontzegging van de regelmatige bestuurder ook bij ons gemeld moet worden.

14 Wanneer is schade door de motor niet verzekerd? Aan dit artikel voegden wij de volgende uitsluitingen 
toe: 
•  Schade doordat de bestuurder van het voertuig bedwelmende stoffen heeft gebruikt.
•  Schade wanneer de bestuurder van het voertuig de plaats van het ongeval verlaat. Dit geldt alleen 

als wij hierdoor in onze belangen zijn geschaad.
•  Schade wanneer de verzekerde motor niet op naam van verzekeringsnemer, de partner, een 

thuiswonend kind of leasebedrijf staat.
En we hebben duidelijker omschreven wat we bedoelen met het begrip opzet.
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MOT-BV-57-221 Motor- WA + Beperkt Casco

MOT-BV-57-221 vergeleken met MOT-BV-57-201
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Motorverzekering met WA en Beperkt Casco dekking.

Artikel Onderdeel WA

2 Welke motor is verzekerd? Aan dit artikel voegden we toe dat het kenteken van de verzekerde motor op 
naam van verzekeringsnemer, de partner, een thuiswonend kind of een leasebedrijf moet staan.

4 In dit artikel staat welke veranderingen verzekerde bij ons meldt binnen 14 dagen. Wij voegden toe: 
•  Dat een rijontzegging van de regelmatige bestuurder ook bij ons gemeld moet worden.

14 Wanneer is schade door de motor niet verzekerd? Aan dit artikel voegden wij de volgende uitsluitingen 
toe: 
•  Schade doordat de bestuurder van het voertuig bedwelmende stoffen heeft gebruikt.
•  Schade wanneer de bestuurder van het voertuig de plaats van het ongeval verlaat. Dit geldt alleen 

als wij hierdoor in onze belangen zijn geschaad.
•  Schade wanneer de verzekerde motor niet op naam van verzekeringsnemer, de partner, een 

thuiswonend kind of leasebedrijf staat.
En we hebben duidelijker omschreven wat we bedoelen met het begrip opzet.

Artikel Onderdeel Beperkt Casco

2 Welke motor is verzekerd? Aan dit artikel voegden we toe dat het kenteken van de verzekerde motor op 
naam van verzekeringsnemer, de partner, een thuiswonend kind of een leasebedrijf moet staan.

4 In dit artikel staat welke veranderingen verzekerde bij ons meldt binnen 14 dagen. Wij voegden toe: 
•  Dat een rijontzegging van de regelmatige bestuurder ook bij ons gemeld moet worden.

8 In dit nieuwe artikel staat dat schade aan een vervangende motor ook verzekerd is, wanneer de 
verzekerde motor niet gebruikt kan worden door reparatie, onderhoud of wettelijke keuringen. Dit geldt 
alleen wanneer verzekerde verplicht is schade aan de vervangende motor te betalen.

11 In dit nieuwe artikel verduidelijken we wanneer verzekerde het eigen risico betaalt. 

12 Wanneer is schade niet verzekerd? Aan dit artikel voegden wij de volgende uitsluitingen toe: 
•  Schade doordat de bestuurder van het voertuig bedwelmende stoffen heeft gebruikt.
•  Schade wanneer de bestuurder van het voertuig de plaats van het ongeval verlaat. Dit geldt alleen 

als wij hierdoor in onze belangen zijn geschaad.
•  Schade wanneer de verzekerde motor niet op naam van verzekeringsnemer, de partner, een 

thuiswonend kind of leasebedrijf staat.

22 Hoeveel betalen we bij schade aan bagage, helm of motorkleding? In dit artikel staat duidelijker 
omschreven dat dit afhangt van hoe oud deze spullen zijn.
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MOT-BV-58-221 Motor- WA + Casco

MOT-BV-58-221 vergeleken met MOT-BV-58-201
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Motorverzekering met WA en Casco dekking.

Artikel Onderdeel Wettelijke Aansprakelijkheid

2 Welke motor is verzekerd? Aan dit artikel voegden we toe dat het kenteken van de verzekerde motor op 
naam van verzekeringsnemer, de partner, een thuiswonend kind of een leasebedrijf moet staan.

4 In dit artikel staat welke veranderingen verzekerde bij ons meldt binnen 14 dagen. Wij voegden toe: 
•  Dat een rijontzegging van de regelmatige bestuurder ook bij ons gemeld moet worden.

14 Wanneer is schade door de motor niet verzekerd? Aan dit artikel voegden wij de volgende uitsluitingen 
toe: 
•  Schade doordat de bestuurder van het voertuig bedwelmende stoffen heeft gebruikt.
•  Schade wanneer de bestuurder van het voertuig de plaats van het ongeval verlaat. Dit geldt alleen 

als wij hierdoor in onze belangen zijn geschaad.
•  Schade wanneer de verzekerde motor niet op naam van verzekeringsnemer, de partner, een 

thuiswonend kind of leasebedrijf staat.
En we hebben duidelijker omschreven wat we bedoelen met het begrip opzet.

Artikel Onderdeel Volledig Casco

2 Welke motor is verzekerd? Aan dit artikel voegden we toe dat het kenteken van de verzekerde motor op 
naam van verzekeringsnemer, de partner, een thuiswonend kind of een leasebedrijf moet staan.

4  In dit artikel staat welke veranderingen verzekerde bij ons meldt binnen 14 dagen. Wij voegden toe: 
•  Dat een rijontzegging van de regelmatige bestuurder ook bij ons gemeld moet worden.

8 In dit nieuwe artikel staat dat schade aan een vervangende motor ook verzekerd is, wanneer de 
verzekerde motor niet gebruikt kan worden door reparatie, onderhoud of wettelijke keuringen. Dit geldt 
alleen wanneer verzekerde verplicht is schade aan de vervangende motor te betalen.

11 In dit nieuwe artikel verduidelijken we wanneer verzekerde het eigen risico betaalt. 

12 Wanneer is schade niet verzekerd? Aan dit artikel voegden wij de volgende uitsluitingen toe: 
•  Schade doordat de bestuurder van het voertuig bedwelmende stoffen heeft gebruikt.
•  Schade wanneer de bestuurder van het voertuig de plaats van het ongeval verlaat. Dit geldt alleen 

als wij hierdoor in onze belangen zijn geschaad.
•  Schade wanneer de verzekerde motor niet op naam van verzekeringsnemer, de partner, een 

thuiswonend kind of leasebedrijf staat.

22 Hoeveel betalen we bij schade aan bagage, helm of motorkleding? In dit artikel staat duidelijker 
omschreven dat dit afhangt van hoe oud deze spullen zijn.
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MOT-BV-59-221 Motor- WA + No-Claim Garantie

MOT-BV-59-221 vergeleken met MOT-BV-59-201
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Motorverzekering met WA dekking + No-Claim Garantie.

Artikel Onderdeel Wettelijke Aansprakelijkheid

2 Welke motor is verzekerd? Aan dit artikel voegden we toe dat het kenteken van de verzekerde motor op 
naam van verzekeringsnemer, de partner, een thuiswonend kind of een leasebedrijf moet staan.

4 In dit artikel staat welke veranderingen verzekerde bij ons meldt binnen 14 dagen. Wij voegden toe dat:
•  Een rijontzegging van de regelmatige bestuurder ook bij ons gemeld moet worden.

14 Wanneer is schade door de motor niet verzekerd? Aan dit artikel voegden wij de volgende  
uitsluitingen toe:
•  Schade doordat de bestuurder van het voertuig bedwelmende stoffen heeft gebruikt.
•  Schade wanneer de bestuurder van het voertuig de plaats van het ongeval verlaat. Dit geldt alleen 

als wij hierdoor in onze belangen zijn geschaad.
•  Schade wanneer de verzekerde motor niet op naam van verzekeringsnemer, de partner, een 

thuiswonend kind of leasebedrijf staat.
En we hebben duidelijker omschreven wat we bedoelen met het begrip opzet.



16Verschillenoverzicht 2021-2022  november 2021

MOT-BV-60-221 Motor- WA + Beperkt Casco + No-Claim 
Garantie 

MOT-BV-60-221 vergeleken met MOT-BV-60-201
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Motorverzekering met WA en Beperkt Casco dekking + No-Claim Garantie.

Artikel Onderdeel Wettelijke Aansprakelijkheid

2 Welke motor is verzekerd? Aan dit artikel voegden we toe dat het kenteken van de verzekerde motor op 
naam van verzekeringsnemer, de partner, een thuiswonend kind of een leasebedrijf moet staan.

4 In dit artikel staat welke veranderingen verzekerde bij ons meldt binnen 14 dagen. Wij voegden toe: 
•  Dat een rijontzegging van de regelmatige bestuurder ook bij ons gemeld moet worden.

14 Wanneer is schade door de motor niet verzekerd? Aan dit artikel voegden wij de volgende uitsluitingen 
toe: 
•  Schade doordat de bestuurder van het voertuig bedwelmende stoffen heeft gebruikt.
•  Schade wanneer de bestuurder van het voertuig de plaats van het ongeval verlaat. Dit geldt alleen 

als wij hierdoor in onze belangen zijn geschaad.
•  Schade wanneer de verzekerde motor niet op naam van verzekeringsnemer, de partner, een 

thuiswonend kind of leasebedrijf staat.
En we hebben duidelijker omschreven wat we bedoelen met het begrip opzet.

