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In dit verschillenoverzicht leest u een toelichting op de aanpassingen die wij deden op onze 
verzekeringsvoorwaarden voor 2023. 

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 verzekeringsvoorwaarden op averoachmea.nl/volmachten/particulier-op-zeker/voorwaarden door 
uw modelnummer in te voeren.

Klik op het modelnummer  
om er naar toe te gaan

http://averoachmea.nl/volmachten/particulier-op-zeker/voorwaarden
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Algemene voorwaarden

POZ-ALG-02-231 Algemene Voorwaarden

POZ-ALG-02-231 vergeleken met POZ-ALG-02-211
In dit overzicht ziet u welk artikel wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Algemene Voorwaarden.

Artikel Toelichting

7 Wanneer is schade niet verzekerd? Aan dit artikel voegden wij de volgende uitsluitingen toe:
• Schade die wij niet mogen verzekeren van de Sanctiewet 1977 of de regels volgens die wet.  

Bijvoorbeeld: als wij daardoor meewerken aan verboden transacties.
• Schade die wij niet mogen betalen van de Sanctiewet 1977 of de regels volgens die wet.  

Bijvoorbeeld: als wij daardoor geld moeten betalen aan personen, ondernemingen, overheden of  
andere organisaties op een verbodslijst. Dit geldt ook voor indirecte betalingen.
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Recreatie

CAM-BV-56-231 Kampeerauto – WA + Beperkt Casco

CAM-BV-56-231 vergeleken met CAM-BV-56-221
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 - WA + Beperkt Casco. 

Artikel Onderdeel Wettelijke Aansprakelijkheid

2 Het kenteken van de kampeerauto staat op naam van de verzekerde
Welke kampeerauto is verzekerd?
• Wij voegden toe dat het kenteken van de kampeerauto ook op naam van 1 van de (stief)ouders kan 

staan.

4 Iemand anders wordt de hoofdbestuurder
Het gebruik van de kampeerauto verandert 
Welke veranderingen meldt u binnen 14 dagen?
• Wij verduidelijkten dat het gaat om de verandering van de hoofdbestuurder in plaats van de 

regelmatig bestuurder.
• Wij voegden toe dat ook een verandering in het gebruik gemeld moet worden. Bijvoorbeeld 

wanneer dit voortaan zakelijk is.

6 In dit nieuwe artikel staat wat wij doen als verzekerde een extra kampeerauto wil verzekeren of de 
verzekerde kampeerauto wil vervangen. Wij beoordelen de aanvraag dan opnieuw.
• Verzekerde krijgt een nieuwe verzekeringsovereenkomst.

 - Hierdoor verandert mogelijk de premie en gelden er nieuwe voorwaarden. 
• Of wij verzekeren de kampeerauto niet.

15 De kampeerauto wordt zakelijk gebruikt
Schade door de kampeerauto is niet verzekerd bij zakelijk gebruik. In dit artikel verduidelijkten we wat 
we bedoelen met zakelijk gebruik. En voegden we toe wanneer schade wel verzekerd is.
• Niet verzekerd: de kampeerauto wordt zakelijk gebruikt, met winstoogmerk.

 - Dit geldt ook voor bijvoorbeeld goederenvervoer.
• Wel verzekerd: vrijwilligerswerk en/of maatschappelijk gebruik zonder winstoogmerk.

 - Bijvoorbeeld: maaltijdbezorging voor hulpbehoevenden en vervoer van minder mobiele 
personen naar de huisarts of het ziekenhuis. 

• Wel verzekerd: een werknemer die naar zijn werkgever reist met zijn eigen kampeerauto (woon-
werkverkeer).

De bestuurder heeft alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen gebruikt
Schade door de kampeerauto is niet verzekerd wanneer de bestuurder alcohol, drugs, medicijnen of 
andere bedwelmende stoffen heeft gebruikt. 
• Wij voegden toe dat dit ook geldt wanneer de bestuurder niet meewerkt aan een speekseltest.

Artikel Onderdeel Beperkt Casco

8 Diefstal van de kampeerauto
Diefstal van de kampeerauto is verzekerd, als de kampeerauto langer dan 20 dagen weg is. 
• We verduidelijkten dat deze periode in gaat vanaf het moment dat verzekerde de diefstal of 

verduistering bij ons meldt. 
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Artikel Onderdeel Wettelijke Aansprakelijkheid

9 € 20,- per dag voor een vervangende kampeerauto bij diefstal
Welke kosten zijn naast de schade ook verzekerd?
• Wij verduidelijkten dat de periode van daggeldvergoeding van maximaal 20 dagen in gaat vanaf het 

moment dat verzekerde de diefstal of verduistering bij ons meldt.
• Wij vergoeden alleen als verzekerde een officiële nota van een verhuurbedrijf of garage kan laten 

zien.

11 De kampeerauto wordt zakelijk gebruikt
Schade is niet verzekerd bij zakelijk gebruik. In dit artikel verduidelijkten we wat we bedoelen met 
zakelijk gebruik. En voegden we toe wanneer schade wel verzekerd is.
• Niet verzekerd: de kampeerauto wordt zakelijk gebruikt, met winstoogmerk.

 - Dit geldt ook voor bijvoorbeeld goederenvervoer.
• Wel verzekerd: vrijwilligerswerk en/of maatschappelijk gebruik zonder winstoogmerk.

 - Bijvoorbeeld: maaltijdbezorging voor hulpbehoevenden en vervoer van minder mobiele 
personen naar de huisarts of het ziekenhuis. 

• Wel verzekerd: een werknemer die naar zijn werkgever reist met zijn eigen kampeerauto (woon-
werkverkeer).

De bestuurder heeft alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen gebruikt
Schade is niet verzekerd wanneer de bestuurder alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende 
stoffen heeft gebruikt. 
• Wij voegden toe dat dit ook geldt wanneer de bestuurder niet meewerkt aan een speekseltest.

18 Geen reparatie als de kosten hoger zijn dan 2/3 van de aanschafwaarde
Hoe regelen we schade als verzekerde de kampeerauto 3 jaar of korter heeft? 
• Wij scherpten de aanschafwaarderegeling aan. Wij voegden toe dat we de aanschafwaarde van de 

kampeerauto betalen als de originele aanschafnota van een bedrijf is, dat volgens het register van 
de Kamer van Koophandel handelt in kampeerauto’s.

20 Geen reparatie als de kosten hoger zijn dan 2/3 van de dagwaarde
Hoe regelen we schade als de aanschafwaarde van de kampeerauto hoger was dan €75.000,-? 
• Wij voegden toe dat we de dagwaarde van de kampeerauto betalen + 10% tot maximaal de 

aanschafwaarde.

Onderdeel Beperkt Casco
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Artikel Onderdeel Wettelijke Aansprakelijkheid

21 Wij breiden de verzekering uit met een taxatiewaarderegeling. In dit nieuwe artikel leggen wij uit hoe wij 
de schade regelen als verzekerde een geldig taxatierapport heeft voor de kampeerauto.
We betalen de reparatiekosten
• Tot 2/3 van het bedrag in het taxatierapport. 
• U laat ons het originele taxatierapport zien. 

 - Het rapport is gemaakt door een deskundig taxateur. 
 - Hij is ingeschreven bij de Stichting VRT (Verenigd Register van Taxateurs). 
 - Of is lid van de Federatie TMV (Federatie van Taxateurs en Veilinghouders) in roerende 

zaken. 
 - Hij verwijst in zijn rapport naar art. 7:960 van het Burgerlijk Wetboek. 

• Het rapport is maximaal 3 jaar oud. 
Geen reparatie als de kosten hoger zijn dan 2/3 van het bedrag in het taxatierapport. 
• We betalen dan de waarde die staat in het taxatierapport. 

 - De waarde van de resten halen we daar nog vanaf. 
 - Het rapport is maximaal 3 jaar oud. 

We houden rekening met bestaande beschadigingen. 
• U heeft een vergoeding gekregen om de beschadiging te laten herstellen, maar dat heeft u niet 

gedaan. 
 - Deze vergoeding trekken wij af van de waarde van de kampeerauto. 

• U heeft geen vergoeding voor het herstel van de beschadigingen aangevraagd. 
 - 50% van de herstelkosten van de bestaande beschadigingen trekken we af van de waarde van 

de kampeerauto.

Onderdeel Beperkt Casco
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CAM-BV-57-231 Kampeerauto – WA + Volledig Casco

CAM-BV-57-231 vergeleken met CAM-BV-57-221
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 - WA + Volledig Casco.

Artikel Onderdeel Wettelijke Aansprakelijkheid

2 Het kenteken van de kampeerauto staat op naam van de verzekerde
Welke kampeerauto is verzekerd?
• Wij voegden toe dat het kenteken van de kampeerauto ook op naam van 1 van de (stief)ouders kan 

staan.

4 Iemand anders wordt de hoofdbestuurder
Het gebruik van de kampeerauto verandert 
Welke veranderingen meldt u binnen 14 dagen?
• Wij verduidelijkten dat het gaat om de verandering van de hoofdbestuurder in plaats van de 

regelmatig bestuurder.
• Wij voegden toe dat ook een verandering in het gebruik gemeld moet worden. Bijvoorbeeld 

wanneer dit voortaan zakelijk is.

6 In dit nieuwe artikel staat wat wij doen als verzekerde een extra kampeerauto wil verzekeren of de 
verzekerde kampeerauto wil vervangen. Wij beoordelen de aanvraag dan opnieuw.
• Verzekerde krijgt een nieuwe verzekeringsovereenkomst.

 - Hierdoor verandert mogelijk de premie en gelden er nieuwe voorwaarden. 
• Of wij verzekeren de kampeerauto niet.

15 De kampeerauto wordt zakelijk gebruikt
Schade door de kampeerauto is niet verzekerd bij zakelijk gebruik. In dit artikel verduidelijkten we wat 
we bedoelen met zakelijk gebruik. En voegden we toe wanneer schade wel verzekerd is.
• Niet verzekerd: de kampeerauto wordt zakelijk gebruikt, met winstoogmerk.

 - Dit geldt ook voor bijvoorbeeld goederenvervoer.
• Wel verzekerd: vrijwilligerswerk en/of maatschappelijk gebruik zonder winstoogmerk.

 - Bijvoorbeeld: maaltijdbezorging voor hulpbehoevenden en vervoer van minder mobiele 
personen naar de huisarts of het ziekenhuis. 

• Wel verzekerd: een werknemer die naar zijn werkgever reist met zijn eigen kampeerauto (woon-
werkverkeer).

De bestuurder heeft alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen gebruikt
Schade door de kampeerauto is niet verzekerd wanneer de bestuurder alcohol, drugs, medicijnen of 
andere bedwelmende stoffen heeft gebruikt. 
• Wij voegden toe dat dit ook geldt wanneer de bestuurder niet meewerkt aan een speekseltest.

Artikel Onderdeel Volledig Casco

8 Diefstal van de kampeerauto
Diefstal van de kampeerauto is verzekerd, als de kampeerauto langer dan 20 dagen weg is. 
• We verduidelijkten dat deze periode in gaat vanaf het moment dat verzekerde de diefstal of 

verduistering bij ons meldt. 

9 € 20,- per dag voor een vervangende kampeerauto bij diefstal
Welke kosten zijn naast de schade ook verzekerd?
• Wij verduidelijkten dat de periode van daggeldvergoeding van maximaal 20 dagen in gaat vanaf het 

moment dat verzekerde de diefstal of verduistering bij ons meldt.
• Wij vergoeden alleen als verzekerde een officiële nota van een verhuurbedrijf of garage kan laten 

zien.
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Artikel Onderdeel Wettelijke Aansprakelijkheid

11 De kampeerauto wordt zakelijk gebruikt
Schade is niet verzekerd bij zakelijk gebruik. In dit artikel verduidelijkten we wat we bedoelen met 
zakelijk gebruik. En voegden we toe wanneer schade wel verzekerd is.
• Niet verzekerd: de kampeerauto wordt zakelijk gebruikt, met winstoogmerk.

 - Dit geldt ook voor bijvoorbeeld goederenvervoer.
• Wel verzekerd: vrijwilligerswerk en/of maatschappelijk gebruik zonder winstoogmerk.

 - Bijvoorbeeld: maaltijdbezorging voor hulpbehoevenden en vervoer van minder mobiele 
personen naar de huisarts of het ziekenhuis. 

• Wel verzekerd: een werknemer die naar zijn werkgever reist met zijn eigen kampeerauto (woon-
werkverkeer).

De bestuurder heeft alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen gebruikt
Schade is niet verzekerd wanneer de bestuurder alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende 
stoffen heeft gebruikt. 
• Wij voegden toe dat dit ook geldt wanneer de bestuurder niet meewerkt aan een speekseltest.

18 Geen reparatie als de kosten hoger zijn dan 2/3 van de aanschafwaarde
Hoe regelen we schade als verzekerde de kampeerauto 3 jaar of korter heeft? 
• Wij scherpten de aanschafwaarderegeling aan. Wij voegden toe dat we de aanschafwaarde van de 

kampeerauto betalen als de originele aanschafnota van een bedrijf is, dat volgens het register van 
de Kamer van Koophandel handelt in kampeerauto’s.

20 Geen reparatie als de kosten hoger zijn dan 2/3 van de dagwaarde
Hoe regelen we schade als de aanschafwaarde van de kampeerauto hoger was dan €75.000,-? 
• Wij voegden toe dat we de dagwaarde van de kampeerauto betalen + 10% tot maximaal de 

aanschafwaarde.

21 Wij breiden de verzekering uit met een taxatiewaarderegeling. In dit nieuwe artikel leggen wij uit hoe 
wij de schade regelen als verzekerde een geldig taxatierapport heeft voor de kampeerauto.
We betalen de reparatiekosten
• Tot 2/3 van het bedrag in het taxatierapport. 
• U laat ons het originele taxatierapport zien. 

 - Het rapport is gemaakt door een deskundig taxateur. 
 - Hij is ingeschreven bij de Stichting VRT (Verenigd Register van Taxateurs). 
 - Of is lid van de Federatie TMV (Federatie van Taxateurs en Veilinghouders) in roerende 

zaken. 
 - Hij verwijst in zijn rapport naar art. 7:960 van het Burgerlijk Wetboek. 

• Het rapport is maximaal 3 jaar oud. 
Geen reparatie als de kosten hoger zijn dan 2/3 van het bedrag in het taxatierapport
• We betalen dan de waarde die staat in het taxatierapport. 

 - De waarde van de resten halen we daar nog vanaf. 
 - Het rapport is maximaal 3 jaar oud. 

We houden rekening met bestaande beschadigingen
• U heeft een vergoeding gekregen om de beschadiging te laten herstellen, maar dat heeft u niet 

gedaan. 
 - Deze vergoeding trekken wij af van de waarde van de kampeerauto. 

• U heeft geen vergoeding voor het herstel van de beschadigingen aangevraagd. 
 - 50% van de herstelkosten van de bestaande beschadigingen trekken we af van de waarde van 

de kampeerauto.

Onderdeel Volledig Casco
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CAM-BV-58-231 Kampeerauto – WA

CAM-BV-58-231 vergeleken met CAM-BV-58-221
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 - WA.

Artikel Toelichting

2 Het kenteken van de kampeerauto staat op naam van de verzekerde
Welke kampeerauto is verzekerd?
• Wij voegden toe dat het kenteken van de kampeerauto ook op naam van 1 van de (stief)ouders kan 

staan.

4 Iemand anders wordt de hoofdbestuurder
Het gebruik van de kampeerauto verandert 
Welke veranderingen meldt u binnen 14 dagen?
• Wij verduidelijkten dat het gaat om de verandering van de hoofdbestuurder in plaats van de 

regelmatig bestuurder.
• Wij voegden toe dat ook een verandering in het gebruik gemeld moet worden. Bijvoorbeeld 

wanneer dit voortaan zakelijk is.

6 In dit nieuwe artikel staat wat wij doen als verzekerde een extra kampeerauto wil verzekeren of de 
verzekerde kampeerauto wil vervangen. Wij beoordelen de aanvraag dan opnieuw.
• Verzekerde krijgt een nieuwe verzekeringsovereenkomst.

 - Hierdoor verandert mogelijk de premie en gelden er nieuwe voorwaarden. 
• Of wij verzekeren de kampeerauto niet.

15 De kampeerauto wordt zakelijk gebruikt
Schade door de kampeerauto is niet verzekerd bij zakelijk gebruik. In dit artikel verduidelijkten we wat 
we bedoelen met zakelijk gebruik. En voegden we toe wanneer schade wel verzekerd is.
• Niet verzekerd: de kampeerauto wordt zakelijk gebruikt, met winstoogmerk.

 - Dit geldt ook voor bijvoorbeeld goederenvervoer.
• Wel verzekerd: vrijwilligerswerk en/of maatschappelijk gebruik zonder winstoogmerk.

 - Bijvoorbeeld: maaltijdbezorging voor hulpbehoevenden en vervoer van minder mobiele 
personen naar de huisarts of het ziekenhuis. 

• Wel verzekerd: een werknemer die naar zijn werkgever reist met zijn eigen kampeerauto (woon-
werkverkeer).

De bestuurder heeft alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen gebruikt
Schade door de kampeerauto is niet verzekerd wanneer de bestuurder alcohol, drugs, medicijnen of 
andere bedwelmende stoffen heeft gebruikt. 
• Wij voegden toe dat dit ook geldt wanneer de bestuurder niet meewerkt aan een speekseltest.
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CAM-BV-59-231 Kampeerauto – WA + Beperkt Casco +   
  No-Claim Garantie

CAM-BV-59-231 vergeleken met CAM-BV-59-221
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 - WA + Beperkt Casco + No-Claim Garantie.

Artikel Onderdeel Wettelijke Aansprakelijkheid

2 Het kenteken van de kampeerauto staat op naam van de verzekerde
Welke kampeerauto is verzekerd?
• Wij voegden toe dat het kenteken van de kampeerauto ook op naam van 1 van de (stief)ouders kan 

staan.

4 Iemand anders wordt de hoofdbestuurder
Het gebruik van de kampeerauto verandert 
Welke veranderingen meldt u binnen 14 dagen?
• Wij verduidelijkten dat het gaat om de verandering van de hoofdbestuurder in plaats van de 

regelmatig bestuurder.
• Wij voegden toe dat ook een verandering in het gebruik gemeld moet worden. Bijvoorbeeld 

wanneer dit voortaan zakelijk is.