Artikel Onderdeel Beperkt Casco

2 Welke motor is verzekerd? Aan dit artikel voegden we toe dat het kenteken van de verzekerde motor op 
naam van verzekeringsnemer, de partner, een thuiswonend kind of een leasebedrijf moet staan.

4 In dit artikel staat welke veranderingen verzekerde bij ons meldt binnen 14 dagen. Wij voegden toe: 
•  Dat een rijontzegging van de regelmatige bestuurder ook bij ons gemeld moet worden.

8 In dit nieuwe artikel staat dat schade aan een vervangende motor ook verzekerd is, wanneer de 
verzekerde motor niet gebruikt kan worden door reparatie, onderhoud of wettelijke keuringen. Dit geldt 
alleen wanneer verzekerde verplicht is schade aan de vervangende motor te betalen.

11 In dit nieuwe artikel verduidelijken we wanneer verzekerde het eigen risico betaalt. 

12 Wanneer is schade niet verzekerd? Aan dit artikel voegden wij de volgende uitsluitingen toe: 
•  Schade doordat de bestuurder van het voertuig bedwelmende stoffen heeft gebruikt.
•  Schade wanneer de bestuurder van het voertuig de plaats van het ongeval verlaat. Dit geldt alleen 

als wij hierdoor in onze belangen zijn geschaad.
•  Schade wanneer de verzekerde motor niet op naam van verzekeringsnemer, de partner, een 

thuiswonend kind of leasebedrijf staat.

22 Hoeveel betalen we bij schade aan bagage, helm of motorkleding? In dit artikel staat duidelijker 
omschreven dat dit afhangt van hoe oud deze spullen zijn.
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MOT-BV-61-221 Motor- WA + Casco + No-Claim Garantie

MOT-BV-61-221 vergeleken met MOT-BV-61-201
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Motorverzekering met WA en Casco dekking + No-Claim Garantie dekking.

Artikel Onderdeel Wettelijke Aansprakelijkheid

2 Welke motor is verzekerd? Aan dit artikel voegden we toe dat het kenteken van de verzekerde motor op 
naam van verzekeringsnemer, de partner, een thuiswonend kind of een leasebedrijf moet staan.

4 In dit artikel staat welke veranderingen verzekerde bij ons meldt binnen 14 dagen. Wij voegden toe: 
•  Dat een rijontzegging van de regelmatige bestuurder ook bij ons gemeld moet worden.

14 Wanneer is schade door de motor niet verzekerd? Aan dit artikel voegden wij de volgende uitsluitingen 
toe: 
•  Schade doordat de bestuurder van het voertuig bedwelmende stoffen heeft gebruikt.
•  Schade wanneer de bestuurder van het voertuig de plaats van het ongeval verlaat. Dit geldt alleen 

als wij hierdoor in onze belangen zijn geschaad.
•  Schade wanneer de verzekerde motor niet op naam van verzekeringsnemer, de partner, een 

thuiswonend kind of leasebedrijf staat.
En we hebben duidelijker omschreven wat we bedoelen met het begrip opzet.

Artikel Onderdeel Volledig Casco

2 Welke motor is verzekerd? Aan dit artikel voegden we toe dat het kenteken van de verzekerde motor op 
naam van verzekeringsnemer, de partner, een thuiswonend kind of een leasebedrijf moet staan.

4 In dit artikel staat welke veranderingen verzekerde bij ons meldt binnen 14 dagen. Wij voegden toe: 
•  Dat een rijontzegging van de regelmatige bestuurder ook bij ons gemeld moet worden.

8 In dit nieuwe artikel staat dat schade aan een vervangende motor ook verzekerd is, wanneer de 
verzekerde motor niet gebruikt kan worden door reparatie, onderhoud of wettelijke keuringen. Dit geldt 
alleen wanneer verzekerde verplicht is schade aan de vervangende motor te betalen.

11 In dit nieuwe artikel verduidelijken we wanneer verzekerde het eigen risico betaalt. 

12 Wanneer is schade niet verzekerd? Aan dit artikel voegden wij de volgende uitsluitingen toe: 
•  Schade doordat de bestuurder van het voertuig bedwelmende stoffen heeft gebruikt.
•  Schade wanneer de bestuurder van het voertuig de plaats van het ongeval verlaat. Dit geldt alleen 

als wij hierdoor in onze belangen zijn geschaad.
•  Schade wanneer de verzekerde motor niet op naam van verzekeringsnemer, de partner, een 

thuiswonend kind of leasebedrijf staat.

22 Hoeveel betalen we bij schade aan bagage, helm of motorkleding? In dit artikel staat duidelijker 
omschreven dat dit afhangt van hoe oud deze spullen zijn.
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CAM-BV- 58-221 Kampeerauto - WA 

CAM-BV- 58-221 vergeleken met CAM-BV- 58-201
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Kampeerautoverzekering met WA dekking.

Artikel Toelichting

2 Welke kampeerauto is verzekerd? Aan dit artikel voegden we toe dat het kenteken van de verzekerde 
kampeerauto op naam van verzekeringsnemer, de partner, een thuiswonend kind of een leasebedrijf 
moet staan.

4 In dit artikel staat welke veranderingen verzekerde bij ons meldt binnen 14 dagen. Wij voegden toe: 
•  Dat een rijontzegging van de regelmatige bestuurder ook bij ons gemeld moet worden.

14 Wanneer is schade door de kampeerauto niet verzekerd? Aan dit artikel voegden wij de volgende 
uitsluitingen toe: 
•  Schade doordat de bestuurder van het voertuig bedwelmende stoffen heeft gebruikt.
•  Schade wanneer de bestuurder van het voertuig de plaats van het ongeval verlaat. Dit geldt alleen 

als wij hierdoor in onze belangen zijn geschaad.
•  Schade wanneer de verzekerde kampeerauto niet op naam van verzekeringsnemer, de partner, een 

thuiswonend kind of leasebedrijf staat.
En we hebben duidelijker omschreven wat we bedoelen met het begrip opzet.
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CAM-BV-56-221 Kampeerauto - WA + Beperkt Casco

CAM-BV-56-221 vergeleken met CAM-BV-56-201
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Kampeerautoverzekering met WA en Beperkt Casco dekking.

Artikel Onderdeel Wettelijke Aansprakelijkheid

2 Welke kampeerauto is verzekerd? Aan dit artikel voegden we toe dat het kenteken van de verzekerde 
kampeerauto op naam van verzekeringsnemer, de partner, een thuiswonend kind of een leasebedrijf 
moet staan.

4 In dit artikel staat welke veranderingen verzekerde bij ons meldt binnen 14 dagen. Wij voegden toe: 
•  Dat een rijontzegging van de regelmatige bestuurder ook bij ons gemeld moet worden.

14 Wanneer is schade door de kampeerauto niet verzekerd? Aan dit artikel voegden wij de volgende 
uitsluitingen toe: 
•  Schade doordat de bestuurder van het voertuig bedwelmende stoffen heeft gebruikt.
•  Schade wanneer de bestuurder van het voertuig de plaats van het ongeval verlaat. Dit geldt alleen 

als wij hierdoor in onze belangen zijn geschaad.
•  Schade wanneer de verzekerde kampeerauto niet op naam van verzekeringsnemer, de partner, een 

thuiswonend kind of leasebedrijf staat.
En we hebben duidelijker omschreven wat we bedoelen met het begrip opzet.

Artikel Onderdeel Beperkt Casco

3 Welke kampeerauto is verzekerd? Aan dit artikel voegden we toe dat het kenteken van de verzekerde 
kampeerauto op naam van verzekeringsnemer, de partner, een thuiswonend kind of een leasebedrijf 
moet staan.

5 In dit artikel staat welke veranderingen verzekerde bij ons meldt binnen 14 dagen. Wij voegden toe: 
•  Dat een rijontzegging van de regelmatige bestuurder ook bij ons gemeld moet worden.

10 In dit nieuwe artikel verduidelijken we wanneer verzekerde het eigen risico betaalt. 

11 Wanneer is schade niet verzekerd? Aan dit artikel voegden wij de volgende uitsluitingen toe: 
•  Schade doordat de bestuurder van het voertuig bedwelmende stoffen heeft gebruikt.
•  Schade wanneer de bestuurder van het voertuig de plaats van het ongeval verlaat. Dit geldt alleen 

als wij hierdoor in onze belangen zijn geschaad.
•  Schade doordat verzekerde niet de normale voorzichtigheid in acht neemt, zoals het op slot zetten 

van de kampeerauto.
•  Schade wanneer de verzekerde kampeerauto niet op naam van verzekeringsnemer, de partner, een 

thuiswonend kind of leasebedrijf staat.

12 Welke schade is niet verzekerd? In dit nieuwe artikel staat dat kleurverschil na reparatie niet verzekerd 
is als er sprake is van carwrapping.