6 In dit nieuwe artikel staat wat wij doen als verzekerde een extra kampeerauto wil verzekeren of de 
verzekerde kampeerauto wil vervangen. Wij beoordelen de aanvraag dan opnieuw.
• Verzekerde krijgt een nieuwe verzekeringsovereenkomst.

 - Hierdoor verandert mogelijk de premie en gelden er nieuwe voorwaarden. 
• Of wij verzekeren de kampeerauto niet.

15 De kampeerauto wordt zakelijk gebruikt
Schade door de kampeerauto is niet verzekerd bij zakelijk gebruik. In dit artikel verduidelijkten we wat 
we bedoelen met zakelijk gebruik. En voegden we toe wanneer schade wel verzekerd is.
• Niet verzekerd: de kampeerauto wordt zakelijk gebruikt, met winstoogmerk.

 - Dit geldt ook voor bijvoorbeeld goederenvervoer.
• Wel verzekerd: vrijwilligerswerk en/of maatschappelijk gebruik zonder winstoogmerk.

 - Bijvoorbeeld: maaltijdbezorging voor hulpbehoevenden en vervoer van minder mobiele 
personen naar de huisarts of het ziekenhuis. 

• Wel verzekerd: een werknemer die naar zijn werkgever reist met zijn eigen kampeerauto (woon-
werkverkeer).

De bestuurder heeft alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen gebruikt
Schade door de kampeerauto is niet verzekerd wanneer de bestuurder alcohol, drugs, medicijnen of 
andere bedwelmende stoffen heeft gebruikt. 
• Wij voegden toe dat dit ook geldt wanneer de bestuurder niet meewerkt aan een speekseltest.

Artikel Onderdeel Beperkt Casco

8 Diefstal van de kampeerauto
Diefstal van de kampeerauto is verzekerd, als de kampeerauto langer dan 20 dagen weg is. 
• We verduidelijkten dat deze periode in gaat vanaf het moment dat verzekerde de diefstal of 

verduistering bij ons meldt.
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Artikel Onderdeel Wettelijke Aansprakelijkheid

9 € 20,- per dag voor een vervangende kampeerauto bij diefstal
Welke kosten zijn naast de schade ook verzekerd?
• Wij verduidelijkten dat de periode van daggeldvergoeding van maximaal 20 dagen in gaat vanaf het 

moment dat verzekerde de diefstal of verduistering bij ons meldt.
• Wij vergoeden alleen als verzekerde een officiële nota van een verhuurbedrijf of garage kan laten zien.

11 De kampeerauto wordt zakelijk gebruikt
Schade is niet verzekerd bij zakelijk gebruik. In dit artikel verduidelijkten we wat we bedoelen met 
zakelijk gebruik. En voegden we toe wanneer schade wel verzekerd is.
• Niet verzekerd: de kampeerauto wordt zakelijk gebruikt, met winstoogmerk.

 - Dit geldt ook voor bijvoorbeeld goederenvervoer.
• Wel verzekerd: vrijwilligerswerk en/of maatschappelijk gebruik zonder winstoogmerk.

 -  Bijvoorbeeld: maaltijdbezorging voor hulpbehoevenden en vervoer van minder mobiele 
personen naar de huisarts of het ziekenhuis. 

• Wel verzekerd: een werknemer die naar zijn werkgever reist met zijn eigen kampeerauto (woon-
werkverkeer).

De bestuurder heeft alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen gebruikt
Schade is niet verzekerd wanneer de bestuurder alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende 
stoffen heeft gebruikt. 
• Wij voegden toe dat dit ook geldt wanneer de bestuurder niet meewerkt aan een speekseltest

18 Geen reparatie als de kosten hoger zijn dan 2/3 van de aanschafwaarde
Hoe regelen we schade als verzekerde de kampeerauto 3 jaar of korter heeft? 
• Wij scherpten de aanschafwaarderegeling aan. Wij voegden toe dat we de aanschafwaarde van de 

kampeerauto betalen als de originele aanschafnota van een bedrijf is, dat volgens het register van 
de Kamer van Koophandel handelt in kampeerauto’s.

20 Geen reparatie als de kosten hoger zijn dan 2/3 van de dagwaarde
Hoe regelen we schade als de aanschafwaarde van de kampeerauto hoger was dan €75.000,-? 
• Wij voegden toe dat we de dagwaarde van de kampeerauto betalen + 10% tot maximaal de 

aanschafwaarde.

21 Wij breiden de verzekering uit met een taxatiewaarderegeling. In dit nieuwe artikel leggen wij uit hoe 
wij de schade regelen als verzekerde een geldig taxatierapport heeft voor de kampeerauto.
We betalen de reparatiekosten
• Tot 2/3 van het bedrag in het taxatierapport. 
• U laat ons het originele taxatierapport zien. 

 - Het rapport is gemaakt door een deskundig taxateur. 
 - Hij is ingeschreven bij de Stichting VRT (Verenigd Register van Taxateurs). 
 - Of is lid van de Federatie TMV (Federatie van Taxateurs en Veilinghouders) in roerende zaken. 
 - Hij verwijst in zijn rapport naar art. 7:960 van het Burgerlijk Wetboek. 

• Het rapport is maximaal 3 jaar oud. 
Geen reparatie als de kosten hoger zijn dan 2/3 van het bedrag in het taxatierapport
• We betalen dan de waarde die staat in het taxatierapport. 

 - De waarde van de resten halen we daar nog vanaf. 
 - Het rapport is maximaal 3 jaar oud. 

We houden rekening met bestaande beschadigingen
• U heeft een vergoeding gekregen om de beschadiging te laten herstellen, maar dat heeft u niet 

gedaan. 
 - Deze vergoeding trekken wij af van de waarde van de kampeerauto. 

• U heeft geen vergoeding voor het herstel van de beschadigingen aangevraagd. 
 - 50% van de herstelkosten van de bestaande beschadigingen trekken we af van de waarde van 

de kampeerauto.

Onderdeel Beperkt Casco
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CAM-BV-60-231 Kampeerauto – WA + Volledig Casco +   
  No-Claim Garantie

CAM-BV-60-231 vergeleken met CAM-BV-60-221 
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 - WA + Volledig Casco + No-Claim Garantie.

Artikel Onderdeel Wettelijke Aansprakelijkheid

2 Het kenteken van de kampeerauto staat op naam van de verzekerde
Welke kampeerauto is verzekerd?
• Wij voegden toe dat het kenteken van de kampeerauto ook op naam van 1 van de (stief)ouders kan 

staan.

4 Iemand anders wordt de hoofdbestuurder
Het gebruik van de kampeerauto verandert 
Welke veranderingen meldt u binnen 14 dagen?
• Wij verduidelijkten dat het gaat om de verandering van de hoofdbestuurder in plaats van de 

regelmatig bestuurder.
• Wij voegden toe dat ook een verandering in het gebruik gemeld moet worden. Bijvoorbeeld 

wanneer dit voortaan zakelijk is.

6 In dit nieuwe artikel staat wat wij doen als verzekerde een extra kampeerauto wil verzekeren of de 
verzekerde kampeerauto wil vervangen. Wij beoordelen de aanvraag dan opnieuw.
• Verzekerde krijgt een nieuwe verzekeringsovereenkomst.

 - Hierdoor verandert mogelijk de premie en gelden er nieuwe voorwaarden. 
• Of wij verzekeren de kampeerauto niet.

15 De kampeerauto wordt zakelijk gebruikt
Schade door de kampeerauto is niet verzekerd bij zakelijk gebruik. In dit artikel verduidelijkten we wat 
we bedoelen met zakelijk gebruik. En voegden we toe wanneer schade wel verzekerd is.
• Niet verzekerd: de kampeerauto wordt zakelijk gebruikt, met winstoogmerk.

 - Dit geldt ook voor bijvoorbeeld goederenvervoer.
• Wel verzekerd: vrijwilligerswerk en/of maatschappelijk gebruik zonder winstoogmerk.

 - Bijvoorbeeld: maaltijdbezorging voor hulpbehoevenden en vervoer van minder mobiele 
personen naar de huisarts of het ziekenhuis. 

• Wel verzekerd: een werknemer die naar zijn werkgever reist met zijn eigen kampeerauto (woon-
werkverkeer).

De bestuurder heeft alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen gebruikt
Schade door de kampeerauto is niet verzekerd wanneer de bestuurder alcohol, drugs, medicijnen of 
andere bedwelmende stoffen heeft gebruikt. 
• Wij voegden toe dat dit ook geldt wanneer de bestuurder niet meewerkt aan een speekseltest.

Artikel Onderdeel Volledig Casco

8 Diefstal van de kampeerauto
Diefstal van de kampeerauto is verzekerd, als de kampeerauto langer dan 20 dagen weg is. 
• We verduidelijkten dat deze periode in gaat vanaf het moment dat verzekerde de diefstal of 

verduistering bij ons meldt. 
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Artikel Onderdeel Wettelijke Aansprakelijkheid

9 € 20,- per dag voor een vervangende kampeerauto bij diefstal
Welke kosten zijn naast de schade ook verzekerd?
• Wij verduidelijkten dat de periode van daggeldvergoeding van maximaal 20 dagen in gaat vanaf het 

moment dat verzekerde de diefstal of verduistering bij ons meldt.
• Wij vergoeden alleen als verzekerde een officiële nota van een verhuurbedrijf of garage kan laten zien.

11 De kampeerauto wordt zakelijk gebruikt
Schade is niet verzekerd bij zakelijk gebruik. In dit artikel verduidelijkten we wat we bedoelen met 
zakelijk gebruik. En voegden we toe wanneer schade wel verzekerd is.
• Niet verzekerd: de kampeerauto wordt zakelijk gebruikt, met winstoogmerk.

 - Dit geldt ook voor bijvoorbeeld goederenvervoer.
• Wel verzekerd: vrijwilligerswerk en/of maatschappelijk gebruik zonder winstoogmerk.

 - Bijvoorbeeld: maaltijdbezorging voor hulpbehoevenden en vervoer van minder mobiele 
personen naar de huisarts of het ziekenhuis. 

• Wel verzekerd: een werknemer die naar zijn werkgever reist met zijn eigen kampeerauto (woon-
werkverkeer).

De bestuurder heeft alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen gebruikt
Schade is niet verzekerd wanneer de bestuurder alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende 
stoffen heeft gebruikt. 
• Wij voegden toe dat dit ook geldt wanneer de bestuurder niet meewerkt aan een speekseltest.

18 Geen reparatie als de kosten hoger zijn dan 2/3 van de aanschafwaarde
Hoe regelen we schade als verzekerde de kampeerauto 3 jaar of korter heeft? 
• Wij scherpten de aanschafwaarderegeling aan. Wij voegden toe dat we de aanschafwaarde van de 

kampeerauto betalen als de originele aanschafnota van een bedrijf is, dat volgens het register van 
de Kamer van Koophandel handelt in kampeerauto’s.

20 Geen reparatie als de kosten hoger zijn dan 2/3 van de dagwaarde
Hoe regelen we schade als de aanschafwaarde van de kampeerauto hoger was dan €75.000,-? 
• Wij voegden toe dat we de dagwaarde van de kampeerauto betalen + 10% tot maximaal de 

aanschafwaarde.

21 Wij breiden de verzekering uit met een taxatiewaarderegeling. In dit nieuwe artikel leggen wij uit hoe 
wij de schade regelen als verzekerde een geldig taxatierapport heeft voor de kampeerauto.
We betalen de reparatiekosten
• Tot 2/3 van het bedrag in het taxatierapport. 
• U laat ons het originele taxatierapport zien. 

 - Het rapport is gemaakt door een deskundig taxateur. 
 - Hij is ingeschreven bij de Stichting VRT (Verenigd Register van Taxateurs). 
 - Of is lid van de Federatie TMV (Federatie van Taxateurs en Veilinghouders) in roerende zaken. 
 - Hij verwijst in zijn rapport naar art. 7:960 van het Burgerlijk Wetboek. 

• Het rapport is maximaal 3 jaar oud. 
Geen reparatie als de kosten hoger zijn dan 2/3 van het bedrag in het taxatierapport
• We betalen dan de waarde die staat in het taxatierapport. 

 - De waarde van de resten halen we daar nog vanaf. 
 - Het rapport is maximaal 3 jaar oud. 

We houden rekening met bestaande beschadigingen
• U heeft een vergoeding gekregen om de beschadiging te laten herstellen, maar dat heeft u niet 

gedaan. 
 - Deze vergoeding trekken wij af van de waarde van de kampeerauto. 

• U heeft geen vergoeding voor het herstel van de beschadigingen aangevraagd. 
 - 50% van de herstelkosten van de bestaande beschadigingen trekken we af van de waarde van 

de kampeerauto.

Onderdeel Volledig Casco
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CAM-BV-61-231 Kampeerauto – WA + No-Claim Garantie

CAM-BV-61-231 vergeleken met CAM-BV-61-221  
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 - WA + No-Claim Garantie.

Artikel Onderdeel Wettelijke Aansprakelijkheid

2 Het kenteken van de kampeerauto staat op naam van de verzekerde
Welke kampeerauto is verzekerd?
• Wij voegden toe dat het kenteken van de kampeerauto ook op naam van 1 van de (stief)ouders kan 

staan.

4 Iemand anders wordt de hoofdbestuurder
Het gebruik van de kampeerauto verandert 
Welke veranderingen meldt u binnen 14 dagen?
• Wij verduidelijkten dat het gaat om de verandering van de hoofdbestuurder in plaats van de 

regelmatig bestuurder.
• Wij voegden toe dat ook een verandering in het gebruik gemeld moet worden. Bijvoorbeeld 

wanneer dit voortaan zakelijk is.

6 In dit nieuwe artikel staat wat wij doen als verzekerde een extra kampeerauto wil verzekeren of de 
verzekerde kampeerauto wil vervangen. Wij beoordelen de aanvraag dan opnieuw.
• Verzekerde krijgt een nieuwe verzekeringsovereenkomst.

 - Hierdoor verandert mogelijk de premie en gelden er nieuwe voorwaarden. 
• Of wij verzekeren de kampeerauto niet.

15 De kampeerauto wordt zakelijk gebruikt
Schade door de kampeerauto is niet verzekerd bij zakelijk gebruik. In dit artikel verduidelijkten we wat 
we bedoelen met zakelijk gebruik. En voegden we toe wanneer schade wel verzekerd is.
• Niet verzekerd: de kampeerauto wordt zakelijk gebruikt, met winstoogmerk.

 - Dit geldt ook voor bijvoorbeeld goederenvervoer.
• Wel verzekerd: vrijwilligerswerk en/of maatschappelijk gebruik zonder winstoogmerk.

 - Bijvoorbeeld: maaltijdbezorging voor hulpbehoevenden en vervoer van minder mobiele 
personen naar de huisarts of het ziekenhuis. 

• Wel verzekerd: een werknemer die naar zijn werkgever reist met zijn eigen kampeerauto (woon-
werkverkeer).

De bestuurder heeft alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen gebruikt
Schade door de kampeerauto is niet verzekerd wanneer de bestuurder alcohol, drugs, medicijnen of 
andere bedwelmende stoffen heeft gebruikt. 
• Wij voegden toe dat dit ook geldt wanneer de bestuurder niet meewerkt aan een speekseltest.
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CAR-BV-52-231 Caravan – Beperkt Casco

CAR-BV-52-231 vergeleken met CAR-BV-52-221 
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 - Beperkt Casco.

Artikel Toelichting

6 In dit nieuwe artikel staat wat wij doen als verzekerde een extra caravan wil verzekeren of de 
verzekerde caravan wil vervangen. Wij beoordelen de aanvraag dan opnieuw.
• Verzekerde krijgt een nieuwe verzekeringsovereenkomst.

 - Hierdoor verandert mogelijk de premie en gelden er nieuwe voorwaarden. 
• Of wij verzekeren de caravan niet.

8 Diefstal van de caravan
Diefstal van de caravan is verzekerd, als de caravan langer dan 20 dagen weg is.
• We verduidelijkten dat deze periode in gaat vanaf het moment dat verzekerde de diefstal of 

verduistering bij ons meldt. 

11 De caravan wordt zakelijk gebruikt
Schade is niet verzekerd bij zakelijk gebruik. In dit artikel verduidelijkten we wat we bedoelen met 
zakelijk gebruik. En voegden we toe wanneer schade wel verzekerd is.
• Niet verzekerd: de caravan wordt zakelijk gebruikt, met winstoogmerk.

 - Bijvoorbeeld verhuur of lease.
• Wel verzekerd: vrijwilligerswerk en/of maatschappelijk gebruik zonder winstoogmerk.

De bestuurder van het motorrijtuig dat de caravan trekt heeft alcohol, drugs, medicijnen of 
andere bedwelmende stoffen gebruikt
Schade is niet verzekerd wanneer de bestuurder van het motorrijtuig dat de caravan trekt alcohol, 
drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen heeft gebruikt. 
• Wij voegden toe dat dit ook geldt wanneer de bestuurder niet meewerkt aan een speekseltest.

17 Geen reparatie als de kosten hoger zijn dan 2/3 van de aanschafwaarde
Hoe regelen we schade als verzekerde de caravan 3 jaar of korter heeft? 
• Wij scherpten de aanschafwaarderegeling aan. Wij voegden toe dat we de aanschafwaarde van de 

caravan betalen als de originele aanschafnota van een bedrijf is, dat volgens het register van de 
Kamer van Koophandel handelt in caravans.

19 Geen reparatie als de kosten hoger zijn dan 2/3 van de dagwaarde
Hoe regelen we schade als de aanschafwaarde van de caravan hoger was dan €35.000,-? 
• Wij voegden toe dat we de dagwaarde van de caravan betalen + 10% tot maximaal de 

aanschafwaarde.
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CAR-BV-53-231 Caravan – Volledig Casco

CAR-BV-53-231 vergeleken met CAR-BV-53-221
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 - Volledig Casco.

Artikel Toelichting

6 In dit nieuwe artikel staat wat wij doen als verzekerde een extra caravan wil verzekeren of de 
verzekerde caravan wil vervangen. Wij beoordelen de aanvraag dan opnieuw.
• Verzekerde krijgt een nieuwe verzekeringsovereenkomst.

 - Hierdoor verandert mogelijk de premie en gelden er nieuwe voorwaarden. 
• Of wij verzekeren de caravan niet.

8 Diefstal van de caravan
Diefstal van de caravan is verzekerd, als de caravan langer dan 20 dagen weg is.
• We verduidelijkten dat deze periode in gaat vanaf het moment dat verzekerde de diefstal of 

verduistering bij ons meldt. 

11 De caravan wordt zakelijk gebruikt
Schade is niet verzekerd bij zakelijk gebruik. In dit artikel verduidelijkten we wat we bedoelen met 
zakelijk gebruik. En voegden we toe wanneer schade wel verzekerd is.
• Niet verzekerd: de caravan wordt zakelijk gebruikt, met winstoogmerk.

 - Bijvoorbeeld verhuur of lease.
• Wel verzekerd: vrijwilligerswerk en/of maatschappelijk gebruik zonder winstoogmerk.

De bestuurder van het motorrijtuig dat de caravan trekt heeft alcohol, drugs, medicijnen of 
andere bedwelmende stoffen gebruikt
Schade is niet verzekerd wanneer de bestuurder van het motorrijtuig dat de caravan trekt alcohol, 
drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen heeft gebruikt. 
• Wij voegden toe dat dit ook geldt wanneer de bestuurder niet meewerkt aan een speekseltest.

17 Geen reparatie als de kosten hoger zijn dan 2/3 van de aanschafwaarde
Hoe regelen we schade als verzekerde de caravan 3 jaar of korter heeft? 
• Wij scherpten de aanschafwaarderegeling aan. Wij voegden toe dat we de aanschafwaarde van de 

caravan betalen als de originele aanschafnota van een bedrijf is, dat volgens het register van de 
Kamer van Koophandel handelt in caravans.

19 Geen reparatie als de kosten hoger zijn dan 2/3 van de dagwaarde
Hoe regelen we schade als de aanschafwaarde van de caravan hoger was dan €35.000,-? 
• Wij voegden toe dat we de dagwaarde van de caravan betalen + 10% tot maximaal de 

aanschafwaarde.
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DLR-BV-50-231 Doorlopende Reis – Personenhulp    
  en Bagage

DLR-BV-50-231 vergeleken met DLR-BV-50-221 
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

20 Een verzekerde heeft alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen gebruikt
Kosten zijn niet verzekerd als verzekerde alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen 
heeft gebruikt. 
• Wij voegden toe dat dit ook geldt wanneer verzekerde niet meewerkt aan een speekseltest.

Een verzekerde reist naar een gebied dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken afraadt
Kosten zijn niet verzekerd als een verzekerde reist naar een gebied dat het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken afraadt. Zoals gebieden met kleurcode rood. De beperking voor reizen naar gebieden met 
kleurcode oranje vervalt.

Artikel Onderdeel Bagage

7 Welke bagage van een verzekerde is verzekerd? Dit is bagage die verzekerde voor zichzelf meeneemt 
tijdens een reis en privé heeft aangekocht. Wij voegden de volgende uitsluiting toe:
• Niet verzekerd zijn spullen die verzekerde per post verstuurt.

13 Verzekerde neemt niet de normale voorzichtigheid in acht
Bagage is niet verzekerd als verzekerde niet de normale voorzichtigheid in acht neemt. Dit is het geval 
wanneer verzekerde diefstalgevoelige bagage zonder toezicht achterlaat in een ruimte. We 
verduidelijkten de 2 situaties wanneer achterlaten in een ruimte wel verzekerd is:
• De ruimte is afgesloten en er is zichtbare inbraakschade aan de buitenkant van die ruimte.
• De bagage ligt in een kast die is afgesloten en er is zichtbare inbraakschade aan de kast.

Bij diefstal van bagage uit een motorrijtuig
Bagage is niet verzekerd bij diefstal uit een motorrijtuig. 
• We verduidelijkten dat als verzekerde de diefstalgevoelige bagage in een bestelauto of 

kampeerauto uit het zicht opbergt in een kast of kist, dit wel verzekerd is. 

Bij diefstal van persoonlijke bezittingen uit een toercaravan
Bagage is niet verzekerd bij diefstal uit een toercaravan. 
• We verduidelijkten dat als verzekerde kan aantonen dat de toercaravan was afgesloten en er 

zichtbare inbraakschade is, dit wel verzekerd is.

Een verzekerde reist naar een gebied dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken afraadt
Bagage is niet verzekerd als een verzekerde reist naar een gebied dat het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken afraadt. Zoals gebieden met kleurcode rood. De beperking voor reizen naar gebieden met 
kleurcode oranje vervalt.

Een verzekerde heeft alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen gebruikt
Bagage is niet verzekerd als verzekerde alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen 
heeft gebruikt. 
• Wij voegden toe dat dit ook geldt wanneer verzekerde niet meewerkt aan een speekseltest.
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Artikel Onderdeel Personenhulp

14 Schade door reparatie, restauratie, bewerking of schoonmaken van spullen
Welke schade is niet verzekerd? In dit artikel staat dat schade door reparatie, restauratie, bewerking of 
schoonmaken van spullen niet verzekerd is. 
• Wij voegden toe dat na een schade de reparatie soms zichtbaar blijft. Er kan bijvoorbeeld 

kleurverschil ontstaan. De kosten om dit op te lossen zijn niet verzekerd.

Begrippen Audiovisuele apparatuur, computerapparatuur en telefoons
Onder diefstalgevoelige bagage vallen audiovisuele apparatuur, computerapparatuur en telefoons. 
Zoals bijvoorbeeld smartphones, laptops, tablets en draagbare speakers. 
• Wij voegden hier draadloze oordopjes en koptelefoons aan toe.

Onderdeel Bagage
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DLR-BV-51-231 Doorlopende Reis – Geneeskundige kosten

DLR-BV-51-231 vergeleken met DLR-BV-51-221
In dit overzicht ziet u welk artikel wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Doorlopende Reisverzekering - Geneeskundige kosten.

Artikel Toelichting

13 Een verzekerde heeft alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen gebruikt
Geneeskundige kosten zijn niet verzekerd als verzekerde alcohol, drugs, medicijnen of andere 
bedwelmende stoffen heeft gebruikt. 
• Wij voegden toe dat dit ook geldt wanneer verzekerde niet meewerkt aan een speekseltest.

Een verzekerde reist naar een gebied dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken afraadt
Geneeskundige kosten zijn niet verzekerd als een verzekerde reist naar een gebied dat het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken afraadt. Zoals gebieden met kleurcode rood. De beperking voor reizen naar 
gebieden met kleurcode oranje vervalt.
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DLR-BV-52-231 Doorlopende Reis – Annulering 

DLR-BV-52-231 vergeleken met DLR-BV-52-221 
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

12 Een verzekerde overlijdt, wordt ziek of krijgt een ongeluk
Schade is verzekerd als verzekerde overlijdt, ziek wordt of een ongeluk krijgt. 
• Wij verduidelijkten dat de verzekerde reis daardoor niet door kan gaan of afgebroken moet worden. 
• Wij voegden toe dat bij het afbreken van de reis schriftelijk bewijs door een arts vanuit het 

vakantieland nodig is.

Een verzekerde moet geopereerd worden
Schade is verzekerd als verzekerde geopereerd moet worden terwijl verzekerde op reis is. Wij voegden toe:
• Dat dit ook geldt als verzekerde een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaat. 
• Dit niet uitgesteld kan worden tot na de reis.
• De verzekerde reis daardoor niet door kan gaan of afgebroken moet worden.

Een verzekerde moet herexamen doen voor een eindexamen
Schade is verzekerd als verzekerde herexamen moet doen voor een eindexamen. 
• Wij verduidelijkten dat de periode van het herexamen niet bekend was tijdens het boeken van de reis.
• Wij voegden toe dat de verzekerde reis daardoor niet door kan gaan of afgebroken moet worden. 

Toevoeging bij meerdere gedekte gebeurtenissen
Bij meerdere gedekte gebeurtenissen voegden wij toe dat de verzekerde reis door deze gebeurtenis 
niet door kan gaan of afgebroken moet worden. We verduidelijkten dat het gaat om een verzekerde die 
mee op reis is of gaat. Het gaat om de volgende gebeurtenissen:
• Een persoon om wie verzekerde erg veel geeft overlijdt, wordt ernstig ziek of krijgt een ernstig 

ongeluk.
• De oppas voor het thuisblijvende kind van een verzekerde overlijdt, wordt ziek of krijgt een ongeluk.
• De zaakwaarnemer van een verzekerde overlijdt, wordt ziek of krijgt een ongeluk.
• De persoon bij wie een verzekerde wilde logeren overlijdt, wordt ernstig ziek of krijgt een ernstig 

ongeluk.
• Een hulp- of geleidehond van de verzekerde overlijdt, wordt ziek of krijgt een ongeluk.
• Een verzekerde moet de erfenis regelen van iemand die overleden is.
• Een verzekerde is zwanger.
• Een verzekerde heeft medische problemen met de zwangerschap. 
• Een verzekerde wordt onverwachts opgeroepen voor een donororgaan.
• Een verzekerde mag niet worden ingeënt.
• Een verzekerde krijgt onverwacht geen visum.
• De woning of het bedrijfspand van een verzekerde heeft schade. 
• Het verblijfadres bij familie of kennissen in het buitenland heeft schade.
• Het vakantiehuis heeft schade.
• Een verzekerde kan door natuurgeweld niet bij het vakantiehuis komen.
• Een verzekerde heeft een baan gekregen.
• Een verzekerde wordt onverwacht ontslagen.
• Een verzekerde gaat scheiden.
• Een verzekerde krijgt een huurwoning of nieuwbouwwoning.
• Een verzekerde adopteert een kind. 
• De verzekerde neemt actief deel aan de officiële Elfstedentocht op de schaats.
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Artikel Toelichting

14 Een verzekerde heeft alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen gebruikt
Schade is niet verzekerd als verzekerde alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen 
heeft gebruikt. 
• Wij voegden toe dat dit ook geldt wanneer verzekerde niet meewerkt aan een speekseltest.
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DLR-BV-53-231 Doorlopende Reis – Voertuighulp op reis

DLR-BV-53-231 vergeleken met DLR-BV-53-221 
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 - Voertuighulp op reis.

Artikel Toelichting

7 Wat is verzekerd? In dit artikel staat dat pechhulp en vervangend vervoer op reis bij pech of schade 
zijn verzekerd. 
• Wij voegden toe dat onze alarmcentrale hulp biedt op de reisbestemming voor zover dit gezien de 

(veiligheids)situatie mogelijk of wenselijk is.
• Let op: voor vervangend vervoer is een creditcard nodig. Zonder creditcard kan verzekerde geen 

vervangend (huur)motorvoertuig meekrijgen.

16 Overnachting voor bestuurder en passagiers
Wat is verzekerd als het motorrijtuig binnen 2 werkdagen gerepareerd kan worden? In dit artikel staat 
dat overnachting voor bestuurder en passagiers dan verzekerd is voor maximaal €75,- per verzekerde 
per nacht. Wij voegden de volgende beperking toe:
• Wij betalen alleen voor personen die bij ons verzekerd zijn en mee op reis zijn.

20 Een verzekerde heeft alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen gebruikt
Pechhulp en vervangend vervoer zijn niet verzekerd als verzekerde alcohol, drugs, medicijnen of 
andere bedwelmende stoffen heeft gebruikt. 
• Wij voegden toe dat dit ook geldt wanneer verzekerde niet meewerkt aan een speekseltest.

Een verzekerde reist naar een gebied dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken afraadt
Pechhulp en vervangend vervoer zijn niet verzekerd als een verzekerde reist naar een gebied dat het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken afraadt. Zoals gebieden met kleurcode rood. De beperking voor 
reizen naar gebieden met kleurcode oranje vervalt.
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ONG-BV-53-231 Doorlopende Reis – Ongevallen – met   
  overlijdensdekking na een ongeval 

ONG-BV-53-231 vergeleken met ONG-BV-53-221 
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 - Ongevallen - met overlijdensdekking na een ongeval.

Artikel Onderdeel Ongevallen

11 Waarmee houden we geen rekening bij het bepalen van hoe ernstig een verzekerde invalide blijft? Wij 
voegden de volgende uitsluitingen toe: 
• We houden geen rekening met het risico op toekomstige klachten die indirect kunnen ontstaan door 

het ongeval. 
• Een arts kan geen posttraumatische artrose vaststellen met een technisch medisch onderzoek. 

Klachten zoals een hernia vervalt in dit rijtje.

16 Een verzekerde heeft alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen gebruikt
Ongevallen zijn niet verzekerd als verzekerde alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende 
stoffen heeft gebruikt. 
• Wij voegden toe dat dit ook geldt wanneer verzekerde niet meewerkt aan een speekseltest.

Artikel Onderdeel Tand ongeval

1 Kosten door schade aan het gebit van een verzekerde
Wat is verzekerd? 
• Wij voegden de beperking toe dat schade is verzekerd tot 2 jaar nadat het ongeval heeft 

plaatsgevonden. 

Artikel Onderdeel Extra zorg kosten

1 Medische kosten 
Kosten van kunst- en hulpmiddelen
Wat is verzekerd? 
• Wij voegden de beperking toe dat schade is verzekerd tot 2 jaar nadat het ongeval heeft 

plaatsgevonden. 

Artikel Onderdeel Praktische hulp

1 Kosten voor praktische hulp
Wat is verzekerd? 
• Wij voegden de beperking toe dat schade is verzekerd tot 2 jaar nadat het ongeval heeft 

plaatsgevonden. 
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PLZ-BV-50-231 Boot – WA  

PLZ-BV-50-231 vergeleken met PLZ-BV-50-221 
In dit overzicht ziet u welk artikel wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Bootverzekering - WA.

Artikel Toelichting

16 De schipper heeft alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen gebruikt
Schade door de boot en noodzakelijke hulp zijn niet verzekerd als verzekerde alcohol, drugs, 
medicijnen of andere bedwelmende stoffen heeft gebruikt. 
• Wij voegden toe dat dit ook geldt wanneer verzekerde niet meewerkt aan een speekseltest.

Wanneer zijn schade door de boot en noodzakelijke hulp niet verzekerd? Wij voegden de volgende 
uitsluiting toe:  
• De boot veroorzaakt milieuschade die voortkomt uit slecht of onvoldoende onderhoud van de boot.
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PLZ-BV-51-231 Boot – WA + Beperkt Casco 

PLZ-BV-51-231 vergeleken met PLZ-BV-51-221
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 - WA + Beperkt Casco.

Artikel Onderdeel Wettelijke Aansprakelijkheid

16 De schipper heeft alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen gebruikt
Schade door de boot en noodzakelijke hulp zijn niet verzekerd als verzekerde alcohol, drugs, 
medicijnen of andere bedwelmende stoffen heeft gebruikt. 
• Wij voegden toe dat dit ook geldt wanneer verzekerde niet meewerkt aan een speekseltest.

Wanneer zijn schade door de boot en noodzakelijke hulp niet verzekerd? Wij voegden de volgende 
uitsluiting toe:  
• De boot veroorzaakt milieuschade die voortkomt uit slecht of onvoldoende onderhoud van de boot.

Artikel Onderdeel Beperkt Casco

9 Welke oorzaken zijn verzekerd?  
• We voegden als oorzaak vorst toe. Schade door vorst is alleen verzekerd als de boot op tijd 

winterklaar is gemaakt door een gespecialiseerd bedrijf.

11 De schipper heeft alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen gebruikt
Schade is niet verzekerd wanneer de schipper alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende 
stoffen heeft gebruikt. 
• Wij voegden toe dat dit ook geldt wanneer de schipper niet meewerkt aan een speekseltest.

12 Welke schade is niet verzekerd? Wij voegden de volgende uitsluiting toe:
Schade die langzaam ontstaat.
• Door licht, lucht of vocht.

 - Bijvoorbeeld: verrotting, corrosie, elektrolyse, inwatering en verkleuring.
• Door bacterievorming in het dieselsysteem en de tank.
• Vervuiling van grond, water of lucht.
• Slijtage of veroudering.

25 Wanneer betaalt verzekerde eigen risico? Wij voegden de volgende gebeurtenis toe:
Als de schade ontstaat tijdens het zeilen van een wedstrijd.
• Het eigen risico is 2% van het verzekerd bedrag.

 - Minimaal €150,- en maximaal €750,-
 - Het verzekerd bedrag staat op het verzekeringsbewijs
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PLZ-BV-52-231 Boot – WA + Volledig Casco 

PLZ-BV-52-231 vergeleken met PLZ-BV-52-221
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 - WA + Volledig Casco.

Artikel Onderdeel Wettelijke Aansprakelijkheid

16 De schipper heeft alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen gebruikt
Schade door de boot en noodzakelijke hulp zijn niet verzekerd als verzekerde alcohol, drugs, 
medicijnen of andere bedwelmende stoffen heeft gebruikt. 
• Wij voegden toe dat dit ook geldt wanneer verzekerde niet meewerkt aan een speekseltest.

Wanneer zijn schade door de boot en noodzakelijke hulp niet verzekerd? Wij voegden de volgende 
uitsluiting toe:  
• De boot veroorzaakt milieuschade die voortkomt uit slecht of onvoldoende onderhoud van de boot.

Artikel Onderdeel Volledig Casco

9 Schade door aanvaring
Welke oorzaken zijn verzekerd? 
• We voegden als oorzaak vorst toe. Schade door vorst is alleen verzekerd als de boot op tijd 

winterklaar is gemaakt door een gespecialiseerd bedrijf.

11 De schipper heeft alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen gebruikt
Schade is niet verzekerd wanneer de schipper alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende 
stoffen heeft gebruikt. 
• Wij voegden toe dat dit ook geldt wanneer de schipper niet meewerkt aan een speekseltest.

12 Welke schade is niet verzekerd? In dit artikel vervalt de uitsluiting ‘Schade door vorst’. Deze schade is 
nu wel verzekerd.
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PLZ-BV-53-231 Boot – Opvarenden  

PLZ-BV-53-231 vergeleken met PLZ-BV-53-221
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 Toelichting

5 Schade aan spullen in of op de boot of de bijboot
Welke schade is verzekerd? Wij voegden toe: 
• Door een onverwacht ongeval met de verzekerde boot.
• Als de spullen eigendom zijn van de opvarenden.

Schade aan personen in of op de boot
Welke schade is verzekerd? Wij voegden toe: 
• Door een onverwacht ongeval met de verzekerde boot.

12 De schipper heeft alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen gebruikt
Het ongeval is niet verzekerd wanneer de schipper alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende 
stoffen heeft gebruikt. 
• Wij voegden toe dat dit ook geldt wanneer de schipper niet meewerkt aan een speekseltest.
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Verkeer

AHW-BV-50-231 Aanhangwagen – Volledig Casco  

AHW-BV-50-231 vergeleken met AHW-BV-50-221
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Aanhangwagenverzekering - Volledig Casco.