22 Hoeveel betalen we bij schade aan bagage en inventaris? In dit artikel staat duidelijker omschreven dat 
dit afhangt van hoe oud deze spullen zijn.
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CAM-BV-57-221 Kampeerauto - WA + Casco

CAM-BV-57-221 vergeleken met CAM-BV-57-201
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Kampeerautoverzekering met WA en Casco dekking.

Artikel Onderdeel Wettelijke Aansprakelijkheid

2 Welke kampeerauto is verzekerd? Aan dit artikel voegden we toe dat het kenteken van de verzekerde 
kampeerauto op naam van verzekeringsnemer, de partner, een thuiswonend kind of een leasebedrijf 
moet staan.

4 In dit artikel staat welke veranderingen verzekerde bij ons meldt binnen 14 dagen. Wij voegden toe: 
•  Dat een rijontzegging van de regelmatige bestuurder ook bij ons gemeld moet worden.

14 Wanneer is schade door de kampeerauto niet verzekerd? Aan dit artikel voegden wij de volgende 
uitsluitingen toe: 
•  Schade doordat de bestuurder van het voertuig bedwelmende stoffen heeft gebruikt.
•  Schade wanneer de bestuurder van het voertuig de plaats van het ongeval verlaat. Dit geldt alleen 

als wij hierdoor in onze belangen zijn geschaad.
•  Schade wanneer de verzekerde kampeerauto niet op naam van verzekeringsnemer, de partner, een 

thuiswonend kind of leasebedrijf staat.
En we hebben duidelijker omschreven wat we bedoelen met het begrip opzet.

Artikel Onderdeel Volledig Casco

3 Welke kampeerauto is verzekerd? Aan dit artikel voegden we toe dat het kenteken van de verzekerde 
kampeerauto op naam van verzekeringsnemer, de partner, een thuiswonend kind of een leasebedrijf 
moet staan.

5 In dit artikel staat welke veranderingen verzekerde bij ons meldt binnen 14 dagen. Wij voegden toe:
•  Dat een rijontzegging van de regelmatige bestuurder ook bij ons gemeld moet worden.

10 In dit nieuwe artikel verduidelijken we wanneer verzekerde het eigen risico betaalt. 

11 Wanneer is schade niet verzekerd? Aan dit artikel voegden wij de volgende uitsluitingen toe: 
•  Schade doordat de bestuurder van het voertuig bedwelmende stoffen heeft gebruikt.
•  Schade wanneer de bestuurder van het voertuig de plaats van het ongeval verlaat. Dit geldt alleen 

als wij hierdoor in onze belangen zijn geschaad.
•  Schade doordat verzekerde niet de normale voorzichtigheid in acht neemt, zoals het op slot zetten 

van de kampeerauto
•  Schade wanneer de verzekerde kampeerauto niet op naam van verzekeringsnemer, de partner, een 

thuiswonend kind of leasebedrijf staat.

12 Welke schade is niet verzekerd? In dit nieuwe artikel staat dat kleurverschil na reparatie niet verzekerd 
is als er sprake is van carwrapping.

22 Hoeveel betalen we bij schade aan bagage en inventaris? In dit artikel staat duidelijker omschreven dat 
dit afhangt van hoe oud deze spullen zijn.
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CAM-BV-61-221 Kampeerauto - WA + No-Claim Garantie

CAM-BV-61-221 vergeleken met CAM-BV-61-201
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Kampeerautoverzekering met WA dekking + No-Claim Garantie

Artikel Onderdeel Wettelijke Aansprakelijkheid

2 Welke kampeerauto is verzekerd? Aan dit artikel voegden we toe dat het kenteken van de verzekerde 
kampeerauto op naam van verzekeringsnemer, de partner, een thuiswonend kind of een leasebedrijf 
moet staan.

4 In dit artikel staat welke veranderingen verzekerde bij ons meldt binnen 14 dagen. Wij voegden toe: 
•  Dat een rijontzegging van de regelmatige bestuurder ook bij ons gemeld moet worden.

14 Wanneer is schade door de kampeerauto niet verzekerd? Aan dit artikel voegden wij de volgende 
uitsluitingen toe: 
•  Schade doordat de bestuurder van het voertuig bedwelmende stoffen heeft gebruikt.
•  Schade wanneer de bestuurder van het voertuig de plaats van het ongeval verlaat. Dit geldt alleen 

als wij hierdoor in onze belangen zijn geschaad.
•  Schade wanneer de verzekerde kampeerauto niet op naam van verzekeringsnemer, de partner, een 

thuiswonend kind of leasebedrijf staat.
En we hebben duidelijker omschreven wat we bedoelen met het begrip opzet.
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CAM-BV-59-221 Kampeerauto - WA + Beperkt Casco + No-Claim 
Garantie

CAM-BV-59-221 vergeleken met CAM-BV-59-201
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Kampeerautoverzekering met WA en Beperkt Casco dekking + No-Claim Garantie.

Artikel Onderdeel Wettelijke Aansprakelijkheid

2 Welke kampeerauto is verzekerd? Aan dit artikel voegden we toe dat het kenteken van de verzekerde 
kampeerauto op naam van verzekeringsnemer, de partner, een thuiswonend kind of een leasebedrijf 
moet staan.

4 In dit artikel staat welke veranderingen verzekerde bij ons meldt binnen 14 dagen. Wij voegden toe: 
•  Dat een rijontzegging van de regelmatige bestuurder ook bij ons gemeld moet worden.

14 Wanneer is schade door de kampeerauto niet verzekerd? Aan dit artikel voegden wij de volgende 
uitsluitingen toe: 
•  Schade doordat de bestuurder van het voertuig bedwelmende stoffen heeft gebruikt.
•  Schade wanneer de bestuurder van het voertuig de plaats van het ongeval verlaat. Dit geldt alleen 

als wij hierdoor in onze belangen zijn geschaad.
•  Schade wanneer de verzekerde kampeerauto niet op naam van verzekeringsnemer, de partner, een 

thuiswonend kind of leasebedrijf staat.
En we hebben duidelijker omschreven wat we bedoelen met het begrip opzet.

Artikel Onderdeel Beperkt Casco

3 Welke kampeerauto is verzekerd? Aan dit artikel voegden we toe dat het kenteken van de verzekerde 
kampeerauto op naam van verzekeringsnemer, de partner, een thuiswonend kind of een leasebedrijf 
moet staan.

5 In dit artikel staat welke veranderingen verzekerde bij ons meldt binnen 14 dagen. Wij voegden toe dat: 
•  Een rijontzegging van de regelmatige bestuurder ook bij ons gemeld moet worden.

10 In dit nieuwe artikel verduidelijken we wanneer verzekerde het eigen risico betaalt. 

11 Wanneer is schade niet verzekerd? Aan dit artikel voegden wij de volgende uitsluitingen toe:
•  Schade doordat de bestuurder van het voertuig bedwelmende stoffen heeft gebruikt.
•  Schade wanneer de bestuurder van het voertuig de plaats van het ongeval verlaat. Dit geldt alleen 

als wij hierdoor in onze belangen zijn geschaad.
•  Schade wanneer verzekerde niet de normale voorzichtigheid in acht neemt, zoals het op slot zetten 

van de kampeerauto.
•  Schade wanneer de verzekerde kampeerauto niet op naam van verzekeringsnemer, de partner, een 

thuiswonend kind of leasebedrijf staat.

12 Welke schade is niet verzekerd? In dit nieuwe artikel staat dat kleurverschil na reparatie niet verzekerd 
is als er sprake is van carwrapping.

22 Hoeveel betalen we bij schade aan bagage en inventaris? In dit artikel staat duidelijker omschreven dat 
dit afhangt van hoe oud deze spullen zijn.
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CAM-BV-60-221 Kampeerauto - WA + Casco + No-Claim 
Garantie

CAM-BV-60-221 vergeleken met CAM-BV-60-201
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Kampeerautoverzekering met WA en Casco dekking + No-Claim Garantie.

Artikel Onderdeel Wettelijke Aansprakelijkheid

2 Welke kampeerauto is verzekerd? Aan dit artikel voegden we toe dat het kenteken van de verzekerde 
kampeerauto op naam van verzekeringsnemer, de partner, een thuiswonend kind of een leasebedrijf 
moet staan.

4 In dit artikel staat welke veranderingen verzekerde bij ons meldt binnen 14 dagen. Wij voegden toe: 
•  Dat een rijontzegging van de regelmatige bestuurder ook bij ons gemeld moet worden.

14 Wanneer is schade door de kampeerauto niet verzekerd? Aan dit artikel voegden wij de volgende 
uitsluitingen toe: 
•  Schade doordat de bestuurder van het voertuig bedwelmende stoffen heeft gebruikt.
•  Schade wanneer de bestuurder van het voertuig de plaats van het ongeval verlaat. Dit geldt alleen 

als wij hierdoor in onze belangen zijn geschaad.
•  Schade wanneer de verzekerde kampeerauto niet op naam van verzekeringsnemer, de partner, een 

thuiswonend kind of leasebedrijf staat.
En we hebben duidelijker omschreven wat we bedoelen met het begrip opzet.