Artikel Toelichting

6 In dit nieuwe artikel staat wat wij doen als verzekerde een extra aanhangwagen wil verzekeren of de 
verzekerde aanhangwagen wil vervangen. Wij beoordelen de aanvraag dan opnieuw.
• Verzekerde krijgt een nieuwe verzekeringsovereenkomst.

 - Hierdoor verandert mogelijk de premie en gelden er nieuwe voorwaarden. 
• Of wij verzekeren de aanhangwagen niet.

8 Diefstal van de aanhangwagen
Diefstal van de aanhangwagen is verzekerd, als de aanhangwagen langer dan 20 dagen weg is. 
• We verduidelijkten dat deze periode in gaat vanaf het moment dat verzekerde de diefstal of 

verduistering bij ons meldt. 

10 De aanhangwagen wordt zakelijk gebruikt
Schade is niet verzekerd bij zakelijk gebruik. In dit artikel verduidelijkten we wat we bedoelen met 
zakelijk gebruik. En voegden we toe wanneer schade wel verzekerd is.
• Niet verzekerd: de aanhangwagen wordt zakelijk gebruikt, met winstoogmerk.

 - Bijvoorbeeld verhuur, lease, rijles of koerierswerk.
• Wel verzekerd: vrijwilligerswerk en/of maatschappelijk gebruik zonder winstoogmerk.

 - Bijvoorbeeld maaltijdbezorging voor hulpbehoevenden.

De bestuurder van het motorrijtuig dat de aanhangwagen trekt heeft alcohol, drugs, medicijnen 
of andere bedwelmende stoffen gebruikt
Schade is niet verzekerd wanneer de bestuurder van het motorrijtuig dat de aanhangwagen trekt 
alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen heeft gebruikt. 
• Wij voegden toe dat dit ook geldt wanneer de bestuurder niet meewerkt aan een speekseltest.

18 Geen reparatie als de kosten hoger zijn dan 2/3 van de dagwaarde
Hoe regelen we schade als de aanschafwaarde van de aanhangwagen hoger was dan €12.500,-? 
• Wij voegden toe dat we de dagwaarde van de aanhangwagen betalen + 10% tot maximaal de 

aanschafwaarde.
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MOT-BV-56-231 Motor – WA 

MOT-BV-56-231 vergeleken met MOT-BV-56-221
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 - WA.

Artikel Toelichting

2 Het kenteken van de motor staat op naam van de verzekerde
Welke motor is verzekerd?
• Wij voegden toe dat het kenteken van de motor ook op naam van 1 van de (stief)ouders kan staan.

4 Iemand anders wordt de hoofdbestuurder
Het gebruik van de motor verandert 
Welke veranderingen meldt u binnen 14 dagen?
• Wij verduidelijkten dat het gaat om de verandering van de hoofdbestuurder in plaats van de 

regelmatig bestuurder.
• Wij voegden toe dat ook een verandering in het gebruik gemeld moet worden. Bijvoorbeeld 

wanneer dit voortaan zakelijk is. 

6 In dit nieuwe artikel staat wat wij doen als verzekerde een extra motor wil verzekeren of de verzekerde 
motor wil vervangen. Wij beoordelen de aanvraag dan opnieuw.
• Verzekerde krijgt een nieuwe verzekeringsovereenkomst.

 - Hierdoor verandert mogelijk de premie en gelden er nieuwe voorwaarden. 
• Of wij verzekeren de motor niet.

15 De motor wordt zakelijk gebruikt
Schade door de motor is niet verzekerd bij zakelijk gebruik. In dit artikel verduidelijkten we wat we 
bedoelen met zakelijk gebruik. En voegden we toe wanneer schade wel verzekerd is.
• Niet verzekerd: de motor wordt zakelijk gebruikt, met winstoogmerk.

 - Dit geldt ook voor bijvoorbeeld goederenvervoer.
• Wel verzekerd: vrijwilligerswerk en/of maatschappelijk gebruik zonder winstoogmerk.

 - Bijvoorbeeld: maaltijdbezorging voor hulpbehoevenden en vervoer van minder mobiele 
personen naar de huisarts of het ziekenhuis. 

• Wel verzekerd: een werknemer die naar zijn werkgever reist met zijn eigen motor (woon-
werkverkeer).

De bestuurder heeft alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen gebruikt
Schade door de motor is niet verzekerd wanneer de bestuurder alcohol, drugs, medicijnen of andere 
bedwelmende stoffen heeft gebruikt. 
• Wij voegden toe dat dit ook geldt wanneer de bestuurder niet meewerkt aan een speekseltest.
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MOT-BV-57-231 Motor – WA + Beperkt Casco 

MOT-BV-57-231 vergeleken met MOT-BV-57-221
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 - WA + Beperkt Casco.

Artikel Onderdeel Wettelijke Aansprakelijkheid

2 Het kenteken van de motor staat op naam van de verzekerde
Welke motor is verzekerd?
• Wij voegden toe dat het kenteken van de motor ook op naam van 1 van de (stief)ouders kan staan.

4 Iemand anders wordt de hoofdbestuurder
Het gebruik van de motor verandert 
Welke veranderingen meldt u binnen 14 dagen?
• Wij verduidelijkten dat het gaat om de verandering van de hoofdbestuurder in plaats van de 

regelmatig bestuurder.
• Wij voegden toe dat ook een verandering in het gebruik gemeld moet worden. Bijvoorbeeld 

wanneer dit voortaan zakelijk is. 

6 In dit nieuwe artikel staat wat wij doen als verzekerde een extra motor wil verzekeren of de verzekerde 
motor wil vervangen. Wij beoordelen de aanvraag dan opnieuw.
• Verzekerde krijgt een nieuwe verzekeringsovereenkomst.

 - Hierdoor verandert mogelijk de premie en gelden er nieuwe voorwaarden. 
• Of wij verzekeren de motor niet.

15 De motor wordt zakelijk gebruikt
Schade door de motor is niet verzekerd bij zakelijk gebruik. In dit artikel verduidelijkten we wat we 
bedoelen met zakelijk gebruik. En voegden we toe wanneer schade wel verzekerd is.
• Niet verzekerd: de motor wordt zakelijk gebruikt, met winstoogmerk.

 - Dit geldt ook voor bijvoorbeeld goederenvervoer.
• Wel verzekerd: vrijwilligerswerk en/of maatschappelijk gebruik zonder winstoogmerk.

 - Bijvoorbeeld: maaltijdbezorging voor hulpbehoevenden en vervoer van minder mobiele 
personen naar de huisarts of het ziekenhuis. 

• Wel verzekerd: een werknemer die naar zijn werkgever reist met zijn eigen motor (woon-
werkverkeer).

De bestuurder heeft alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen gebruikt
Schade door de motor is niet verzekerd wanneer de bestuurder alcohol, drugs, medicijnen of andere 
bedwelmende stoffen heeft gebruikt. 
• Wij voegden toe dat dit ook geldt wanneer de bestuurder niet meewerkt aan een speekseltest.

Artikel Onderdeel Beperkt Casco

9 Diefstal van de motor
Diefstal van de motor is verzekerd, als de motor langer dan 20 dagen weg is.
• We verduidelijkten dat deze periode in gaat vanaf het moment dat verzekerde de diefstal of 

verduistering bij ons meldt. 

10 € 20,- per dag voor een vervangende motor bij diefstal
Welke kosten zijn naast de schade ook verzekerd?
• Wij verduidelijkten dat de periode van daggeldvergoeding van maximaal 20 dagen in gaat vanaf het 

moment dat verzekerde de diefstal of verduistering bij ons meldt.
• Wij vergoeden alleen als verzekerde een officiële nota van een verhuurbedrijf of garage kan laten 

zien.
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Artikel Onderdeel Wettelijke Aansprakelijkheid

12 De motor wordt zakelijk gebruikt
Schade is niet verzekerd bij zakelijk gebruik. In dit artikel verduidelijkten we wat we bedoelen met 
zakelijk gebruik. En voegden we toe wanneer schade wel verzekerd is.
• Niet verzekerd: de motor wordt zakelijk gebruikt, met winstoogmerk.

 - Dit geldt ook voor bijvoorbeeld goederenvervoer.
• Wel verzekerd: vrijwilligerswerk en/of maatschappelijk gebruik zonder winstoogmerk.

 - Bijvoorbeeld: maaltijdbezorging voor hulpbehoevenden en vervoer van minder mobiele 
personen naar de huisarts of het ziekenhuis. 

• Wel verzekerd: een werknemer die naar zijn werkgever reist met zijn eigen motor (woon-
werkverkeer).

De bestuurder heeft alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen gebruikt
Schade is niet verzekerd wanneer de bestuurder alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende 
stoffen heeft gebruikt. 
• Wij voegden toe dat dit ook geldt wanneer de bestuurder niet meewerkt aan een speekseltest.

18 Geen reparatie als de kosten hoger zijn dan 2/3 van de aanschafwaarde
Hoe regelen we schade als verzekerde de motor 3 jaar of korter heeft? 
• Wij scherpten de aanschafwaarderegeling aan. Wij voegden toe dat we de aanschafwaarde van de 

motor betalen als de originele aanschafnota van een bedrijf is, dat volgens het register van de 
Kamer van Koophandel handelt in motoren.

20 Geen reparatie als de kosten hoger zijn dan 2/3 van de dagwaarde
Hoe regelen we schade als de aanschafwaarde van de motor hoger was dan €35.000,-? 
• Wij voegden toe dat we de dagwaarde van de motor betalen + 10% tot maximaal de 

aanschafwaarde.

Onderdeel Beperkt Casco
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MOT-BV-58-231 Motor – WA + Volledig Casco 

MOT-BV-58-231 vergeleken met MOT-BV-58-221
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 - WA + Volledig Casco.

Artikel Onderdeel Wettelijke Aansprakelijkheid

2 Het kenteken van de motor staat op naam van de verzekerde
Welke motor is verzekerd?
• Wij voegden toe dat het kenteken van de motor ook op naam van 1 van de (stief)ouders kan staan.

4 Iemand anders wordt de hoofdbestuurder
Het gebruik van de motor verandert 
Welke veranderingen meldt u binnen 14 dagen?
• Wij verduidelijkten dat het gaat om de verandering van de hoofdbestuurder in plaats van de 

regelmatig bestuurder.
• Wij voegden toe dat ook een verandering in het gebruik gemeld moet worden. Bijvoorbeeld 

wanneer dit voortaan zakelijk is. 

6 In dit nieuwe artikel staat wat wij doen als verzekerde een extra motor wil verzekeren of de verzekerde 
motor wil vervangen. Wij beoordelen de aanvraag dan opnieuw.
• Verzekerde krijgt een nieuwe verzekeringsovereenkomst.

 - Hierdoor verandert mogelijk de premie en gelden er nieuwe voorwaarden. 
• Of wij verzekeren de motor niet.

15 De motor wordt zakelijk gebruikt
Schade door de motor is niet verzekerd bij zakelijk gebruik. In dit artikel verduidelijkten we wat we 
bedoelen met zakelijk gebruik. En voegden we toe wanneer schade wel verzekerd is.
• Niet verzekerd: de motor wordt zakelijk gebruikt, met winstoogmerk.

 - Dit geldt ook voor bijvoorbeeld goederenvervoer.
• Wel verzekerd: vrijwilligerswerk en/of maatschappelijk gebruik zonder winstoogmerk.

 - Bijvoorbeeld: maaltijdbezorging voor hulpbehoevenden en vervoer van minder mobiele 
personen naar de huisarts of het ziekenhuis. 

• Wel verzekerd: een werknemer die naar zijn werkgever reist met zijn eigen motor (woon-
werkverkeer).

De bestuurder heeft alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen gebruikt
Schade door de motor is niet verzekerd wanneer de bestuurder alcohol, drugs, medicijnen of andere 
bedwelmende stoffen heeft gebruikt. 
• Wij voegden toe dat dit ook geldt wanneer de bestuurder niet meewerkt aan een speekseltest.

Artikel Onderdeel Volledig Casco

9 Diefstal van de motor
Diefstal van de motor is verzekerd, als de motor langer dan 20 dagen weg is.
• We verduidelijkten dat deze periode in gaat vanaf het moment dat verzekerde de diefstal of 

verduistering bij ons meldt. 

10 € 20,- per dag voor een vervangende motor bij diefstal
Welke kosten zijn naast de schade ook verzekerd?
• Wij verduidelijkten dat de periode van daggeldvergoeding van maximaal 20 dagen in gaat vanaf het 

moment dat verzekerde de diefstal of verduistering bij ons meldt.
• Wij vergoeden alleen als verzekerde een officiële nota van een verhuurbedrijf of garage kan laten 

zien.



33Verschillenoverzicht 2022-2023  oktober 2022

Artikel Onderdeel Wettelijke Aansprakelijkheid

12 De motor wordt zakelijk gebruikt
Schade is niet verzekerd bij zakelijk gebruik. In dit artikel verduidelijkten we wat we bedoelen met 
zakelijk gebruik. En voegden we toe wanneer schade wel verzekerd is.
• Niet verzekerd: de motor wordt zakelijk gebruikt, met winstoogmerk.

 - Dit geldt ook voor bijvoorbeeld goederenvervoer.
• Wel verzekerd: vrijwilligerswerk en/of maatschappelijk gebruik zonder winstoogmerk.

 - Bijvoorbeeld: maaltijdbezorging voor hulpbehoevenden en vervoer van minder mobiele 
personen naar de huisarts of het ziekenhuis. 

• Wel verzekerd: een werknemer die naar zijn werkgever reist met zijn eigen motor (woon-
werkverkeer).

De bestuurder heeft alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen gebruikt
Schade is niet verzekerd wanneer de bestuurder alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende 
stoffen heeft gebruikt. 
• Wij voegden toe dat dit ook geldt wanneer de bestuurder niet meewerkt aan een speekseltest.

18 Geen reparatie als de kosten hoger zijn dan 2/3 van de aanschafwaarde
Hoe regelen we schade als verzekerde de motor 3 jaar of korter heeft? 
• Wij scherpten de aanschafwaarderegeling aan. Wij voegden toe dat we de aanschafwaarde van de 

motor betalen als de originele aanschafnota van een bedrijf is, dat volgens het register van de 
Kamer van Koophandel handelt in motoren.

20 Geen reparatie als de kosten hoger zijn dan 2/3 van de dagwaarde
Hoe regelen we schade als de aanschafwaarde van de motor hoger was dan €35.000,-? 
• Wij voegden toe dat we de dagwaarde van de motor betalen + 10% tot maximaal de 

aanschafwaarde.

Onderdeel Volledig Casco
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MOT-BV-59-231 Motor – WA + No-Claim Garantie

MOT-BV-59-231 vergeleken met MOT-BV-59-221
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 - WA + No-Claim Garantie.

Artikel Onderdeel Wettelijke Aansprakelijkheid

2 Het kenteken van de motor staat op naam van de verzekerde
Welke motor is verzekerd?
• Wij voegden toe dat het kenteken van de motor ook op naam van 1 van de (stief)ouders kan staan.

4 Iemand anders wordt de hoofdbestuurder
Het gebruik van de motor verandert 
Welke veranderingen meldt u binnen 14 dagen?
• Wij verduidelijkten dat het gaat om de verandering van de hoofdbestuurder in plaats van de 

regelmatig bestuurder.
• Wij voegden toe dat ook een verandering in het gebruik gemeld moet worden. Bijvoorbeeld 

wanneer dit voortaan zakelijk is. 

6 In dit nieuwe artikel staat wat wij doen als verzekerde een extra motor wil verzekeren of de verzekerde 
motor wil vervangen. Wij beoordelen de aanvraag dan opnieuw.
• Verzekerde krijgt een nieuwe verzekeringsovereenkomst.

 - Hierdoor verandert mogelijk de premie en gelden er nieuwe voorwaarden. 
• Of wij verzekeren de motor niet.

15 De motor wordt zakelijk gebruikt
Schade door de motor is niet verzekerd bij zakelijk gebruik. In dit artikel verduidelijkten we wat we 
bedoelen met zakelijk gebruik. En voegden we toe wanneer schade wel verzekerd is.
• Niet verzekerd: de motor wordt zakelijk gebruikt, met winstoogmerk.

 - Dit geldt ook voor bijvoorbeeld goederenvervoer.
• Wel verzekerd: vrijwilligerswerk en/of maatschappelijk gebruik zonder winstoogmerk.

 - Bijvoorbeeld: maaltijdbezorging voor hulpbehoevenden en vervoer van minder mobiele 
personen naar de huisarts of het ziekenhuis. 

• Wel verzekerd: een werknemer die naar zijn werkgever reist met zijn eigen motor (woon-
werkverkeer).

De bestuurder heeft alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen gebruikt
Schade door de motor is niet verzekerd wanneer de bestuurder alcohol, drugs, medicijnen of andere 
bedwelmende stoffen heeft gebruikt. 
• Wij voegden toe dat dit ook geldt wanneer de bestuurder niet meewerkt aan een speekseltest.
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MOT-BV-60-231 Motor – WA + Beperkt Casco +  
  No-Claim Garantie

MOT-BV-60-231 vergeleken met MOT-BV-60-221
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 - WA + Beperkt Casco + No-Claim Garantie.

Artikel Onderdeel Wettelijke Aansprakelijkheid

2 Het kenteken van de motor staat op naam van de verzekerde
Welke motor is verzekerd?
• Wij voegden toe dat het kenteken van de motor ook op naam van 1 van de (stief)ouders kan staan.

4 Iemand anders wordt de hoofdbestuurder
Het gebruik van de motor verandert 
Welke veranderingen meldt u binnen 14 dagen?
• Wij verduidelijkten dat het gaat om de verandering van de hoofdbestuurder in plaats van de 

regelmatig bestuurder.
• Wij voegden toe dat ook een verandering in het gebruik gemeld moet worden. Bijvoorbeeld 

wanneer dit voortaan zakelijk is. 

6 In dit nieuwe artikel staat wat wij doen als verzekerde een extra motor wil verzekeren of de verzekerde 
motor wil vervangen. Wij beoordelen de aanvraag dan opnieuw.
• Verzekerde krijgt een nieuwe verzekeringsovereenkomst.

 - Hierdoor verandert mogelijk de premie en gelden er nieuwe voorwaarden. 
• Of wij verzekeren de motor niet.