Artikel Onderdeel Volledig Casco

3 Welke kampeerauto is verzekerd? Aan dit artikel voegden we toe dat het kenteken van de verzekerde 
kampeerauto op naam van verzekeringsnemer, de partner, een thuiswonend kind of een leasebedrijf 
moet staan.

5 In dit artikel staat welke veranderingen verzekerde bij ons meldt binnen 14 dagen. Wij voegden toe: 
•  Dat een rijontzegging van de regelmatige bestuurder ook bij ons gemeld moet worden.

10 In dit nieuwe artikel verduidelijken we wanneer verzekerde het eigen risico betaalt. 

11 Wanneer is schade niet verzekerd? Aan dit artikel voegden wij de volgende uitsluitingen toe: 
•  Schade doordat de bestuurder van het voertuig bedwelmende stoffen heeft gebruikt.
•  Schade wanneer de bestuurder van het voertuig de plaats van het ongeval verlaat. Dit geldt alleen 

als wij hierdoor in onze belangen zijn geschaad. 
•  Schade wanneer verzekerde niet de normale voorzichtigheid in acht neemt, zoals het op slot zetten 

van de kampeerauto.
•  Schade wanneer de verzekerde kampeerauto niet op naam van verzekeringsnemer, de partner, een 

thuiswonend kind of leasebedrijf staat.

12 Welke schade is niet verzekerd? In dit nieuwe artikel staat dat kleurverschil na reparatie niet verzekerd 
is als er sprake is van carwrapping.

22 Hoeveel betalen we bij schade aan bagage en inventaris? In dit artikel staat duidelijker omschreven dat 
dit afhangt van hoe oud deze spullen zijn.
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OLD-BV-52-221 Oldtimer - WA 

OLD-BV-52-221 vergeleken met OLD-BV-52-201
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Oldtimerverzekering met WA dekking.

Artikel Onderdeel Wettelijke Aansprakelijkheid

2 Welke oldtimer is verzekerd? Aan dit artikel voegden we toe dat het kenteken van de verzekerde 
oldtimer op naam van verzekeringsnemer, de partner, een thuiswonend kind of een leasebedrijf moet 
staan.

4 In dit artikel staat welke veranderingen verzekerde bij ons meldt binnen 14 dagen. Wij voegden toe: 
•  Dat een rijontzegging van de regelmatige bestuurder ook bij ons gemeld moet worden.

14 Wanneer is schade door de oldtimer niet verzekerd? Aan dit artikel voegden wij de volgende 
uitsluitingen toe: 
•  Schade doordat de bestuurder van het voertuig bedwelmende stoffen heeft gebruikt.
•  Schade wanneer de bestuurder van het voertuig de plaats van het ongeval verlaat. Dit geldt alleen 

als wij hierdoor in onze belangen zijn geschaad.
•  Schade wanneer de verzekerde oldtimer niet op naam van verzekeringsnemer, de partner, een 

thuiswonend kind of leasebedrijf staat.
En we hebben duidelijker omschreven wat we bedoelen met het begrip opzet.
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OLD-BV-50-221 Oldtimer - WA + Beperkt Casco

OLD-BV-50-221 vergeleken met OLD-BV-50-201
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Oldtimerverzekering met WA en Beperkt Casco dekking.

Artikel Onderdeel Wettelijke Aansprakelijkheid

2 Welke oldtimer is verzekerd? Aan dit artikel voegden we toe dat het kenteken van de verzekerde 
oldtimer op naam van verzekeringsnemer, de partner, een thuiswonend kind of een leasebedrijf moet 
staan.

4 In dit artikel staat welke veranderingen verzekerde bij ons meldt binnen 14 dagen. Wij voegden toe: 
•  Dat een rijontzegging van de regelmatige bestuurder ook bij ons gemeld moet worden.

14 Wanneer is schade door de oldtimer niet verzekerd? Aan dit artikel voegden wij de volgende 
uitsluitingen toe: 
•  Schade doordat de bestuurder van het voertuig bedwelmende stoffen heeft gebruikt.
•  Schade wanneer de bestuurder van het voertuig de plaats van het ongeval verlaat. Dit geldt alleen 

als wij hierdoor in onze belangen zijn geschaad.
•  Schade wanneer de verzekerde oldtimer niet op naam van verzekeringsnemer, de partner, een 

thuiswonend kind of leasebedrijf staat.
En we hebben duidelijker omschreven wat we bedoelen met het begrip opzet.

Artikel Onderdeel Beperkt Casco

3 Welke oldtimer is verzekerd? Aan dit artikel voegden we toe dat het kenteken van de verzekerde 
oldtimer op naam van verzekeringsnemer, de partner, een thuiswonend kind of een leasebedrijf moet 
staan.

5 In dit artikel staat welke veranderingen verzekerde bij ons meldt binnen 14 dagen. Wij voegden toe:
•  Dat een rijontzegging van de regelmatige bestuurder ook bij ons gemeld moet worden.

10 Wanneer is schade niet verzekerd? Aan dit artikel voegden wij de volgende uitsluitingen toe: 
•  Schade doordat de bestuurder van het voertuig bedwelmende stoffen heeft gebruikt.
•  Schade wanneer de bestuurder van het voertuig de plaats van het ongeval verlaat. Dit geldt alleen 

als wij hierdoor in onze belangen zijn geschaad
•  Schade wanneer de verzekerde oldtimer niet op naam van verzekeringsnemer, de partner, een 

thuiswonend kind of leasebedrijf staat.

11 Welke schade is niet verzekerd? In dit nieuwe artikel staat dat kleurverschil na reparatie niet verzekerd 
is als er sprake is van carwrapping.

18 Hoeveel betalen we bij schade aan bagage, helm of motorkleding? In dit artikel staat duidelijker 
omschreven dat dit afhangt van hoe oud deze spullen zijn.
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OLD-BV-51-221 Oldtimer - WA + Casco

OLD-BV-51-221 vergeleken met OLD-BV-51-201
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Oldtimerverzekering met WA en Casco dekking.

Artikel Onderdeel Wettelijke Aansprakelijkheid

2 Welke oldtimer is verzekerd? Aan dit artikel voegden we toe dat het kenteken van de verzekerde 
oldtimer op naam van verzekeringsnemer, de partner, een thuiswonend kind of een leasebedrijf moet 
staan.

4 In dit artikel staat welke veranderingen verzekerde bij ons meldt binnen 14 dagen. Wij voegden toe: 
•  Dat een rijontzegging van de regelmatige bestuurder ook bij ons gemeld moet worden.

14 Wanneer is schade door de oldtimer niet verzekerd? Aan dit artikel voegden wij de volgende 
uitsluitingen toe: 
•  Schade doordat de bestuurder van het voertuig bedwelmende stoffen heeft gebruikt.
•  Schade wanneer de bestuurder van het voertuig de plaats van het ongeval verlaat. Dit geldt alleen 

als wij hierdoor in onze belangen zijn geschaad.
•  Schade wanneer de verzekerde oldtimer niet op naam van verzekeringsnemer, de partner, een 

thuiswonend kind of leasebedrijf staat.
En we hebben duidelijker omschreven wat we bedoelen met het begrip opzet.

Artikel Onderdeel Volledig Casco

3 Welke oldtimer is verzekerd? Aan dit artikel voegden we toe dat het kenteken van de verzekerde 
oldtimer op naam van verzekeringsnemer, de partner, een thuiswonend kind of een leasebedrijf moet 
staan.

5 In dit artikel staat welke veranderingen verzekerde bij ons meldt binnen 14 dagen. Wij voegden toe: 
•  Dat een rijontzegging van de regelmatige bestuurder ook bij ons gemeld moet worden.

10 Wanneer is schade niet verzekerd? Aan dit artikel voegden wij de volgende uitsluitingen toe: 
•  Schade doordat de bestuurder van het voertuig bedwelmende stoffen heeft gebruikt.
•  Schade wanneer de bestuurder van het voertuig de plaats van het ongeval verlaat. Dit geldt alleen 

als wij hierdoor in onze belangen zijn geschaad. 
•  Schade wanneer de verzekerde oldtimer niet op naam van verzekeringsnemer, de partner, een 

thuiswonend kind of leasebedrijf staat.

11 Welke schade is niet verzekerd? In dit nieuwe artikel staat dat kleurverschil na reparatie niet verzekerd 
is als er sprake is van carwrapping.

18 Hoeveel betalen we bij schade aan bagage, helm of motorkleding? In dit artikel staat duidelijker 
omschreven dat dit afhangt van hoe oud deze spullen zijn.

4
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VTH-BV-50-221 Voertuighulp Nederland

VTH-BV-50-221 vergeleken met VTH-BV-50-201
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Voertuighulpverzekering Nederland.

Artikel Toelichting

2 Welk voertuig is verzekerd? Aan dit artikel voegden we toe dat het kenteken van het verzekerde voertuig 
op naam van verzekeringsnemer, de partner, een thuiswonend kind of een leasebedrijf moet staan.