15 De motor wordt zakelijk gebruikt
Schade door de motor is niet verzekerd bij zakelijk gebruik. In dit artikel verduidelijkten we wat we 
bedoelen met zakelijk gebruik. En voegden we toe wanneer schade wel verzekerd is.
• Niet verzekerd: de motor wordt zakelijk gebruikt, met winstoogmerk.

 - Dit geldt ook voor bijvoorbeeld goederenvervoer.
• Wel verzekerd: vrijwilligerswerk en/of maatschappelijk gebruik zonder winstoogmerk.

 - Bijvoorbeeld: maaltijdbezorging voor hulpbehoevenden en vervoer van minder mobiele 
personen naar de huisarts of het ziekenhuis. 

• Wel verzekerd: een werknemer die naar zijn werkgever reist met zijn eigen motor (woon-
werkverkeer).

De bestuurder heeft alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen gebruikt
Schade door de motor is niet verzekerd wanneer de bestuurder alcohol, drugs, medicijnen of andere 
bedwelmende stoffen heeft gebruikt. 
• Wij voegden toe dat dit ook geldt wanneer de bestuurder niet meewerkt aan een speekseltest.

Artikel Onderdeel Beperkt Casco

9 Diefstal van de motor
Diefstal van de motor is verzekerd, als de motor langer dan 20 dagen weg is. 
• We verduidelijkten dat deze periode in gaat vanaf het moment dat verzekerde de diefstal of 

verduistering bij ons meldt. 
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Artikel Onderdeel Wettelijke Aansprakelijkheid

10 € 20,- per dag voor een vervangende motor bij diefstal
Welke kosten zijn naast de schade ook verzekerd?
• Wij verduidelijkten dat de periode van daggeldvergoeding van maximaal 20 dagen in gaat vanaf het 

moment dat verzekerde de diefstal of verduistering bij ons meldt.
• Wij vergoeden alleen als verzekerde een officiële nota van een verhuurbedrijf of garage kan laten 

zien.

12 De motor wordt zakelijk gebruikt
Schade is niet verzekerd bij zakelijk gebruik. In dit artikel verduidelijkten we wat we bedoelen met 
zakelijk gebruik. En voegden we toe wanneer schade wel verzekerd is.
• Niet verzekerd: de motor wordt zakelijk gebruikt, met winstoogmerk.

 - Dit geldt ook voor bijvoorbeeld goederenvervoer.
• Wel verzekerd: vrijwilligerswerk en/of maatschappelijk gebruik zonder winstoogmerk.

 - Bijvoorbeeld: maaltijdbezorging voor hulpbehoevenden en vervoer van minder mobiele 
personen naar de huisarts of het ziekenhuis. 

• Wel verzekerd: een werknemer die naar zijn werkgever reist met zijn eigen motor (woon-
werkverkeer).

De bestuurder heeft alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen gebruikt
Schade is niet verzekerd wanneer de bestuurder alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende 
stoffen heeft gebruikt. 
• Wij voegden toe dat dit ook geldt wanneer de bestuurder niet meewerkt aan een speekseltest.

18 Geen reparatie als de kosten hoger zijn dan 2/3 van de aanschafwaarde
Hoe regelen we schade als verzekerde de motor 3 jaar of korter heeft? 
• Wij scherpten de aanschafwaarderegeling aan. Wij voegden toe dat we de aanschafwaarde van de 

motor betalen als de originele aanschafnota van een bedrijf is, dat volgens het register van de 
Kamer van Koophandel handelt in motoren.

20 Geen reparatie als de kosten hoger zijn dan 2/3 van de dagwaarde
Hoe regelen we schade als de aanschafwaarde van de motor hoger was dan €35.000,-? 
• Wij voegden toe dat we de dagwaarde van de motor betalen + 10% tot maximaal de 

aanschafwaarde.

Onderdeel Beperkt Casco
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MOT-BV-61-231 Motor – WA + Volledig Casco +     
  No-Claim Garantie

MOT-BV-61-231 vergeleken met MOT-BV-61-221
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 - WA + Volledig Casco No-Claim Garantie.

Artikel Onderdeel Wettelijke Aansprakelijkheid

2 Het kenteken van de motor staat op naam van de verzekerde
Welke motor is verzekerd?
• Wij voegden toe dat het kenteken van de motor ook op naam van 1 van de (stief)ouders kan staan.

4 Iemand anders wordt de hoofdbestuurder
Het gebruik van de motor verandert 
Welke veranderingen meldt u binnen 14 dagen?
• Wij verduidelijkten dat het gaat om de verandering van de hoofdbestuurder in plaats van de 

regelmatig bestuurder.
• Wij voegden toe dat ook een verandering in het gebruik gemeld moet worden. Bijvoorbeeld 

wanneer dit voortaan zakelijk is. 

6 In dit nieuwe artikel staat wat wij doen als verzekerde een extra motor wil verzekeren of de verzekerde 
motor wil vervangen. Wij beoordelen de aanvraag dan opnieuw.
• Verzekerde krijgt een nieuwe verzekeringsovereenkomst.

 - Hierdoor verandert mogelijk de premie en gelden er nieuwe voorwaarden. 
• Of wij verzekeren de motor niet.

15 De motor wordt zakelijk gebruikt
Schade door de motor is niet verzekerd bij zakelijk gebruik. In dit artikel verduidelijkten we wat we 
bedoelen met zakelijk gebruik. En voegden we toe wanneer schade wel verzekerd is.
• Niet verzekerd: de motor wordt zakelijk gebruikt, met winstoogmerk.

 - Dit geldt ook voor bijvoorbeeld goederenvervoer.
• Wel verzekerd: vrijwilligerswerk en/of maatschappelijk gebruik zonder winstoogmerk.

 - Bijvoorbeeld: maaltijdbezorging voor hulpbehoevenden en vervoer van minder mobiele 
personen naar de huisarts of het ziekenhuis. 

• Wel verzekerd: een werknemer die naar zijn werkgever reist met zijn eigen motor (woon-
werkverkeer).

De bestuurder heeft alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen gebruikt
Schade door de motor is niet verzekerd wanneer de bestuurder alcohol, drugs, medicijnen of andere 
bedwelmende stoffen heeft gebruikt. 
• Wij voegden toe dat dit ook geldt wanneer de bestuurder niet meewerkt aan een speekseltest.

Artikel Onderdeel Volledig Casco

9 Diefstal van de motor
Diefstal van de motor is verzekerd, als de motor langer dan 20 dagen weg is. 
• We verduidelijkten dat deze periode in gaat vanaf het moment dat verzekerde de diefstal of 

verduistering bij ons meldt. 
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Artikel Onderdeel Wettelijke Aansprakelijkheid

10 € 20,- per dag voor een vervangende motor bij diefstal
Welke kosten zijn naast de schade ook verzekerd?
• Wij verduidelijkten dat de periode van daggeldvergoeding van maximaal 20 dagen in gaat vanaf het 

moment dat verzekerde de diefstal of verduistering bij ons meldt.
• Wij vergoeden alleen als verzekerde een officiële nota van een verhuurbedrijf of garage kan laten 

zien.

12 De motor wordt zakelijk gebruikt
Schade is niet verzekerd bij zakelijk gebruik. In dit artikel verduidelijkten we wat we bedoelen met 
zakelijk gebruik. En voegden we toe wanneer schade wel verzekerd is.
• Niet verzekerd: de motor wordt zakelijk gebruikt, met winstoogmerk.

 - Dit geldt ook voor bijvoorbeeld goederenvervoer.
• Wel verzekerd: vrijwilligerswerk en/of maatschappelijk gebruik zonder winstoogmerk.

 - Bijvoorbeeld: maaltijdbezorging voor hulpbehoevenden en vervoer van minder mobiele 
personen naar de huisarts of het ziekenhuis. 

• Wel verzekerd: een werknemer die naar zijn werkgever reist met zijn eigen motor (woon-
werkverkeer).

De bestuurder heeft alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen gebruikt
Schade is niet verzekerd wanneer de bestuurder alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende 
stoffen heeft gebruikt. 
• Wij voegden toe dat dit ook geldt wanneer de bestuurder niet meewerkt aan een speekseltest.

18 Geen reparatie als de kosten hoger zijn dan 2/3 van de aanschafwaarde
Hoe regelen we schade als verzekerde de motor 3 jaar of korter heeft? 
• Wij scherpten de aanschafwaarderegeling aan. Wij voegden toe dat we de aanschafwaarde van de 

motor betalen als de originele aanschafnota van een bedrijf is, dat volgens het register van de 
Kamer van Koophandel handelt in motoren.

20 Geen reparatie als de kosten hoger zijn dan 2/3 van de dagwaarde
Hoe regelen we schade als de aanschafwaarde van de motor hoger was dan €35.000,-? 
• Wij voegden toe dat we de dagwaarde van de motor betalen + 10% tot maximaal de 

aanschafwaarde.

Onderdeel Volledig Casco
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OLD-BV-50-231 Oldtimer – WA + Beperkt Casco

OLD-BV-50-231 vergeleken met OLD-BV-50-221
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 - WA + Beperkt Casco.

Artikel Onderdeel Wettelijke Aansprakelijkheid

2 Het kenteken van de oldtimer staat op naam van de verzekerde
Welke oldtimer is verzekerd?
• Wij voegden toe dat het kenteken van de oldtimer ook op naam van 1 van de (stief)ouders kan staan.

4 Iemand anders wordt de hoofdbestuurder
Het gebruik van de oldtimer verandert 
Welke veranderingen meldt u binnen 14 dagen?
• Wij verduidelijkten dat het gaat om de verandering van de hoofdbestuurder in plaats van de 

regelmatig bestuurder.
• Wij voegden toe dat ook een verandering in het gebruik gemeld moet worden. Bijvoorbeeld 

wanneer dit voortaan zakelijk is.

6 In dit nieuwe artikel staat wat wij doen als verzekerde een extra oldtimer wil verzekeren of de 
verzekerde oldtimer wil vervangen. Wij beoordelen de aanvraag dan opnieuw.
• Verzekerde krijgt een nieuwe verzekeringsovereenkomst.

 - Hierdoor verandert mogelijk de premie en gelden er nieuwe voorwaarden. 
• Of wij verzekeren de oldtimer niet.

15 De oldtimer wordt zakelijk gebruikt
Schade door de oldtimer is niet verzekerd bij zakelijk gebruik. In dit artikel verduidelijkten we wat we 
bedoelen met zakelijk gebruik. En voegden we toe wanneer schade wel verzekerd is.
• Niet verzekerd: de oldtimer wordt zakelijk gebruikt, met winstoogmerk.

 - Wij voegden als voorbeeld goederenvervoer toe.
• Wel verzekerd: vrijwilligerswerk en/of maatschappelijk gebruik zonder winstoogmerk.

 - Bijvoorbeeld: maaltijdbezorging voor hulpbehoevenden en vervoer van minder mobiele 
personen naar de huisarts of het ziekenhuis. 

• Wel verzekerd: een werknemer die naar zijn werkgever reist met zijn eigen oldtimer (woon-
werkverkeer).

De bestuurder heeft alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen gebruikt
Schade door de oldtimer is niet verzekerd wanneer de bestuurder alcohol, drugs, medicijnen of andere 
bedwelmende stoffen heeft gebruikt. 
• Wij voegden toe dat dit ook geldt wanneer de bestuurder niet meewerkt aan een speekseltest.

Artikel Onderdeel Beperkt Casco

8 Diefstal van de oldtimer
Diefstal van de oldtimer is verzekerd, als de oldtimer langer dan 20 dagen weg is. 
• We verduidelijkten dat deze periode in gaat vanaf het moment dat verzekerde de diefstal of 

verduistering bij ons meldt. 
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Artikel Onderdeel Wettelijke Aansprakelijkheid

11 De oldtimer wordt zakelijk gebruikt
Schade is niet verzekerd bij zakelijk gebruik. In dit artikel verduidelijkten we wat we bedoelen met 
zakelijk gebruik. En voegden we toe wanneer schade wel verzekerd is.
• Niet verzekerd: de oldtimer wordt zakelijk gebruikt, met winstoogmerk.

 - Wij voegden als voorbeeld goederenvervoer toe.
• Wel verzekerd: vrijwilligerswerk en/of maatschappelijk gebruik zonder winstoogmerk.

 - Bijvoorbeeld: maaltijdbezorging voor hulpbehoevenden en vervoer van minder mobiele 
personen naar de huisarts of het ziekenhuis. 

• Wel verzekerd: een werknemer die naar zijn werkgever reist met zijn eigen oldtimer (woon-
werkverkeer).

De bestuurder heeft alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen gebruikt
Schade is niet verzekerd wanneer de bestuurder alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende 
stoffen heeft gebruikt. 
• Wij voegden toe dat dit ook geldt wanneer de bestuurder niet meewerkt aan een speekseltest.

Onderdeel Volledig CascoOnderdeel Beperkt Casco



41Verschillenoverzicht 2022-2023  oktober 2022

OLD-BV-51-231 Oldtimer – WA + Volledig Casco

OLD-BV-51-231 vergeleken met OLD-BV-51-221
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 - WA + Volledig Casco.

Artikel Onderdeel Wettelijke Aansprakelijkheid

2 Het kenteken van de oldtimer staat op naam van de verzekerde
Welke oldtimer is verzekerd?
• Wij voegden toe dat het kenteken van de oldtimer ook op naam van 1 van de (stief)ouders kan staan.

4 Iemand anders wordt de hoofdbestuurder
Het gebruik van de oldtimer verandert 
Welke veranderingen meldt u binnen 14 dagen?
• Wij verduidelijkten dat het gaat om de verandering van de hoofdbestuurder in plaats van de 

regelmatig bestuurder.
• Wij voegden toe dat ook een verandering in het gebruik gemeld moet worden. Bijvoorbeeld 

wanneer dit voortaan zakelijk is.

6 In dit nieuwe artikel staat wat wij doen als verzekerde een extra oldtimer wil verzekeren of de 
verzekerde oldtimer wil vervangen. Wij beoordelen de aanvraag dan opnieuw.
• Verzekerde krijgt een nieuwe verzekeringsovereenkomst.

 - Hierdoor verandert mogelijk de premie en gelden er nieuwe voorwaarden. 
• Of wij verzekeren de oldtimer niet.

15 De oldtimer wordt zakelijk gebruikt
Schade door de oldtimer is niet verzekerd bij zakelijk gebruik. In dit artikel verduidelijkten we wat we 
bedoelen met zakelijk gebruik. En voegden we toe wanneer schade wel verzekerd is.
• Niet verzekerd: de oldtimer wordt zakelijk gebruikt, met winstoogmerk.

 - Wij voegden als voorbeeld goederenvervoer toe.
• Wel verzekerd: vrijwilligerswerk en/of maatschappelijk gebruik zonder winstoogmerk.

 - Bijvoorbeeld: maaltijdbezorging voor hulpbehoevenden en vervoer van minder mobiele 
personen naar de huisarts of het ziekenhuis. 

• Wel verzekerd: een werknemer die naar zijn werkgever reist met zijn eigen oldtimer (woon-
werkverkeer).

De bestuurder heeft alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen gebruikt
Schade door de oldtimer is niet verzekerd wanneer de bestuurder alcohol, drugs, medicijnen of andere 
bedwelmende stoffen heeft gebruikt. 
• Wij voegden toe dat dit ook geldt wanneer de bestuurder niet meewerkt aan een speekseltest.

Artikel Onderdeel Volledig Casco

8 Diefstal van de oldtimer
Diefstal van de oldtimer is verzekerd, als de oldtimer langer dan 20 dagen weg is. 
• We verduidelijkten dat deze periode in gaat vanaf het moment dat verzekerde de diefstal of 

verduistering bij ons meldt. 
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Artikel Onderdeel Wettelijke Aansprakelijkheid

11 De oldtimer wordt zakelijk gebruikt
Schade is niet verzekerd bij zakelijk gebruik. In dit artikel verduidelijkten we wat we bedoelen met 
zakelijk gebruik. En voegden we toe wanneer schade wel verzekerd is.
• Niet verzekerd: de oldtimer wordt zakelijk gebruikt, met winstoogmerk.

 - Wij voegden als voorbeeld goederenvervoer toe.
• Wel verzekerd: vrijwilligerswerk en/of maatschappelijk gebruik zonder winstoogmerk.

 - Bijvoorbeeld: maaltijdbezorging voor hulpbehoevenden en vervoer van minder mobiele 
personen naar de huisarts of het ziekenhuis. 

• Wel verzekerd: een werknemer die naar zijn werkgever reist met zijn eigen oldtimer (woon-
werkverkeer).

De bestuurder heeft alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen gebruikt
Schade is niet verzekerd wanneer de bestuurder alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende 
stoffen heeft gebruikt. 
• Wij voegden toe dat dit ook geldt wanneer de bestuurder niet meewerkt aan een speekseltest.

Onderdeel Volledig Casco
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OLD-BV-52-231 Oldtimer – WA

OLD-BV-52-231 vergeleken met OLD-BV-52-221
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 - WA.

Artikel Toelichting

2 Het kenteken van de oldtimer staat op naam van de verzekerde
Welke oldtimer is verzekerd?
• Wij voegden toe dat het kenteken van de oldtimer ook op naam van 1 van de (stief)ouders kan staan.

4 Iemand anders wordt de hoofdbestuurder
Het gebruik van de oldtimer verandert 
Welke veranderingen meldt u binnen 14 dagen?
• Wij verduidelijkten dat het gaat om de verandering van de hoofdbestuurder in plaats van de 

regelmatig bestuurder.
• Wij voegden toe dat ook een verandering in het gebruik gemeld moet worden. Bijvoorbeeld wanneer 

dit voortaan zakelijk is.

6 In dit nieuwe artikel staat wat wij doen als verzekerde een extra oldtimer wil verzekeren of de 
verzekerde oldtimer wil vervangen. Wij beoordelen de aanvraag dan opnieuw.
• Verzekerde krijgt een nieuwe verzekeringsovereenkomst.

 - Hierdoor verandert mogelijk de premie en gelden er nieuwe voorwaarden. 
• Of wij verzekeren de oldtimer niet.

15 De oldtimer wordt zakelijk gebruikt
Schade door de oldtimer is niet verzekerd bij zakelijk gebruik. In dit artikel verduidelijkten we wat we 
bedoelen met zakelijk gebruik. En voegden we toe wanneer schade wel verzekerd is.
• Niet verzekerd: de oldtimer wordt zakelijk gebruikt, met winstoogmerk.

 - Wij voegden als voorbeeld goederenvervoer toe.
• Wel verzekerd: vrijwilligerswerk en/of maatschappelijk gebruik zonder winstoogmerk.

 - Bijvoorbeeld: maaltijdbezorging voor hulpbehoevenden en vervoer van minder mobiele 
personen naar de huisarts of het ziekenhuis. 

• Wel verzekerd: een werknemer die naar zijn werkgever reist met zijn eigen oldtimer (woon-
werkverkeer).

De bestuurder heeft alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen gebruikt
Schade door de oldtimer is niet verzekerd wanneer de bestuurder alcohol, drugs, medicijnen of andere 
bedwelmende stoffen heeft gebruikt. 
• Wij voegden toe dat dit ook geldt wanneer de bestuurder niet meewerkt aan een speekseltest.
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PRS-BV-56-231 Auto – WA

PRS-BV-56-231 vergeleken met PRS-BV-56-221
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Autoverzekering - WA.

Artikel Toelichting

2 Het kenteken van de auto staat op naam van de verzekerde
Welke auto is verzekerd?
• Wij voegden toe dat het kenteken van de auto ook op naam van 1 van de (stief)ouders kan staan.

4 Iemand anders wordt de hoofdbestuurder
Het gebruik van de oldtimer verandert 
Welke veranderingen meldt u binnen 14 dagen?
• Wij verduidelijkten dat het gaat om de verandering van de hoofdbestuurder in plaats van de 

regelmatig bestuurder.
• Wij voegden toe dat ook een verandering in het gebruik gemeld moet worden. Bijvoorbeeld wanneer 

dit voortaan zakelijk is.

6 In dit nieuwe artikel staat wat wij doen als verzekerde een extra auto wil verzekeren of de verzekerde 
auto wil vervangen. Wij beoordelen de aanvraag dan opnieuw.
• Verzekerde krijgt een nieuwe verzekeringsovereenkomst.

 - Hierdoor verandert mogelijk de premie en gelden er nieuwe voorwaarden. 
• Of wij verzekeren de auto niet.

15 De auto wordt zakelijk gebruikt
Schade door de auto is niet verzekerd bij zakelijk gebruik. In dit artikel verduidelijkten we wat we 
bedoelen met zakelijk gebruik. En voegden we toe wanneer schade wel verzekerd is.
• Niet verzekerd: de auto wordt zakelijk gebruikt, met winstoogmerk.

 - Wij voegden als voorbeeld goederenvervoer toe.
• Wel verzekerd: vrijwilligerswerk en/of maatschappelijk gebruik zonder winstoogmerk.

 - Bijvoorbeeld: maaltijdbezorging voor hulpbehoevenden en vervoer van minder mobiele 
personen naar de huisarts of het ziekenhuis. 

De bestuurder heeft alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen gebruikt
Schade door de auto is niet verzekerd wanneer de bestuurder alcohol, drugs, medicijnen of andere 
bedwelmende stoffen heeft gebruikt. 
• Wij voegden toe dat dit ook geldt wanneer de bestuurder niet meewerkt aan een speekseltest.
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PRS-BV-57-231 Auto – WA + Beperkt Casco

PRS-BV-57-231 vergeleken met PRS-BV-57-221
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Autoverzekering - WA + Beperkt Casco.

Artikel Onderdeel Wettelijke Aansprakelijkheid

2 Het kenteken van de auto staat op naam van de verzekerde
Welke auto is verzekerd?
• Wij voegden toe dat het kenteken van de auto ook op naam van 1 van de (stief)ouders kan staan.

4 Iemand anders wordt de hoofdbestuurder
Het gebruik van de oldtimer verandert 
Welke veranderingen meldt u binnen 14 dagen?
• Wij verduidelijkten dat het gaat om de verandering van de hoofdbestuurder in plaats van de 

regelmatig bestuurder.
• Wij voegden toe dat ook een verandering in het gebruik gemeld moet worden. Bijvoorbeeld wanneer 

dit voortaan zakelijk is.

6 In dit nieuwe artikel staat wat wij doen als verzekerde een extra auto wil verzekeren of de verzekerde 
auto wil vervangen. Wij beoordelen de aanvraag dan opnieuw.
• Verzekerde krijgt een nieuwe verzekeringsovereenkomst.

 - Hierdoor verandert mogelijk de premie en gelden er nieuwe voorwaarden. 
• Of wij verzekeren de auto niet.

15 De auto wordt zakelijk gebruikt
Schade door de auto is niet verzekerd bij zakelijk gebruik. In dit artikel verduidelijkten we wat we 
bedoelen met zakelijk gebruik. En voegden we toe wanneer schade wel verzekerd is.
• Niet verzekerd: de auto wordt zakelijk gebruikt, met winstoogmerk.

 - Wij voegden als voorbeeld goederenvervoer toe.
• Wel verzekerd: vrijwilligerswerk en/of maatschappelijk gebruik zonder winstoogmerk.

 - Bijvoorbeeld: maaltijdbezorging voor hulpbehoevenden en vervoer van minder mobiele 
personen naar de huisarts of het ziekenhuis. 

De bestuurder heeft alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen gebruikt
Schade door de auto is niet verzekerd wanneer de bestuurder alcohol, drugs, medicijnen of andere 
bedwelmende stoffen heeft gebruikt. 
• Wij voegden toe dat dit ook geldt wanneer de bestuurder niet meewerkt aan een speekseltest.

Artikel Onderdeel Beperkt Casco

9 Diefstal van de auto
Diefstal van de auto is verzekerd, als de auto langer dan 20 dagen weg is. 
• We verduidelijkten dat deze periode in gaat vanaf het moment dat verzekerde de diefstal of 

verduistering bij ons meldt. 

10 € 20,- per dag voor een vervangende auto bij diefstal
Welke kosten zijn naast de schade ook verzekerd?
• Wij verduidelijkten dat de periode van daggeldvergoeding van maximaal 20 dagen in gaat vanaf het 

moment dat verzekerde de diefstal of verduistering bij ons meldt.
• Wij vergoeden alleen als verzekerde een officiële nota van een verhuurbedrijf of garage kan laten 

zien.
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Artikel Onderdeel Wettelijke Aansprakelijkheid

12 De auto wordt zakelijk gebruikt
Schade is niet verzekerd bij zakelijk gebruik. In dit artikel verduidelijkten we wat we bedoelen met 
zakelijk gebruik. En voegden we toe wanneer schade wel verzekerd is.
• Niet verzekerd: de auto wordt zakelijk gebruikt, met winstoogmerk.

 - Wij voegden als voorbeeld goederenvervoer toe.
• Wel verzekerd: vrijwilligerswerk en/of maatschappelijk gebruik zonder winstoogmerk.

 - Bijvoorbeeld: maaltijdbezorging voor hulpbehoevenden en vervoer van minder mobiele 
personen naar de huisarts of het ziekenhuis. 

De bestuurder heeft alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen gebruikt
Schade is niet verzekerd wanneer de bestuurder alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende 
stoffen heeft gebruikt. 
• Wij voegden toe dat dit ook geldt wanneer de bestuurder niet meewerkt aan een speekseltest.

18 In dit nieuwe artikel leggen wij uit wat we bedoelen met nieuwwaarde. Dit is de prijs van een nieuwe 
auto van hetzelfde merk, model en type, in dezelfde uitvoering en met dezelfde accessoires als de 
verzekerde auto.
• Volgens de laatst bekende prijslijst van de fabrikant/importeur.

 - Als dezelfde auto niet meer verkrijgbaar is, dan gaan wij uit van de laatst bekende waarde toen 
deze nog wel verkrijgbaar was.

• Bij de nieuwwaarde horen ook de kosten voor:
 - het rijklaar maken van de auto.
 - tenaamstelling.
 - leges.
 - nog geldende garanties.

• Gegeven kortingen vergoeden wij niet.

20 Geen reparatie als de kosten hoger zijn dan 2/3 van de aanschafwaarde of nieuwwaarde
Hoe regelen we schade als u de auto 3 jaar of korter heeft? 
• Wij breiden de aanschafwaarderegeling uit. Wij betalen voortaan de nieuwwaarde als verzekerde 

de eerste eigenaar van de auto is.
• En wij scherpten de aanschafwaarderegeling aan. Wij voegden toe dat wij de aanschafwaarde 

vergoeden als de originele aanschafnota van een bedrijf is, dat volgens het register van de Kamer 
van Koophandel handelt in personenauto’s.

22 Geen reparatie als de kosten hoger zijn dan 2/3 van de dagwaarde
Hoe regelen we schade als de aanschafwaarde of nieuwwaarde van de auto hoger was dan €50.000,-? 
• Wij voegden toe dat we de dagwaarde van de auto betalen + 10% tot maximaal de aanschafwaarde 

of nieuwwaarde.
• Wij gaan uit van de nieuwwaarde als verzekerde de eerste eigenaar van de auto is.
• Wij gaan uit van de aanschafwaarde als verzekerde de auto 2e hands heeft gekocht.

Onderdeel Beperkt Casco
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PRS-BV-58-231 Auto – WA + Volledig Casco

PRS-BV-58-231 vergeleken met PRS-BV-58-221
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Autoverzekering - WA + Volledig Casco.

Artikel Onderdeel Wettelijke Aansprakelijkheid

2 Het kenteken van de auto staat op naam van de verzekerde
Welke auto is verzekerd?
• Wij voegden toe dat het kenteken van de auto ook op naam van 1 van de (stief)ouders kan staan.

4 Iemand anders wordt de hoofdbestuurder
Het gebruik van de auto verandert 
Welke veranderingen meldt u binnen 14 dagen?
• Wij verduidelijkten dat het gaat om de verandering van de hoofdbestuurder in plaats van de 

regelmatig bestuurder.
• Wij voegden toe dat ook een verandering in het gebruik gemeld moet worden. Bijvoorbeeld 

wanneer dit voortaan zakelijk is.

6 In dit nieuwe artikel staat wat wij doen als verzekerde een extra auto wil verzekeren of de verzekerde 
auto wil vervangen. Wij beoordelen de aanvraag dan opnieuw.
• Verzekerde krijgt een nieuwe verzekeringsovereenkomst.

 - Hierdoor verandert mogelijk de premie en gelden er nieuwe voorwaarden. 
• Of wij verzekeren de auto niet.

15 De auto wordt zakelijk gebruikt
Schade door de auto is niet verzekerd bij zakelijk gebruik. In dit artikel verduidelijkten we wat we 
bedoelen met zakelijk gebruik. En voegden we toe wanneer schade wel verzekerd is.
• Niet verzekerd: de auto wordt zakelijk gebruikt, met winstoogmerk.

 - Wij voegden als voorbeeld goederenvervoer toe.
• Wel verzekerd: vrijwilligerswerk en/of maatschappelijk gebruik zonder winstoogmerk.

 - Bijvoorbeeld: maaltijdbezorging voor hulpbehoevenden en vervoer van minder mobiele 
personen naar de huisarts of het ziekenhuis. 

De bestuurder heeft alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen gebruikt
Schade door de auto is niet verzekerd wanneer de bestuurder alcohol, drugs, medicijnen of andere 
bedwelmende stoffen heeft gebruikt. 
• Wij voegden toe dat dit ook geldt wanneer de bestuurder niet meewerkt aan een speekseltest.

Artikel Onderdeel Volledig Casco

9 Diefstal van de auto
Diefstal van de auto is verzekerd, als de auto langer dan 20 dagen weg is. 
• We verduidelijkten dat deze periode in gaat vanaf het moment dat verzekerde de diefstal of 

verduistering bij ons meldt. 

10 € 20,- per dag voor een vervangende auto bij diefstal
Welke kosten zijn naast de schade ook verzekerd?
• Wij verduidelijkten dat de periode van daggeldvergoeding van maximaal 20 dagen in gaat vanaf het 

moment dat verzekerde de diefstal of verduistering bij ons meldt.
• Wij vergoeden alleen als verzekerde een officiële nota van een verhuurbedrijf of garage kan laten 

zien.
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Artikel Onderdeel Wettelijke Aansprakelijkheid

12 De auto wordt zakelijk gebruikt
Schade is niet verzekerd bij zakelijk gebruik. In dit artikel verduidelijkten we wat we bedoelen met 
zakelijk gebruik. En voegden we toe wanneer schade wel verzekerd is.
• Niet verzekerd: de auto wordt zakelijk gebruikt, met winstoogmerk.

 - Wij voegden als voorbeeld goederenvervoer toe.
• Wel verzekerd: vrijwilligerswerk en/of maatschappelijk gebruik zonder winstoogmerk.

 - Bijvoorbeeld: maaltijdbezorging voor hulpbehoevenden en vervoer van minder mobiele 
personen naar de huisarts of het ziekenhuis. 

De bestuurder heeft alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen gebruikt
Schade is niet verzekerd wanneer de bestuurder alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende 
stoffen heeft gebruikt. 
• Wij voegden toe dat dit ook geldt wanneer de bestuurder niet meewerkt aan een speekseltest.

18 In dit nieuwe artikel leggen wij uit wat we bedoelen met nieuwwaarde. Dit is de prijs van een nieuwe 
auto van hetzelfde merk, model en type, in dezelfde uitvoering en met dezelfde accessoires als de 
verzekerde auto.
• Volgens de laatst bekende prijslijst van de fabrikant/importeur.

 - Als dezelfde auto niet meer verkrijgbaar is, dan gaan wij uit van de laatst bekende waarde toen 
deze nog wel verkrijgbaar was.

• Bij de nieuwwaarde horen ook de kosten voor:
 - het rijklaar maken van de auto.
 - tenaamstelling.
 - leges.
 - nog geldende garanties.

• Gegeven kortingen vergoeden wij niet.

20 Geen reparatie als de kosten hoger zijn dan 2/3 van de aanschafwaarde of nieuwwaarde
Hoe regelen we schade als u de auto 3 jaar of korter heeft? 
• Wij breiden de aanschafwaarderegeling uit. Wij betalen voortaan de nieuwwaarde als verzekerde 

de eerste eigenaar van de auto is.
• En wij scherpten de aanschafwaarderegeling aan. Wij voegden toe dat wij de aanschafwaarde 

vergoeden als de originele aanschafnota van een bedrijf is, dat volgens het register van de Kamer 
van Koophandel handelt in personenauto’s.

22 Geen reparatie als de kosten hoger zijn dan 2/3 van de dagwaarde
Hoe regelen we schade als de aanschafwaarde of nieuwwaarde van de auto hoger was dan €50.000,-? 
• Wij voegden toe dat we de dagwaarde van de auto betalen + 10% tot maximaal de aanschafwaarde 

of nieuwwaarde.
• Wij gaan uit van de nieuwwaarde als verzekerde de eerste eigenaar van de auto is.
• Wij gaan uit van de aanschafwaarde als verzekerde de auto 2e hands heeft gekocht.

Onderdeel Beperkt CascoOnderdeel Volledig Casco
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PRS-BV-59-231 Auto – WA + No-Claim Garantie

PRS-BV-59-231 vergeleken met PRS-BV-59-221
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Autoverzekering - WA + No-Claim Garantie.

Artikel Toelichting

2 Het kenteken van de auto staat op naam van de verzekerde
Welke auto is verzekerd?
• Wij voegden toe dat het kenteken van de auto ook op naam van 1 van de (stief)ouders kan staan.

4 Iemand anders wordt de hoofdbestuurder
Het gebruik van de auto verandert 
Welke veranderingen meldt u binnen 14 dagen?
• Wij verduidelijkten dat het gaat om de verandering van de hoofdbestuurder in plaats van de 

regelmatig bestuurder.
• Wij voegden toe dat ook een verandering in het gebruik gemeld moet worden. Bijvoorbeeld 

wanneer dit voortaan zakelijk is.

6 In dit nieuwe artikel staat wat wij doen als verzekerde een extra auto wil verzekeren of de verzekerde 
auto wil vervangen. Wij beoordelen de aanvraag dan opnieuw.
• Verzekerde krijgt een nieuwe verzekeringsovereenkomst.

 - Hierdoor verandert mogelijk de premie en gelden er nieuwe voorwaarden. 
• Of wij verzekeren de auto niet.

15 De auto wordt zakelijk gebruikt
Schade door de auto is niet verzekerd bij zakelijk gebruik. In dit artikel verduidelijkten we wat we 
bedoelen met zakelijk gebruik. En voegden we toe wanneer schade wel verzekerd is.
• Niet verzekerd: de auto wordt zakelijk gebruikt, met winstoogmerk.

 - Wij voegden als voorbeeld goederenvervoer toe.
• Wel verzekerd: vrijwilligerswerk en/of maatschappelijk gebruik zonder winstoogmerk.

 - Bijvoorbeeld: maaltijdbezorging voor hulpbehoevenden en vervoer van minder mobiele 
personen naar de huisarts of het ziekenhuis. 

De bestuurder heeft alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen gebruikt
Schade door de auto is niet verzekerd wanneer de bestuurder alcohol, drugs, medicijnen of andere 
bedwelmende stoffen heeft gebruikt. 
• Wij voegden toe dat dit ook geldt wanneer de bestuurder niet meewerkt aan een speekseltest.
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PRS-BV-60-231 Auto – WA + Beperkt Casco +  
  No-Claim Garantie

PRS-BV-60-231 vergeleken met PRS-BV-60-221
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Autoverzekering - WA + Beperkt Casco + No-Claim Garantie.

Artikel Onderdeel Wettelijke Aansprakelijkheid

2 Het kenteken van de auto staat op naam van de verzekerde
Welke auto is verzekerd?
• Wij voegden toe dat het kenteken van de auto ook op naam van 1 van de (stief)ouders kan staan.

4 Iemand anders wordt de hoofdbestuurder
Het gebruik van de auto verandert 
Welke veranderingen meldt u binnen 14 dagen?
• Wij verduidelijkten dat het gaat om de verandering van de hoofdbestuurder in plaats van de 

regelmatig bestuurder.
• Wij voegden toe dat ook een verandering in het gebruik gemeld moet worden. Bijvoorbeeld 

wanneer dit voortaan zakelijk is.

6 In dit nieuwe artikel staat wat wij doen als verzekerde een extra auto wil verzekeren of de verzekerde 
auto wil vervangen. Wij beoordelen de aanvraag dan opnieuw.
• Verzekerde krijgt een nieuwe verzekeringsovereenkomst.

 - Hierdoor verandert mogelijk de premie en gelden er nieuwe voorwaarden. 
• Of wij verzekeren de auto niet.