8 Wanneer is Voertuighulp bij pech verzekerd? We verduidelijkten dat een lekke band, een lege accu en 
verkeerd tanken ook verzekerd zijn. Bij verkeerd tanken is alleen het verslepen verzekerd. En hulp bij 
een lege accu is gemaximeerd op 3 keer per jaar. 

13 Wanneer is Voertuighulp niet verzekerd? Aan dit artikel voegden wij de volgende uitsluitingen toe:
•  Voertuighulp is niet verzekerd wanneer de bestuurder van het voertuig bedwelmende stoffen heeft 

gebruikt.
•  Voertuighulp is niet verzekerd wanneer de bestuurder van het voertuig de plaats van het ongeval 

verlaat. Dit geldt alleen als wij hierdoor in onze belangen zijn geschaad.
•  Schade wanneer het verzekerde voertuig niet op naam van verzekeringsnemer, de partner, een 

thuiswonend kind of leasebedrijf staat.
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VTH-BV-51-221 Voertuighulp Buitenland

VTH-BV-51-221 vergeleken met VTH-BV-51-201
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Voertuighulpverzekering Buitenland.

Artikel Toelichting

2 Welk voertuig is verzekerd? Aan dit artikel voegden we toe dat het kenteken van het verzekerde voertuig 
op naam van verzekeringsnemer, de partner, een thuiswonend kind of een leasebedrijf moet staan.

8 Wanneer is Voertuighulp bij pech verzekerd? We verduidelijkten dat een lekke band, een lege accu en 
verkeerd tanken ook verzekerd zijn. Bij verkeerd tanken is alleen het verslepen verzekerd. En hulp bij 
een lege accu is gemaximeerd op 3 keer per jaar. 

16 Wanneer is Voertuighulp niet verzekerd? Aan dit artikel voegden wij de volgende uitsluitingen toe:
•  Voertuighulp is niet verzekerd wanneer de bestuurder van het voertuig bedwelmende stoffen heeft 

gebruikt.
•  Voertuighulp is niet verzekerd wanneer de bestuurder van het voertuig de plaats van het ongeval 

verlaat. Dit geldt alleen als wij hierdoor in onze belangen zijn geschaad.
•  Schade wanneer het verzekerde voertuig niet op naam van verzekeringsnemer, de partner, een 

thuiswonend kind of leasebedrijf staat.
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VTH-BV-52-221 Voertuighulp Nederland + Buitenland

VTH-BV-52-221 vergeleken met VTH-BV-52-201
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Voertuighulpverzekering Nederland & Buitenland.

Artikel Toelichting

2 Welk voertuig is verzekerd? Aan dit artikel voegden we toe dat het kenteken van het verzekerde voertuig 
op naam van verzekeringsnemer, de partner, een thuiswonend kind of een leasebedrijf moet staan.

8 Wanneer is Voertuighulp bij pech verzekerd? We verduidelijkten dat een lekke band, een lege accu en 
verkeerd tanken ook verzekerd zijn. Bij verkeerd tanken is alleen het verslepen verzekerd. En hulp bij 
een lege accu is gemaximeerd op 3 keer per jaar. 

17 Wanneer is Voertuighulp niet verzekerd? Aan dit artikel voegden wij de volgende uitsluitingen toe:
•  Voertuighulp is niet verzekerd wanneer de bestuurder van het voertuig bedwelmende stoffen heeft 

gebruikt.
•  Voertuighulp is niet verzekerd wanneer de bestuurder van het voertuig de plaats van het ongeval 

verlaat. Dit geldt alleen als wij hierdoor in onze belangen zijn geschaad.
•  Schade wanneer het verzekerde voertuig niet op naam van verzekeringsnemer, de partner, een 

thuiswonend kind of leasebedrijf staat.
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SVI-BV-51-221 Inzittenden

SVI-BV-51-221 vergeleken met SVI-BV-51-201
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Schadeverzekering Inzittenden. 

Artikel Toelichting

2 Welk voertuig is verzekerd? Aan dit artikel voegden we toe dat een verkeersongeval is verzekerd met 
het motorrijtuig dat op het verzekeringsbewijs staat. En dat het  motorrijtuig op naam moet staan van de 
verzekeringsnemer, de partner, een thuiswonend kind of het leasebedrijf.  

9 In dit nieuwe artikel staat welke kosten naast de schade zijn verzekerd. Wij betalen de kosten van de 
experts die zich houden aan de Gedragscode Behandeling Letselschade en de letselschade richtlijnen 
van de Letselschade Raad.

13 Wanneer is het ongeval niet verzekerd? Aan dit artikel voegden wij de volgende uitsluitingen toe: 
•  Wanneer de bestuurder van het voertuig bedwelmende stoffen heeft gebruikt.
•  Wanneer de bestuurder van het voertuig de plaats van het ongeval verlaat. Dit geldt alleen als wij 

hierdoor in onze belangen zijn geschaad. 
•  Wanneer het verzekerde motorrijtuig niet op naam van verzekeringsnemer, de partner, een 

thuiswonend kind of leasebedrijf staat.

20 Wie bepaalt de hoogte van de schade? In dit nieuwe artikel staat wie de hoogte van de schade vaststelt. 
Als een schade-expert dit doet, dan dient deze zich te houden aan de Gedragscode Behandeling 
Letselschade en de letselschade richtlijnen van de Letselschade Raad.
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SVO-BV-52-221 Opzittenden

SVO-BV-52-221 vergeleken met SVO-BV-52-201
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Schadeverzekering Opzittenden. 

Artikel Toelichting

2 Welk voertuig is verzekerd? Aan dit artikel voegden we toe dat een verkeersongeval is verzekerd met 
het motorrijtuig dat op het verzekeringsbewijs staat. En dat het  motorrijtuig op naam moet staan van de 
verzekeringsnemer, de partner, een thuiswonend kind of het leasebedrijf.  

9 In dit nieuwe artikel staat welke kosten naast de schade zijn verzekerd. Wij betalen de kosten van de 
experts die zich houden aan de Gedragscode Behandeling Letselschade en de letselschade richtlijnen 
van de Letselschade Raad.

13 Wanneer is het ongeval niet verzekerd? Aan dit artikel voegden wij de volgende uitsluitingen toe: 
•  Wanneer de bestuurder van het voertuig bedwelmende stoffen heeft gebruikt.
•  Wanneer de bestuurder van het voertuig de plaats van het ongeval verlaat. Dit geldt alleen als wij 

hierdoor in onze belangen zijn geschaad. 
•  Wanneer het verzekerde motorrijtuig niet op naam van verzekeringsnemer, de partner, een 

thuiswonend kind of leasebedrijf staat.

20 Wie bepaalt de hoogte van de schade? In dit nieuwe artikel staat wie de hoogte van de schade vaststelt. 
Als een schade-expert dit doet, dan dient deze zich te houden aan de Gedragscode Behandeling 
Letselschade en de letselschade richtlijnen van de Letselschade Raad.
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PLZ-BV-50-221 Boot - WA

PLZ-BV-50-221 vergeleken met PLZ-BV-50-201
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Bootverzekering met WA dekking.

Artikel Toelichting

2 In dit artikel staat dat de bijboot ook is verzekerd. Wij voegden toe dat een bijboot alleen nog verzekerd 
is wanneer de hoofdboot, waar de bijboot bij hoort, een motorkruiser, kajuitzeiljacht of motorzeiler is.

5 In dit artikel staat welke veranderingen verzekerde bij ons meldt binnen 14 dagen. Wij voegden toe dat 
het zakelijk gebruiken of wonen op een boot gemeld moet worden. Net als het langer dan een maand 
achterlaten van de boot in het buitenland, wanneer verzekerde zelf teruggaat naar Nederland.

16 Wanneer zijn schade door de boot en noodzakelijke hulp niet verzekerd? Aan dit artikel voegden wij de 
volgende uitsluitingen toe:
•  De boot wordt achtergelaten in Leiden, Amsterdam, Den Haag of Utrecht, wanneer verzekerde zelf 

naar huis gaat.
•  De schipper bedwelmende stoffen heeft gebruikt.
• 	Verzekerde	gaat	flyboarden.
•  Er opzet in het spel is.
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PLZ-BV-51-221 Boot - WA Beperkt Casco

PLZ-BV-51-221 vergeleken met PLZ-BV-51-201
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Bootverzekering met WA Beperkt Casco dekking.

Artikel Onderdeel Wettelijke Aansprakelijkheid

2 In dit artikel staat dat de bijboot ook is verzekerd. Wij voegden toe dat een bijboot alleen nog verzekerd 
is wanneer de hoofdboot, waar de bijboot bij hoort, een motorkruiser, kajuitzeiljacht of motorzeiler is.

5 In dit artikel staat welke veranderingen verzekerde bij ons meldt binnen 14 dagen. Wij voegden toe dat 
het zakelijk gebruiken of wonen op een boot gemeld moet worden. Net als het langer dan een maand 
achterlaten van de boot in het buitenland, wanneer verzekerde zelf teruggaat naar Nederland.