15 De auto wordt zakelijk gebruikt
Schade door de auto is niet verzekerd bij zakelijk gebruik. In dit artikel verduidelijkten we wat we 
bedoelen met zakelijk gebruik. En voegden we toe wanneer schade wel verzekerd is.
• Niet verzekerd: de auto wordt zakelijk gebruikt, met winstoogmerk.

 - Wij voegden als voorbeeld goederenvervoer toe.
• Wel verzekerd: vrijwilligerswerk en/of maatschappelijk gebruik zonder winstoogmerk.

 - Bijvoorbeeld: maaltijdbezorging voor hulpbehoevenden en vervoer van minder mobiele 
personen naar de huisarts of het ziekenhuis. 

De bestuurder heeft alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen gebruikt
Schade door de auto is niet verzekerd wanneer de bestuurder alcohol, drugs, medicijnen of andere 
bedwelmende stoffen heeft gebruikt. 
• Wij voegden toe dat dit ook geldt wanneer de bestuurder niet meewerkt aan een speekseltest.

Artikel Onderdeel Beperkt Casco

9 Diefstal van de auto
Diefstal van de auto is verzekerd, als de auto langer dan 20 dagen weg is. 
• We verduidelijkten dat deze periode in gaat vanaf het moment dat verzekerde de diefstal of 

verduistering bij ons meldt. 

10 € 20,- per dag voor een vervangende auto bij diefstal
Welke kosten zijn naast de schade ook verzekerd?
• Wij verduidelijkten dat de periode van daggeldvergoeding van maximaal 20 dagen in gaat vanaf het 

moment dat verzekerde de diefstal of verduistering bij ons meldt.
• Wij vergoeden alleen als verzekerde een officiële nota van een verhuurbedrijf of garage kan laten 

zien.
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Artikel Onderdeel Wettelijke Aansprakelijkheid

12 De auto wordt zakelijk gebruikt
Schade is niet verzekerd bij zakelijk gebruik. In dit artikel verduidelijkten we wat we bedoelen met 
zakelijk gebruik. En voegden we toe wanneer schade wel verzekerd is.
• Niet verzekerd: de auto wordt zakelijk gebruikt, met winstoogmerk.

 - Wij voegden als voorbeeld goederenvervoer toe.
• Wel verzekerd: vrijwilligerswerk en/of maatschappelijk gebruik zonder winstoogmerk.

 - Bijvoorbeeld: maaltijdbezorging voor hulpbehoevenden en vervoer van minder mobiele 
personen naar de huisarts of het ziekenhuis. 

De bestuurder heeft alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen gebruikt
Schade is niet verzekerd wanneer de bestuurder alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende 
stoffen heeft gebruikt. 
• Wij voegden toe dat dit ook geldt wanneer de bestuurder niet meewerkt aan een speekseltest.

18 In dit nieuwe artikel leggen wij uit wat we bedoelen met nieuwwaarde. Dit is de prijs van een nieuwe 
auto van hetzelfde merk, model en type, in dezelfde uitvoering en met dezelfde accessoires als de 
verzekerde auto.
• Volgens de laatst bekende prijslijst van de fabrikant/importeur.

 - Als dezelfde auto niet meer verkrijgbaar is, dan gaan wij uit van de laatst bekende waarde toen 
deze nog wel verkrijgbaar was.

• Bij de nieuwwaarde horen ook de kosten voor:
 - het rijklaar maken van de auto.
 - tenaamstelling.
 - leges.
 - nog geldende garanties.

• Gegeven kortingen vergoeden wij niet.

20 Geen reparatie als de kosten hoger zijn dan 2/3 van de aanschafwaarde of nieuwwaarde
Hoe regelen we schade als u de auto 3 jaar of korter heeft? 
• Wij breiden de aanschafwaarderegeling uit. Wij betalen voortaan de nieuwwaarde als verzekerde 

de eerste eigenaar van de auto is.
• En wij scherpten de aanschafwaarderegeling aan. Wij voegden toe dat wij de aanschafwaarde 

vergoeden als de originele aanschafnota van een bedrijf is, dat volgens het register van de Kamer 
van Koophandel handelt in personenauto’s.

22 Geen reparatie als de kosten hoger zijn dan 2/3 van de dagwaarde
Hoe regelen we schade als de aanschafwaarde of nieuwwaarde van de auto hoger was dan €50.000,-? 
• Wij voegden toe dat we de dagwaarde van de auto betalen + 10% tot maximaal de aanschafwaarde 

of nieuwwaarde.
• Wij gaan uit van de nieuwwaarde als verzekerde de eerste eigenaar van de auto is.
• Wij gaan uit van de aanschafwaarde als verzekerde de auto 2e hands heeft gekocht.

Onderdeel Beperkt Casco
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PRS-BV-61-231 Auto – WA + Volledig Casco +  
  No-Claim Garantie

PRS-BV-61-231 vergeleken met PRS-BV-61-221
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Autoverzekering - WA + Volledig Casco + No-Claim Garantie.

Artikel Onderdeel Wettelijke Aansprakelijkheid

2 Het kenteken van de auto staat op naam van de verzekerde
Welke auto is verzekerd?
• Wij voegden toe dat het kenteken van de auto ook op naam van 1 van de (stief)ouders kan staan.

4 Iemand anders wordt de hoofdbestuurder
Het gebruik van de auto verandert 
Welke veranderingen meldt u binnen 14 dagen?
• Wij verduidelijkten dat het gaat om de verandering van de hoofdbestuurder in plaats van de 

regelmatig bestuurder.
• Wij voegden toe dat ook een verandering in het gebruik gemeld moet worden. Bijvoorbeeld 

wanneer dit voortaan zakelijk is.

6 In dit nieuwe artikel staat wat wij doen als verzekerde een extra auto wil verzekeren of de verzekerde 
auto wil vervangen. Wij beoordelen de aanvraag dan opnieuw.
• Verzekerde krijgt een nieuwe verzekeringsovereenkomst.

 - Hierdoor verandert mogelijk de premie en gelden er nieuwe voorwaarden. 
• Of wij verzekeren de auto niet.

15 De auto wordt zakelijk gebruikt
Schade door de auto is niet verzekerd bij zakelijk gebruik. In dit artikel verduidelijkten we wat we 
bedoelen met zakelijk gebruik. En voegden we toe wanneer schade wel verzekerd is.
• Niet verzekerd: de auto wordt zakelijk gebruikt, met winstoogmerk.

 - Wij voegden als voorbeeld goederenvervoer toe.
• Wel verzekerd: vrijwilligerswerk en/of maatschappelijk gebruik zonder winstoogmerk.

 - Bijvoorbeeld: maaltijdbezorging voor hulpbehoevenden en vervoer van minder mobiele 
personen naar de huisarts of het ziekenhuis. 

De bestuurder heeft alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen gebruikt
Schade door de auto is niet verzekerd wanneer de bestuurder alcohol, drugs, medicijnen of andere 
bedwelmende stoffen heeft gebruikt. 
• Wij voegden toe dat dit ook geldt wanneer de bestuurder niet meewerkt aan een speekseltest.

Artikel Onderdeel Volledig Casco

9 Diefstal van de auto
Diefstal van de auto is verzekerd, als de auto langer dan 20 dagen weg is. 
• We verduidelijkten dat deze periode in gaat vanaf het moment dat verzekerde de diefstal of 

verduistering bij ons meldt. 

10 € 20,- per dag voor een vervangende auto bij diefstal
Welke kosten zijn naast de schade ook verzekerd?
• Wij verduidelijkten dat de periode van daggeldvergoeding van maximaal 20 dagen in gaat vanaf het 

moment dat verzekerde de diefstal of verduistering bij ons meldt.
• Wij vergoeden alleen als verzekerde een officiële nota van een verhuurbedrijf of garage kan laten 

zien.
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Artikel Onderdeel Wettelijke Aansprakelijkheid

12 De auto wordt zakelijk gebruikt
Schade is niet verzekerd bij zakelijk gebruik. In dit artikel verduidelijkten we wat we bedoelen met 
zakelijk gebruik. En voegden we toe wanneer schade wel verzekerd is.
• Niet verzekerd: de auto wordt zakelijk gebruikt, met winstoogmerk.

 - Wij voegden als voorbeeld goederenvervoer toe.
• Wel verzekerd: vrijwilligerswerk en/of maatschappelijk gebruik zonder winstoogmerk.

 - Bijvoorbeeld: maaltijdbezorging voor hulpbehoevenden en vervoer van minder mobiele 
personen naar de huisarts of het ziekenhuis. 

De bestuurder heeft alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen gebruikt
Schade is niet verzekerd wanneer de bestuurder alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende 
stoffen heeft gebruikt. 
• Wij voegden toe dat dit ook geldt wanneer de bestuurder niet meewerkt aan een speekseltest.

18 In dit nieuwe artikel leggen wij uit wat we bedoelen met nieuwwaarde. Dit is de prijs van een nieuwe 
auto van hetzelfde merk, model en type, in dezelfde uitvoering en met dezelfde accessoires als de 
verzekerde auto.
• Volgens de laatst bekende prijslijst van de fabrikant/importeur.

 - Als dezelfde auto niet meer verkrijgbaar is, dan gaan wij uit van de laatst bekende waarde toen 
deze nog wel verkrijgbaar was.

• Bij de nieuwwaarde horen ook de kosten voor:
 - het rijklaar maken van de auto.
 - tenaamstelling.
 - leges.
 - nog geldende garanties.

• Gegeven kortingen vergoeden wij niet.

20 Geen reparatie als de kosten hoger zijn dan 2/3 van de aanschafwaarde of nieuwwaarde
Hoe regelen we schade als u de auto 3 jaar of korter heeft? 
• Wij breiden de aanschafwaarderegeling uit. Wij betalen voortaan de nieuwwaarde als verzekerde 

de eerste eigenaar van de auto is.
• En wij scherpten de aanschafwaarderegeling aan. Wij voegden toe dat wij de aanschafwaarde 

vergoeden als de originele aanschafnota van een bedrijf is, dat volgens het register van de Kamer 
van Koophandel handelt in personenauto’s.

22 Geen reparatie als de kosten hoger zijn dan 2/3 van de dagwaarde
Hoe regelen we schade als de aanschafwaarde of nieuwwaarde van de auto hoger was dan €50.000,-? 
• Wij voegden toe dat we de dagwaarde van de auto betalen + 10% tot maximaal de aanschafwaarde 

of nieuwwaarde.
• Wij gaan uit van de nieuwwaarde als verzekerde de eerste eigenaar van de auto is.
• Wij gaan uit van de aanschafwaarde als verzekerde de auto 2e hands heeft gekocht.

Onderdeel Volledig Casco



54Verschillenoverzicht 2022-2023  oktober 2022

SVI-BV-51-231 Inzittenden

SVI-BV-51-231 vergeleken met SVI-BV-51-221
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Inzittendenverzekering.

Artikel Toelichting

6 Het kenteken van het motorrijtuig staat op naam van de verzekerde
Wat is verzekerd?
• Wij voegden toe dat het kenteken van het motorrijtuig ook op naam van 1 van de (stief)ouders kan 

staan.

7 Schade aan spullen in of om het motorrijtuig of in een aanhangwagen
Welke schade is verzekerd? Wij voegden toe:
• Door een onverwacht verkeersongeval met het verzekerde motorrijtuig.
• De spullen zijn eigendom van een van de inzittenden.

13 Het motorrijtuig wordt zakelijk gebruikt
Het ongeval is niet verzekerd bij zakelijk gebruik. In dit artikel verduidelijkten we wat we bedoelen met 
zakelijk gebruik. En voegden we toe wanneer het ongeval wel verzekerd is.
• Niet verzekerd: het motorrijtuig wordt zakelijk gebruikt, met winstoogmerk.

 - Wij voegden als voorbeeld goederenvervoer toe.
• Wel verzekerd: vrijwilligerswerk en/of maatschappelijk gebruik zonder winstoogmerk.

 - Bijvoorbeeld: maaltijdbezorging voor hulpbehoevenden en vervoer van minder mobiele 
personen naar de huisarts of het ziekenhuis. 

• Wel verzekerd: een werknemer die naar zijn werkgever reist met zijn eigen motorrijtuig (woon-
werkverkeer).

De bestuurder heeft alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen gebruikt
Het ongeval is niet verzekerd wanneer de bestuurder alcohol, drugs, medicijnen of andere 
bedwelmende stoffen heeft gebruikt. 
• Wij voegden toe dat dit ook geldt wanneer de bestuurder niet meewerkt aan een speekseltest.
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SVO-BV-52-231 Opzittenden

SVO-BV-52-231 vergeleken met SVO-BV-52-221
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Opzittendenverzekering.

Artikel Toelichting

6 Het kenteken van het motorrijtuig staat op naam van de verzekerde
Wat is verzekerd?
• Wij voegden toe dat het kenteken van het motorrijtuig ook op naam van 1 van de (stief)ouders kan 

staan.

7 Schade aan spullen in of op het motorrijtuig, zijspan of in een aanhangwagen
Welke schade is verzekerd? Wij voegden toe:
• Door een onverwacht verkeersongeval met het verzekerde motorrijtuig.
• De spullen zijn eigendom van een van de inzittenden.

13 Het motorrijtuig wordt zakelijk gebruikt
Het ongeval is niet verzekerd bij zakelijk gebruik. In dit artikel verduidelijkten we wat we bedoelen met 
zakelijk gebruik. En voegden we toe wanneer het ongeval wel verzekerd is.
• Niet verzekerd: het motorrijtuig wordt zakelijk gebruikt, met winstoogmerk.

 - Wij voegden als voorbeeld goederenvervoer toe.
• Wel verzekerd: vrijwilligerswerk en/of maatschappelijk gebruik zonder winstoogmerk.

 - Bijvoorbeeld: maaltijdbezorging voor hulpbehoevenden en vervoer van minder mobiele 
personen naar de huisarts of het ziekenhuis. 

• Wel verzekerd: een werknemer die naar zijn werkgever reist met zijn eigen motorrijtuig (woon-
werkverkeer).

De bestuurder heeft alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen gebruikt
Het ongeval is niet verzekerd wanneer de bestuurder alcohol, drugs, medicijnen of andere 
bedwelmende stoffen heeft gebruikt. 
• Wij voegden toe dat dit ook geldt wanneer de bestuurder niet meewerkt aan een speekseltest.
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VTH-BV-50-231 Voertuighulp - Nederland

VTH-BV-50-231 vergeleken met VTH-BV-50-221
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 Het kenteken van het motorrijtuig staat op naam van de verzekerde
Welk motorrijtuig is verzekerd?
• Wij voegden toe dat het kenteken van het motorrijtuig ook op naam van 1 van de (stief)ouders kan 

staan.

10 Het motorrijtuig wordt zakelijk gebruikt
Voertuighulp is niet verzekerd bij zakelijk gebruik. In dit artikel verduidelijkten we wat we bedoelen met 
zakelijk gebruik. En voegden we toe wanneer voertuighulp wel verzekerd is.
• Niet verzekerd: het motorrijtuig wordt zakelijk gebruikt, met winstoogmerk.

 - Wij voegden als voorbeeld goederenvervoer toe.
• Wel verzekerd: vrijwilligerswerk en/of maatschappelijk gebruik zonder winstoogmerk.

 - Bijvoorbeeld: maaltijdbezorging voor hulpbehoevenden en vervoer van minder mobiele 
personen naar de huisarts of het ziekenhuis. 

• Wel verzekerd: een werknemer die naar zijn werkgever reist met zijn eigen motorrijtuig (woon-
werkverkeer).

De bestuurder heeft alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen gebruikt
Voertuighulp is niet verzekerd wanneer de bestuurder alcohol, drugs, medicijnen of andere 
bedwelmende stoffen heeft gebruikt. 
• Wij voegden toe dat dit ook geldt wanneer de bestuurder niet meewerkt aan een speekseltest.

De bestuurder mag niet rijden
Wij voegden toe dat voertuighulp niet verzekerd is wanneer de bestuurder niet mag rijden.
• Hij heeft geen geldig rijbewijs.
• Hij mag volgens de wet niet rijden.
• Hij mag van de rechter niet rijden.
• Hij mag dit niet van de eigenaar van de auto. 
• Hij voldoet niet aan de regels van 2toDrive.
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VTH-BV-51-231 Voertuighulp - Buitenland

VTH-BV-51-231 vergeleken met VTH-BV-51-221
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 Het kenteken van het motorrijtuig staat op naam van de verzekerde
Welk motorrijtuig is verzekerd?
• Wij voegden toe dat het kenteken van het motorrijtuig ook op naam van 1 van de (stief)ouders kan 

staan.

12 Het motorrijtuig wordt zakelijk gebruikt
Voertuighulp is niet verzekerd bij zakelijk gebruik. In dit artikel verduidelijkten we wat we bedoelen met 
zakelijk gebruik. En voegden we toe wanneer voertuighulp wel verzekerd is.
• Niet verzekerd: het motorrijtuig wordt zakelijk gebruikt, met winstoogmerk.

 - Wij voegden als voorbeeld goederenvervoer toe.
• Wel verzekerd: vrijwilligerswerk en/of maatschappelijk gebruik zonder winstoogmerk.

 - Bijvoorbeeld: maaltijdbezorging voor hulpbehoevenden en vervoer van minder mobiele 
personen naar de huisarts of het ziekenhuis. 

• Wel verzekerd: een werknemer die naar zijn werkgever reist met zijn eigen motorrijtuig (woon-
werkverkeer).

De bestuurder heeft alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen gebruikt
Voertuighulp is niet verzekerd wanneer de bestuurder alcohol, drugs, medicijnen of andere 
bedwelmende stoffen heeft gebruikt. 
• Wij voegden toe dat dit ook geldt wanneer de bestuurder niet meewerkt aan een speekseltest.

Een verzekerde reist naar een gebied dat de overheid afraadt
Voertuighulp is niet verzekerd wanneer verzekerde reist naar een gebied dat het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken afraadt. Zoals gebieden met kleurcode rood. 
• We voegden toe dat de kosten om deze gebieden te verlaten niet zijn verzekerd. 
• De beperking voor reizen naar gebieden met kleurcode oranje vervalt.

De bestuurder mag niet rijden
Wij voegden toe dat voertuighulp niet verzekerd is wanneer de bestuurder niet mag rijden.
• Hij heeft geen geldig rijbewijs.
• Hij mag volgens de wet niet rijden.
• Hij mag van de rechter niet rijden.
• Hij mag dit niet van de eigenaar van de auto. 
• Hij voldoet niet aan de regels van 2toDrive.
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VTH-BV-52-231 Voertuighulp – Nederland en Buitenland

VTH-BV-52-231 vergeleken met VTH-BV-52-221
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 en Buitenland.