16 Wanneer zijn schade door de boot en noodzakelijke hulp niet verzekerd? Aan dit artikel voegden wij de 
volgende uitsluitingen toe:
•  De boot wordt achtergelaten in Leiden, Amsterdam, Den Haag of Utrecht, wanneer verzekerde zelf 

naar huis gaat.
•  De schipper bedwelmende stoffen heeft gebruikt.
• 	Verzekerde	gaat	flyboarden.
•  Er opzet in het spel is.

Artikel Onderdeel Beperkt Casco

7 Wat moet u doen om diefstal te voorkomen?
In dit artikel staat duidelijker omschreven wat wij verstaan onder een goedgekeurd slot voor de trailer. 
Namelijk een slot dat is goedgekeurd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). 
Schade door diefstal is niet verzekerd wanneer de trailer geen goedgekeurd slot heeft.

11 In dit nieuwe artikel verduidelijken we wanneer verzekerde het eigen risico betaalt. 

12 Wanneer is schade niet verzekerd? Aan dit artikel voegden wij de volgende uitsluitingen toe: 
Aan dit artikel voegden wij toe dat schade en noodzakelijke hulp niet verzekerd zijn wanneer: 
•  De boot wordt achtergelaten in Leiden, Amsterdam, Den Haag of Utrecht, wanneer verzekerde zelf 

naar huis gaat.
•  De schipper bedwelmende stoffen heeft gebruikt.
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PLZ-BV-52-221 Boot - WA Volledig Casco

PLZ-BV-52-221 vergeleken met PLZ-BV-52-201
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Bootverzekering met WA Volledig Casco dekking.

Artikel Onderdeel Wettelijke Aansprakelijkheid

2 In dit artikel staat dat de bijboot ook is verzekerd. Wij voegden toe dat een bijboot alleen nog verzekerd 
is wanneer de hoofdboot, waar de bijboot bij hoort, een motorkruiser, kajuitzeiljacht of motorzeiler is.

5 In dit artikel staat welke veranderingen verzekerde bij ons meldt binnen 14 dagen. Wij voegden toe dat 
het zakelijk gebruiken of wonen op een boot gemeld moet worden. Net als het langer dan een maand 
achterlaten van de boot in het buitenland, wanneer verzekerde zelf teruggaat naar Nederland.

16 Wanneer zijn schade door de boot en noodzakelijke hulp niet verzekerd? Aan dit artikel voegden wij de 
volgende uitsluitingen toe:
•  De boot wordt achtergelaten in Leiden, Amsterdam, Den Haag of Utrecht, wanneer verzekerde zelf 

naar huis gaat.
•  De schipper bedwelmende stoffen heeft gebruikt.
• 	Verzekerde	gaat	flyboarden.
•  Er opzet in het spel is.

Artikel Onderdeel Volledig Casco

7 Wat moet u doen om diefstal te voorkomen?
In dit artikel staat duidelijker omschreven wat wij verstaan onder een goedgekeurd slot voor de trailer. 
Namelijk een slot dat is goedgekeurd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). 
Schade door diefstal is niet verzekerd wanneer de trailer geen goedgekeurd slot heeft.

11 In dit nieuwe artikel verduidelijken we wanneer verzekerde het eigen risico betaalt. 

12 Wanneer is schade niet verzekerd? Aan dit artikel voegden wij de volgende uitsluitingen toe: 
•  De boot wordt achtergelaten in Leiden, Amsterdam, Den Haag of Utrecht en verzekerde zelf naar 

huis gaat.
•  De schipper bedwelmende stoffen heeft gebruikt.
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PLZ-BV-53-221 Boot - Opvarenden

PLZ-BV-53-221 vergeleken met PLZ-BV-53-201
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Bootverzekering Opvarenden.

Artikel Onderdeel Wettelijke Aansprakelijkheid

3 In dit artikel staat welke veranderingen verzekerde bij ons meldt binnen 14 dagen. Wij voegden toe dat 
het zakelijk gebruiken of wonen op een boot gemeld moet worden. 

10 Wanneer is schade niet verzekerd? Aan dit artikel voegden wij de volgende uitsluitingen toe: 
•  De schipper bedwelmende stoffen heeft gebruikt.
• 	Verzekerde	gaat	flyboarden.
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DLR-BV-50-221 Doorlopende Reis - Personenhulp en Bagage

DLR-BV-50-221 vergeleken met DLR-BV-50-201
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Doorlopende Reisverzekering Personenhulp en Bagage.

Artikel Onderdeel Personenhulp

13 Wat is verzekerd als een verzekerde overlijdt of medische problemen krijgt? Wij verhoogden de 
reiskosten van en naar het ziekenhuis van € 250 voor alle personen samen naar € 250 per verzekerde 
per reis.

15 Welke kosten door andere oorzaken zijn verzekerd? Aan dit artikel voegden wij toe dat de maximale 
vergoeding verhoogd is van:
•  Kosten voor telefoon en internet van € 125 naar € 300 per reis.
•  Kosten doordat bagage van verzekerde op de heenreis te laat aankomt of zoekraakt van € 150 naar 

€ 250 per verzekerde per reis.
En in dit artikel vervalt de voorwaarde dat we de kosten bij verlies van paspoort of identiteitskaart alleen 
vergoeden wanneer de verzekerde daardoor later naar huis kan dan gepland.

Artikel Onderdeel Bagage

7 Wat is verzekerd? Aan dit artikel voegden wij de uitbreiding toe dat bagage ook verzekerd is wanneer 
het gaat om spullen die gehuurd zijn voor skiën en duiken. En dat ook spullen die worden meegenomen, 
die voor een derde bestemd zijn, onder de bagage verzekerd zijn.

13 Er komt een nieuw artikel dat beschrijft wanneer bagage niet verzekerd is. Aan dit artikel voegden wij de 
uitbreiding toe dat bagage wel verzekerd is tot € 250 wanneer er geen sporen van braak aan het 
voertuig zijn. 
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DLR-BV-52-221 Doorlopende Reis - Annulering

DLR-BV-52-221 vergeleken met DLR-BV-52-211
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Doorlopende Reisverzekering Annulering.

Artikel Toelichting

10 Welke schade is verzekerd? Aan dit artikel:
•  voegden wij toe dat schade door vertraging veroorzaakt moet zijn door een natuurramp of door een 

stakings-, stiptheids-, protest- of solidariteitsactie.
•  breidden wij de annulering van een theatervoorstelling of concert uit naar de annulering van een 

evenement. 
En voegden wij toe dat schade niet is verzekerd wanneer de reisorganisatie, verhuurder of 
vervoersorganisatie de verzekerde een passende oplossing biedt in de vorm van een voucher, 
terugbetaling van de reissom of omboeking van de reis.

12 Wanneer is schade verzekerd? Aan dit artikel voegden wij toe dat schade ook verzekerd is in de 
volgende situaties:
•  Verzekerde krijgt een nieuwbouwwoning die opgeleverd wordt op een ander moment dan verwacht.
•  Een visum wordt ingetrokken.
•  Verzekerde stopt een relatie waarbij sprake is van een gezamenlijk huishouden.

18 Welke kosten betalen we? Aan dit artikel voegden wij toe dat wij in geval van annulering de volgende 
kosten betalen: 
•  Kosten voor een visum.
•  Kosten voor tickets van een evenement.
En in dit artikel is duidelijker omschreven dat we niet betalen voor de onderdelen van de reis waarvan 
verzekerde al gebruik gemaakt heeft wanneer verzekerde in het ziekenhuis ligt. 
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Let op:
De opzet van de volgende voorwaarden is aangepast. De inhoud is gelijk gebleven. Door de nieuwe indeling is het 
duidelijker wat wel en niet verzekerd is per gedekte gebeurtenis.
• Persoonlijke ongevallen 
• Ongevallen op Reis
• Woonhuis
• Inboedel
• Buiten de Deur
• AVP
• AVJ
Door de nieuwe opzet verandert de bestaande nummering van artikelen. De artikelnummers die u hieronder ziet, 
zijn de nieuwe artikelnummers. Als u geen nummer ziet, zijn artikelen samengevoegd. In de omschrijving van de 
aanpassing geven we een zo duidelijk mogelijk beeld van de kern van het artikel.

ONG-BV-52-221 Persoonlijke ongevallen 

ONG-BV-52-221 vergeleken met ONG-BV-52-201
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Persoonlijke ongevallenverzekering.

Artikel Toelichting

15 Bij het bepalen hoe ernstig een verzekerde invalide blijft, voegden wij in dit artikel toe dat we geen 
rekening houden met: 
• 	Psychische	aandoeningen,	tenzij	deze	medisch	aantoonbaar	het	rechtstreekse	gevolg	zijn	van	bij	

het ongeval ontstane hersenletsel.
•  Een whiplash.
•  Een hernia.

Artikel Onderdeel Extra zorg kosten 

4 Wat is niet verzekerd onder de dekking medische kosten? We sluiten de medische kosten voor de 
behandeling van alternatieve geneeswijzen uit.
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ONG-BV-53-221 Doorlopende Reis Ongevallenverzekering

ONG-BV-53-221 vergeleken met ONG-BV-53-201
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Doorlopende Reis Ongevallenverzekering.

Artikel Toelichting

15 Bij het bepalen van hoe ernstig een verzekerde invalide blijft, voegden wij in dit artikel toe dat we geen 
rekening houden met: 
• 	Psychische	aandoeningen,	tenzij	deze	medisch	aantoonbaar	het	rechtstreekse	gevolg	zijn	van	het	

bij het ongeval ontstane hersenletsel.
•  Een whiplash.
•  Een hernia.

Artikel Onderdeel Extra zorg kosten 

4 Wat is niet verzekerd onder de dekking medische kosten? We sluiten de medische kosten voor de 
behandeling van alternatieve geneeswijzen uit.
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AVP-BV-50-221 Aansprakelijkheid

AVP-BV-50-221 vergeleken met AVP-BV-50-201
De indeling van de nieuwe voorwaarden is aangepast. De inhoud is gelijk gebleven. Doordat artikelen zijn 
samengevoegd in tabellen is een verwijzing naar artikelnummers niet meer mogelijk. Door de nieuwe indeling is het 
duidelijker wat wel en niet verzekerd is per gedekte gebeurtenis. 

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.

Artikel Toelichting

Drone en 
opzet (was 
artikel-
nummer 13)

Welke schade is verzekerd wanneer verzekerde aansprakelijk is? Aan deze tekst voegden wij toe dat 
schade is verzekerd als het luchtvaartuig een drone, modelvliegtuig of modelraket is waarmee gevlogen 
wordt in de open categorie A1, A2 en A3. Dit geldt alleen als de geldende Europese wetgeving voor 
recreatief gebruik wordt nageleefd. 
En we hebben duidelijker omschreven wat we bedoelen met het begrip opzet.
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AVP-BV-51-221 Aansprakelijkheid - Jacht

AVP-BV-51-221 vergeleken met AVP-BV-51-201
De indeling van de nieuwe voorwaarden is aangepast. De inhoud is gelijk gebleven. Doordat artikelen zijn 
samengevoegd in tabellen is een verwijzing naar artikelnummers niet meer mogelijk. Door de nieuwe indeling is het 
duidelijker wat wel en niet verzekerd is per gedekte gebeurtenis. 

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 met Jacht dekking.

Artikel Toelichting

Drone en 
opzet (was 
artikel-
nummer 13)

Welke schade is verzekerd wanneer verzekerde aansprakelijk is? Aan deze tekst voegden wij toe dat 
schade is verzekerd als het luchtvaartuig een drone, modelvliegtuig of modelraket is waarmee gevlogen 
wordt in de open categorie A1, A2 en A3. Dit geldt alleen als de geldende Europese wetgeving voor 
recreatief gebruik wordt nageleefd. 
En we hebben duidelijker omschreven wat we bedoelen met het begrip opzet.
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INB-BV-50-221 Inboedel - Top

INB-BV-50-221 vergeleken met INB-BV-50-201
De indeling van de nieuwe voorwaarden is aangepast. De inhoud is gelijk gebleven. Doordat artikelen zijn 
samengevoegd in tabellen is een verwijzing naar artikelnummers niet meer mogelijk. Door de nieuwe indeling is het 
duidelijker wat wel en niet verzekerd is per gedekte gebeurtenis. 

In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Inboedelverzekering met Top dekking.

Artikel Toelichting

Overstroming 
(was artikel-
nummer 24)

In dit artikel is omschreven welke schade is verzekerd.  We breidden de dekking uit. Schade door water 
dat onvoorzien het gebouw is binnengedrongen als gevolg van overstroming door het bezwijken, 
overlopen of falen van een niet-primaire waterkering is nu ook verzekerd. 

Verhuizing 
(was artikel-
nummer 4)

In deze tekst staat welke veranderingen verzekerde bij ons meldt binnen 14 dagen. Wij voegden toe dat 
als verzekerde: 
•  Verhuist naar een buitenlands adres of langer dan 1 jaar in het buitenland verblijft, wij de verzekering 

aanpassen naar de nieuwe situatie als de verzekerde eigenaar blijft van de woning. 
•  Verhuist binnen Nederland, dan is het oude adres na de verhuizing niet meer verzekerd. Het niet 

doorgeven van de verhuizing kan gevolgen hebben voor de schade-uitkering.

Recreatie-
woning (was 
artikel-
nummer 6)

Welke schade is verzekerd in bijzondere situaties? Aan deze tekst voegden wij de uitbreiding toe dat 
geld, waardepapieren, diefstalgevoelige inboedel, sieraden, horloges, wearables, edelmetaal, 
edelstenen en munten verzekerd zijn als verzekerde altijd in de recreatiewoning of stacaravan woont. 
Dit tot maximaal € 35.000.
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INB-BV-51-221 Inboedel - Extra Uitgebreid

INB-BV-51-221 vergeleken met INB-BV-51-201
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Inboedelverzekering met Extra Uitgebreid dekking.

De indeling van de nieuwe voorwaarden is aangepast. De inhoud is gelijk gebleven. Doordat artikelen zijn 
samengevoegd in tabellen is een verwijzing naar artikelnummers niet meer mogelijk. Door de nieuwe indeling is het 
duidelijker wat wel en niet verzekerd is per gedekte gebeurtenis. 

Artikel Toelichting

Overstroming 
(was artikel-
nummer 24)

In dit artikel is omschreven welke schade is verzekerd.  We breidden de dekking uit. Schade door water 
dat onvoorzien het gebouw is binnengedrongen als gevolg van overstroming door het bezwijken, 
overlopen of falen van een niet-primaire waterkering is nu ook verzekerd. 

Verhuizing 
(was artikel-
nummer 4)

In deze tekst staat welke veranderingen verzekerde bij ons meldt binnen 14 dagen. Wij voegden toe dat 
als verzekerde: 
•  Verhuist naar een buitenlands adres of langer dan 1 jaar in het buitenland verblijft, wij de verzekering 

aanpassen naar de nieuwe situatie als de verzekerde eigenaar blijft van de woning. 
•  Verhuist binnen Nederland, dan is het oude adres na de verhuizing niet meer verzekerd. Het niet 

doorgeven van de verhuizing kan gevolgen hebben voor de schade-uitkering.

Recreatie-
woning (was 
artikel-
nummer 6)

Welke schade is verzekerd in bijzondere situaties? Aan deze tekst voegden wij de uitbreiding toe dat 
geld, waardepapieren, diefstalgevoelige inboedel, sieraden, horloges, wearables, edelmetaal, 
edelstenen en munten verzekerd zijn als verzekerde altijd in de recreatiewoning of stacaravan woont. 
Dit tot maximaal € 35.000.
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WHS-BV-50-221 Woonhuis - Top incl. glas

WHS-BV-50-221 vergeleken met WHS-BV-50-201
De indeling van de nieuwe voorwaarden is aangepast. De inhoud is gelijk gebleven. Doordat artikelen zijn 
samengevoegd in tabellen is een verwijzing naar artikelnummers niet meer mogelijk. Door de nieuwe indeling is het 
duidelijker wat wel en niet verzekerd is per gedekte gebeurtenis. 

In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Woonhuisverzekering met Top dekking inclusief glas.

Artikel Toelichting

Windmolens 
(was artikel-
nummer 5)

In deze tekst staat wat er verzekerd is in de tuin die bij de woning van de verzekerde hoort. We voegden 
toe dat alleen windmolens met een maximale rotordiameter van 2 meter zijn meeverzekerd.

2 woningen 
(was artikel-
nummer 10)

In deze tekst staat dat schade aan de woning verzekerd is als verzekerde de woning (gedeeltelijk) 
verhuurt aan toeristen voor maximaal 300 dagen per kalenderjaar per woning. De maximering van 2 
woningen vervalt.

Overstroming 
(was artikel-
nummer 14)

In dit artikel is omschreven welke schade is verzekerd.  We breidden de dekking uit. Schade door water 
dat onvoorzien het gebouw is binnengedrongen als gevolg van overstroming door het bezwijken, 
overlopen of falen van een niet-primaire waterkering is nu ook verzekerd.

Verhuizing 
(was artikel-
nummer 3)

In deze tekst staat welke veranderingen verzekerde bij ons meldt binnen 14 dagen. Wij voegden toe dat 
als verzekerde: 
•  Verhuist naar een buitenlands adres of langer dan 1 jaar in het buitenland verblijft, wij de verzekering 

aanpassen naar de nieuwe situatie als de verzekerde eigenaar blijft van de woning. 
•  Verhuist binnen Nederland, dan is het oude adres na de verhuizing niet meer verzekerd. Het niet 

doorgeven van de verhuizing kan gevolgen hebben voor de schade-uitkering.

We pasten ook de Vonkenvangersclausule aan. Deze is van toepassing op woningen met een rieten dak. We voegden 
aan deze clausule toe dat  verzekerde moet aantonen dat hij aan alle verplichtingen heeft voldaan voor brandpreventie.  
Heeft verzekerde hier niet aan voldaan? Dan keren we helaas niet uit. Dit geldt niet wanneer het niet voldoen aan de 
verplichtingen voor brandpreventie niet de (mede-)oorzaak van de schade is geweest. Of dat de schade hierdoor niet is 
vergroot.  
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WHS-BV-51-221 Woonhuis - Top excl. glas

WHS-BV-51-221 vergeleken met WHS-BV-51-201
De indeling van de nieuwe voorwaarden is aangepast. De inhoud is gelijk gebleven. Doordat artikelen zijn 
samengevoegd in tabellen is een verwijzing naar artikelnummers niet meer mogelijk. Door de nieuwe indeling is het 
duidelijker wat wel en niet verzekerd is per gedekte gebeurtenis. 

In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Woonhuisverzekering met Top dekking exclusief glas.

Artikel Toelichting

Windmolens 
(was artikel-
nummer 5)

In deze tekst staat wat er verzekerd is in de tuin die bij de woning van de verzekerde hoort. We voegden 
toe dat alleen windmolens met een maximale rotordiameter van 2 meter zijn meeverzekerd.

2 woningen 
(was artikel-
nummer 10)

In deze tekst staat dat schade aan de woning verzekerd is als verzekerde de woning (gedeeltelijk) 
verhuurt aan toeristen voor maximaal 300 dagen per kalenderjaar per woning. De maximering van 2 
woningen vervalt.

Overstroming 
(was artikel-
nummer 14)

In dit artikel is omschreven welke schade is verzekerd. We breidden de dekking uit. Schade door water 
dat onvoorzien het gebouw is binnengedrongen als gevolg van overstroming door het bezwijken, 
overlopen of falen van een niet-primaire waterkering is nu ook verzekerd.

Verhuizing 
(was artikel-
nummer 3)

In deze tekst staat welke veranderingen verzekerde bij ons meldt binnen 14 dagen. Wij voegden toe dat 
als verzekerde: 
•  Verhuist naar een buitenlands adres of langer dan 1 jaar in het buitenland verblijft, wij de verzekering 

aanpassen naar de nieuwe situatie als de verzekerde eigenaar blijft van de woning. 
•  Verhuist binnen Nederland, dan is het oude adres na de verhuizing niet meer verzekerd. Het niet 

doorgeven van de verhuizing kan gevolgen hebben voor de schade-uitkering.

We pasten ook de Vonkenvangersclausule aan. Deze is van toepassing op woningen met een rieten dak. We voegden 
aan deze clausule toe dat  verzekerde moet aantonen dat hij aan alle verplichtingen heeft voldaan voor brandpreventie.  
Heeft verzekerde hier niet aan voldaan? Dan keren we helaas niet uit. Dit geldt niet wanneer het niet voldoen aan de 
verplichtingen voor brandpreventie niet de (mede-)oorzaak van de schade is geweest. Of dat de schade hierdoor niet is 
vergroot.  
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WHS-BV-52-221 Woonhuis - Uitgebreid incl. glas

WHS-BV-52-221 vergeleken met WHS-BV-52-201
De indeling van de nieuwe voorwaarden is aangepast. De inhoud is gelijk gebleven. Doordat artikelen zijn 
samengevoegd in tabellen is een verwijzing naar artikelnummers niet meer mogelijk. Door de nieuwe indeling is het 
duidelijker wat wel en niet verzekerd is per gedekte gebeurtenis. 

In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Woonhuisverzekering met Uitgebreid dekking inclusief glas.

Artikel Toelichting

Windmolens 
(was artikel-
nummer 5)

In deze tekst staat wat er verzekerd is in de tuin die bij de woning van de verzekerde hoort. We voegden 
toe dat alleen windmolens met een maximale rotordiameter van 2 meter zijn meeverzekerd.

2 woningen 
(was artikel-
nummer 10)

In deze tekst staat dat schade aan de woning verzekerd is als verzekerde de woning (gedeeltelijk) 
verhuurt aan toeristen voor maximaal 300 dagen per kalenderjaar per woning. De maximering van 2 
woningen vervalt.

Overstroming 
(was artikel-
nummer 14)

In dit artikel is omschreven welke schade is verzekerd.  We breidden de dekking uit. Schade door water 
dat onvoorzien het gebouw is binnengedrongen als gevolg van overstroming door het bezwijken, 
overlopen of falen van een niet-primaire waterkering is nu ook verzekerd.

Verhuizing 
(was artikel-
nummer 3)

In deze tekst staat welke veranderingen verzekerde bij ons meldt binnen 14 dagen. Wij voegden toe dat 
als verzekerde: 
•  Verhuist naar een buitenlands adres of langer dan 1 jaar in het buitenland verblijft, wij de verzekering 

aanpassen naar de nieuwe situatie als de verzekerde eigenaar blijft van de woning. 
•  Verhuist binnen Nederland, dan is het oude adres na de verhuizing niet meer verzekerd. Het niet 

doorgeven van de verhuizing kan gevolgen hebben voor de schade-uitkering.

We pasten ook de Vonkenvangersclausule aan. Deze is van toepassing op woningen met een rieten dak. We voegden 
aan deze clausule toe dat  verzekerde moet aantonen dat hij aan alle verplichtingen heeft voldaan voor brandpreventie.  
Heeft verzekerde hier niet aan voldaan? Dan keren we helaas niet uit. Dit geldt niet wanneer het niet voldoen aan de 
verplichtingen voor brandpreventie niet de (mede-)oorzaak van de schade is geweest. Of dat de schade hierdoor niet is 
vergroot.  
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WHS-BV-53-221 Woonhuis - Uitgebreid excl. glas

WHS-BV-53-221 vergeleken met WHS-BV-53-201
De indeling van de nieuwe voorwaarden is aangepast. De inhoud is gelijk gebleven. Doordat artikelen zijn 
samengevoegd in tabellen is een verwijzing naar artikelnummers niet meer mogelijk. Door de nieuwe indeling is het 
duidelijker wat wel en niet verzekerd is per gedekte gebeurtenis. 

In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Woonhuisverzekering met Uitgebreid dekking exclusief glas.

Artikel Toelichting

Windmolens 
(was artikel-
nummer 5)

In deze tekst staat wat er verzekerd is in de tuin die bij de woning van de verzekerde hoort. We voegden 
toe dat alleen windmolens met een maximale rotordiameter van 2 meter zijn meeverzekerd.

2 woningen 
(was artikel-
nummer 10)

In deze tekst staat dat schade aan de woning verzekerd is als verzekerde de woning (gedeeltelijk) 
verhuurt aan toeristen voor maximaal 300 dagen per kalenderjaar per woning. De maximering van 2 
woningen vervalt.

Overstroming 
(was artikel-
nummer 14)

In dit artikel is omschreven welke schade is verzekerd.  We breidden de dekking uit. Schade door water 
dat onvoorzien het gebouw is binnengedrongen als gevolg van overstroming door het bezwijken, 
overlopen of falen van een niet-primaire waterkering is nu ook verzekerd.

Verhuizing 
(was artikel-
nummer 3)

In deze tekst staat welke veranderingen verzekerde bij ons meldt binnen 14 dagen. Wij voegden toe dat 
als verzekerde: 
•  Verhuist naar een buitenlands adres of langer dan 1 jaar in het buitenland verblijft, wij de verzekering 

aanpassen naar de nieuwe situatie als de verzekerde eigenaar blijft van de woning. 
•  Verhuist binnen Nederland, dan is het oude adres na de verhuizing niet meer verzekerd. Het niet 

doorgeven van de verhuizing kan gevolgen hebben voor de schade-uitkering.

We pasten ook de Vonkenvangersclausule aan. Deze is van toepassing op woningen met een rieten dak. We voegden 
aan deze clausule toe dat  verzekerde moet aantonen dat hij aan alle verplichtingen heeft voldaan voor brandpreventie.  
Heeft verzekerde hier niet aan voldaan? Dan keren we helaas niet uit. Dit geldt niet wanneer het niet voldoen aan de 
verplichtingen voor brandpreventie niet de (mede-)oorzaak van de schade is geweest. Of dat de schade hierdoor niet is 
vergroot.  
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BDD-BV-51-221 Buiten De Deur 

BDD-BV-51-221 vergeleken met BDD-BV-51-201
De indeling van de nieuwe voorwaarden is aangepast. De inhoud is gelijk gebleven. Doordat artikelen zijn 
samengevoegd in tabellen is een verwijzing naar artikelnummers niet meer mogelijk. Door de nieuwe indeling is het 
duidelijker wat wel en niet verzekerd is per gedekte gebeurtenis. 

In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Buiten De Deur verzekering.

Artikel Toelichting

Tuin (was 
artikel-
nummer 7)

Waar zijn de persoonlijke bezittingen verzekerd? In deze tekst voegden wij toe dat schade in de tuin van 
de woning waar verzekerde woont nu ook verzekerd is.

Persoonlijke 
bezittingen 
(was artikel-
nummer 6)

In deze tekst verduidelijkten we de persoonlijke bezittingen. We voegden toe dat cadeaus die 
verzekerde meeneemt voor een ander wel bij de persoonlijke bezittingen horen. Wat daar niet bij hoort 
zijn persoonlijke bezittingen:
•  Om in de tuin te gebruiken (tuinset of tuingereedschap).
•  Waarvan een bedrijf eigenaar is (laptop van werkgever).
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