Artikel Toelichting

2 Het kenteken van het motorrijtuig staat op naam van de verzekerde
Welk motorrijtuig is verzekerd?
• Wij voegden toe dat het kenteken van het motorrijtuig ook op naam van 1 van de (stief)ouders kan 

staan.

13 Het motorrijtuig wordt zakelijk gebruikt
Voertuighulp is niet verzekerd bij zakelijk gebruik. In dit artikel verduidelijkten we wat we bedoelen met 
zakelijk gebruik. En voegden we toe wanneer voertuighulp wel verzekerd is.
• Niet verzekerd: het motorrijtuig wordt zakelijk gebruikt, met winstoogmerk.

 - Wij voegden als voorbeeld goederenvervoer toe.
• Wel verzekerd: vrijwilligerswerk en/of maatschappelijk gebruik zonder winstoogmerk.

 - Bijvoorbeeld: maaltijdbezorging voor hulpbehoevenden en vervoer van minder mobiele 
personen naar de huisarts of het ziekenhuis. 

• Wel verzekerd: een werknemer die naar zijn werkgever reist met zijn eigen motorrijtuig (woon-
werkverkeer).

De bestuurder heeft alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen gebruikt
Voertuighulp is niet verzekerd wanneer de bestuurder alcohol, drugs, medicijnen of andere 
bedwelmende stoffen heeft gebruikt. 
• Wij voegden toe dat dit ook geldt wanneer de bestuurder niet meewerkt aan een speekseltest.

Een verzekerde reist naar een gebied dat de overheid afraadt
Voertuighulp is niet verzekerd wanneer verzekerde reist naar een gebied dat het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken afraadt. Zoals gebieden met kleurcode rood. 
• We voegden toe dat de kosten om deze gebieden te verlaten niet zijn verzekerd. 
• De beperking voor reizen naar gebieden met kleurcode oranje vervalt.

De bestuurder mag niet rijden
Wij voegden toe dat voertuighulp niet verzekerd is wanneer de bestuurder niet mag rijden.
• Hij heeft geen geldig rijbewijs.
• Hij mag volgens de wet niet rijden.
• Hij mag van de rechter niet rijden.
• Hij mag dit niet van de eigenaar van de auto. 
• Hij voldoet niet aan de regels van 2toDrive.
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Wonen

AVP-BV-50-231 Aansprakelijkheid 

AVP-BV-50-231 vergeleken met AVP-BV-50-221 
In dit overzicht ziet u welk artikel wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude begrippen 
van uw Aansprakelijkheidsverzekering.

Artikel Toelichting

3.1 Welke schade is wel en niet verzekerd als verzekerde aansprakelijk is? In deze tekst voegden we toe 
dat een verzekerde niet verzekerd is voor schade:
• aan zaken van het bedrijf van verzekerde; 
• aan zaken van de werkgever van verzekerde. 
Voor deze schades maakt het niet uit wie de schade veroorzaakt.
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AVP-BV-51-231 Aansprakelijkheid – Jacht 

AVP-BV-51-231 vergeleken met AVP-BV-51-221 
In dit overzicht ziet u welk artikel wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude begrippen 
van uw Aansprakelijkheidsverzekering - Jacht.

Artikel Toelichting

4.1 Welke schade is wel en niet verzekerd als verzekerde aansprakelijk is? In deze tekst voegden we toe 
dat een verzekerde niet verzekerd is voor schade:
• aan zaken van het bedrijf van verzekerde; 
• aan zaken van de werkgever van verzekerde. 
Voor deze schades maakt het niet uit wie de schade veroorzaakt.
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BDD-BV-51-231 BuitenDeDeur

BDD-BV-51-231 vergeleken met BDD-BV-51-221
In dit overzicht ziet u welk artikel wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw BuitenDeDeur verzekering.

Artikel Toelichting

2 De persoonlijke bezittingen van de verzekerde
Wat is wel en niet verzekerd? In deze tekst leggen wij uit wat bij de persoonlijke bezittingen hoort. We 
voegden toe dat persoonlijke bezittingen die verzekerde per post opstuurt, niet zijn verzekerd. 

Diefstalgevoelige persoonlijke bezittingen
Wat is wel en niet verzekerd? In deze tekst leggen wij uit wat we bedoelen met diefstalgevoelige 
persoonlijke bezittingen. Aan ‘Audiovisuele apparatuur, computerapparatuur en telefoons’ voegden wij 
draagbare speakers, draadloze oordopjes en koptelefoons als voorbeelden toe.
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INB-BV-50-231 Inboedel – Top 

INB-BV-50-231 vergeleken met INB-BV-50-221 
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 - Top. 

Artikel Toelichting

2 Diefstalgevoelige inboedel
Wat hoort wel en niet bij de inboedel? In deze tekst leggen wij uit wat we bedoelen met 
diefstalgevoelige inboedel. Verzamelingen hebben we nu los van ‘Kunst, schilderijen en antiek’ 
benoemd. Dit zorgt voor een ruimere definitie en bij verzamelingen vanaf €35.000,- ook voor een 
passende preventie.

4.2 Diefstal
Welke schade is wel en niet verzekerd? In deze tekst staat voor welke schade in geval van diefstal de 
inboedel is verzekerd. 
• We voegden toe dat de kosten om sloten en sleutels te vervangen, naast diefstal, ook zijn 

verzekerd bij verlies van de sleutels. 
• Het bedrag van de maximale vergoeding is verhoogd van €350,- naar €600,-. 

Meerdere gebeurtenissen
Welke schade is wel en niet verzekerd? In artikel 5.4 bij ‘Dieren’ voegden wij toe dat bij alle andere 
schade oorzaken aan dieren dan diefstal, een maximale vergoeding van €2.500,- geldt. Hierdoor 
vervalt bij onderstaande gebeurtenissen in dit artikel de beperking op dieren:
• Aanrijding of aanvaring
• Elektriciteit
• (Glas)scherven
• Neerslag
• Rook en roet
• Vallende bomen, voorwerpen of gebouwen

4.5 De woning wordt (voor een deel) verhuurd
Hoe is de inboedel verzekerd in bijzondere situaties? In deze tekst staat in welke gevallen de inboedel 
beperkter verzekerd is als verzekerde de woning (voor een deel) meerdere keren per jaar aan toeristen 
verhuurt. 
• We voegden toe dat verzekerde de verhuur, naast een boekingsite (zoals Airbnb), ook via een 

vakantiepark of andere tussenpersoon kan regelen.
• De voorwaarde dat verzekerde de huurovereenkomst en betaling rechtstreeks moet regelen met de 

huurder vervalt.

4.7 Vervangende woonruimte
Welke kosten zijn naast de schade verzekerd? In deze tekst pasten wij aan wat wij vergoeden als 
verzekerde kosten maakt voor vervangende woonruimte. 
• Na onze toestemming vergoeden wij alleen als de tijdelijke woning passend en in verhouding is tot 

de eigen woning. 
• De maximering van de vergoeding vervalt.
• Daarnaast breiden we de vergoedingstermijn uit van 1 naar maximaal 2 jaar.

5.4 Dieren
Wanneer geldt een maximale vergoeding per gebeurtenis? In deze tekst staat dat bij (een poging tot) 
diefstal van dieren de maximale vergoeding €35.000,- is. Wij voegden toe dat bij alle andere schade 
oorzaken aan dieren een maximale vergoeding van €2.500,- geldt (zie ook artikel 4.2).
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INB-BV-51-231 Inboedel – Uitgebreid Extra  

INB-BV-51-231 vergeleken met INB-BV-51-221
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 - Uitgebreid Extra. 

Artikel Toelichting

2 Diefstalgevoelige inboedel
Wat hoort wel en niet bij de inboedel? In deze tekst leggen wij uit wat we bedoelen met 
diefstalgevoelige inboedel. Verzamelingen hebben we nu los van ‘Kunst, schilderijen en antiek’ 
benoemd. Dit zorgt voor een ruimere definitie en bij verzamelingen vanaf €35.000,- ook voor een 
passende preventie.

4.2 Diefstal
Welke schade is wel en niet verzekerd? In deze tekst staat voor welke schade in geval van diefstal de 
inboedel is verzekerd. 
• We voegden toe dat de kosten om sloten en sleutels te vervangen, naast diefstal, ook zijn 

verzekerd bij verlies van de sleutels. 
• Het bedrag van de maximale vergoeding is verhoogd van €350,- naar €600,-.

Meerdere gebeurtenissen
Welke schade is wel en niet verzekerd? In artikel 5.4 bij ‘Dieren’ voegden wij toe dat bij alle andere 
schade oorzaken aan dieren dan diefstal, een maximale vergoeding van €2.500,- geldt. Hierdoor 
vervalt bij onderstaande gebeurtenissen in dit artikel de beperking op dieren:
• Aanrijding of aanvaring
• Elektriciteit
• (Glas)scherven
• Neerslag
• Rook en roet
• Vallende bomen, voorwerpen of gebouwen

4.4 De woning wordt (voor een deel) verhuurd
Hoe is de inboedel verzekerd in bijzondere situaties? In deze tekst staat in welke gevallen de inboedel 
beperkter verzekerd is als verzekerde de woning (voor een deel) meerdere keren per jaar aan toeristen 
verhuurt. 
• We voegden toe dat verzekerde de verhuur, naast een boekingsite (zoals Airbnb), ook via een 

vakantiepark of andere tussenpersoon kan regelen.
• De voorwaarde dat verzekerde de huurovereenkomst en betaling rechtstreeks moet regelen met de 

huurder vervalt.

4.6 Vervangende woonruimte
Welke kosten zijn naast de schade verzekerd? In deze tekst pasten wij aan wat wij vergoeden als 
verzekerde kosten maakt voor vervangende woonruimte. 
• Na onze toestemming vergoeden wij alleen als de tijdelijke woning passend en in verhouding is tot 

de eigen woning. 
• De maximering van de vergoeding vervalt.
• Daarnaast breiden we de vergoedingstermijn uit van 1 naar maximaal 2 jaar.

5.4 Dieren
Wanneer geldt een maximale vergoeding per gebeurtenis? In deze tekst staat dat bij (een poging tot) 
diefstal van dieren de maximale vergoeding €35.000,- is. Wij voegden toe dat bij alle andere schade 
oorzaken aan dieren een maximale vergoeding van €2.500,- geldt (zie ook artikel 4.2).
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ONG-BV-52-231 Ongevallen – met overlijdensdekking    
  na een ongeval 

ONG-BV-52-231 vergeleken met ONG-BV-52-221
In dit overzicht ziet u welke artikelen wij aanpasten. En leest u meer over de verschillen tussen de nieuwe en oude 
voorwaarden van uw Ongevallenverzekering - met overlijdensdekking na een ongeval.

Artikel Onderdeel Ongevallen

11 Waarmee houden we geen rekening bij het bepalen van hoe ernstig een verzekerde invalide blijft? Wij 
voegden de volgende uitsluitingen toe: 
• We houden geen rekening met het risico op toekomstige klachten die indirect kunnen ontstaan door 

het ongeval. 
• Een arts kan geen posttraumatische artrose vaststellen met een technisch medisch onderzoek. 

Klachten zoals een hernia vervalt in dit rijtje.

16 Een verzekerde heeft alcohol, drugs of andere bedwelmende stoffen gebruikt
Ongevallen zijn niet verzekerd als verzekerde alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende 
stoffen heeft gebruikt. 
• Wij voegden toe dat dit ook geldt wanneer verzekerde niet meewerkt aan een speekseltest.

Artikel Onderdeel Tand ongeval

1 Kosten door schade aan het gebit van een verzekerde
Wat is verzekerd? 
• Wij voegden de beperking toe dat schade is verzekerd tot 2 jaar nadat het ongeval heeft 

plaatsgevonden. 

Artikel Onderdeel Extra zorg kosten

1 Medische kosten 
Kosten van kunst- en hulpmiddelen
Wat is verzekerd? 
• Wij voegden de beperking toe dat schade is verzekerd tot 2 jaar nadat het ongeval heeft 

plaatsgevonden. 

Artikel Onderdeel Praktische hulp

1 Kosten voor praktische hulp
Wat is verzekerd? 
• Wij voegden de beperking toe dat schade is verzekerd tot 2 jaar nadat het ongeval heeft 

plaatsgevonden. 
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WHS-BV-50-231 Woonhuis – Top inclusief Glas  

WHS-BV-50-231 vergeleken met WHS-BV-50-221
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 - Top inclusief Glas.

Artikel Toelichting

3.2 Vandalisme en relletjes
Voor welke schade is de woning wel en niet verzekerd?   
• Wij voegden toe dat vandalisme aan de buitenkant van de woning, bijgebouwen of erfafscheiding 

voortaan wel is verzekerd. 
• Graffiti aan de buitenkant van de woning, bijgebouwen of erfafscheiding blijft niet verzekerd. 

3.5 De woning wordt (voor een deel) verhuurd
Hoe is de inboedel verzekerd in bijzondere situaties? In deze tekst staat in welke gevallen de inboedel 
beperkter verzekerd is als verzekerde de woning (voor een deel) meerdere keren per jaar aan toeristen 
verhuurt. 
• We voegden toe dat verzekerde de verhuur, naast een boekingsite (zoals Airbnb), ook via een 

vakantiepark of andere tussenpersoon kan regelen.
• De voorwaarde dat verzekerde de huurovereenkomst en betaling rechtstreeks moet regelen met de 

huurder vervalt.

3.7 Vervangende woonruimte
Welke kosten zijn naast de schade verzekerd? In deze tekst pasten wij aan wat wij vergoeden als 
verzekerde kosten maakt voor vervangende woonruimte. 
• Na onze toestemming vergoeden wij alleen als de tijdelijke woning passend en in verhouding is tot 

de eigen woning. 
• De maximering van de vergoeding vervalt.
• Daarnaast breiden we de vergoedingstermijn uit van 1 naar maximaal 2 jaar.
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WHS-BV-51-231 Woonhuis – Top exclusief Glas  

WHS-BV-51-231 vergeleken met WHS-BV-51-221
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 - Top exclusief Glas.

Artikel Toelichting

3.2 Vandalisme en relletjes
Voor welke schade is de woning wel en niet verzekerd?   
• Wij voegden toe dat vandalisme aan de buitenkant van de woning, bijgebouwen of erfafscheiding 

voortaan wel is verzekerd. 
• Graffiti aan de buitenkant van de woning, bijgebouwen of erfafscheiding blijft niet verzekerd. 

3.4 De woning wordt (voor een deel) verhuurd
Hoe is de inboedel verzekerd in bijzondere situaties? In deze tekst staat in welke gevallen de inboedel 
beperkter verzekerd is als verzekerde de woning (voor een deel) meerdere keren per jaar aan toeristen 
verhuurt. 
• We voegden toe dat verzekerde de verhuur, naast een boekingsite (zoals Airbnb), ook via een 

vakantiepark of andere tussenpersoon kan regelen.
• De voorwaarde dat verzekerde de huurovereenkomst en betaling rechtstreeks moet regelen met de 

huurder vervalt.

3.6 Vervangende woonruimte
Welke kosten zijn naast de schade verzekerd? In deze tekst pasten wij aan wat wij vergoeden als 
verzekerde kosten maakt voor vervangende woonruimte. 
• Na onze toestemming vergoeden wij alleen als de tijdelijke woning passend en in verhouding is tot 

de eigen woning. 
• De maximering van de vergoeding vervalt.
• Daarnaast breiden we de vergoedingstermijn uit van 1 naar maximaal 2 jaar.
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WHS-BV-52-231 Woonhuis – Uitgebreid Extra inclusief Glas 

WHS-BV-52-231 vergeleken met WHS-BV-52-221
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 - Uitgebreid Extra inclusief Glas.

Artikel Toelichting

3.2 Vandalisme en relletjes
Voor welke schade is de woning wel en niet verzekerd?   
• Wij voegden toe dat vandalisme aan de buitenkant van de woning, bijgebouwen of erfafscheiding 

voortaan wel is verzekerd. 
• Graffiti aan de buitenkant van de woning, bijgebouwen of erfafscheiding blijft niet verzekerd. 

3.4 De woning wordt (voor een deel) verhuurd
Hoe is de inboedel verzekerd in bijzondere situaties? In deze tekst staat in welke gevallen de inboedel 
beperkter verzekerd is als verzekerde de woning (voor een deel) meerdere keren per jaar aan toeristen 
verhuurt. 
• We voegden toe dat verzekerde de verhuur, naast een boekingsite (zoals Airbnb), ook via een 

vakantiepark of andere tussenpersoon kan regelen.
• De voorwaarde dat verzekerde de huurovereenkomst en betaling rechtstreeks moet regelen met de 

huurder vervalt.

3.6 Vervangende woonruimte
Welke kosten zijn naast de schade verzekerd? In deze tekst pasten wij aan wat wij vergoeden als 
verzekerde kosten maakt voor vervangende woonruimte. 
• Na onze toestemming vergoeden wij alleen als de tijdelijke woning passend en in verhouding is tot 

de eigen woning. 
• De maximering van de vergoeding vervalt.
• Daarnaast breiden we de vergoedingstermijn uit van 1 naar maximaal 2 jaar.



68Verschillenoverzicht 2022-2023  oktober 2022

WHS-BV-53-231 Woonhuis – Uitgebreid Extra exclusief Glas 

WHS-BV-53-231 vergeleken met WHS-BV-53-221
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 - Uitgebreid Extra exclusief Glas.

Artikel Toelichting

3.2 Vandalisme en relletjes
Voor welke schade is de woning wel en niet verzekerd?   
• Wij voegden toe dat vandalisme aan de buitenkant van de woning, bijgebouwen of erfafscheiding 

voortaan wel is verzekerd. 
• Graffiti aan de buitenkant van de woning, bijgebouwen of erfafscheiding blijft niet verzekerd. 

3.3 De woning wordt (voor een deel) verhuurd
Hoe is de inboedel verzekerd in bijzondere situaties? In deze tekst staat in welke gevallen de inboedel 
beperkter verzekerd is als verzekerde de woning (voor een deel) meerdere keren per jaar aan toeristen 
verhuurt. 
• We voegden toe dat verzekerde de verhuur, naast een boekingsite (zoals Airbnb), ook via een 

vakantiepark of andere tussenpersoon kan regelen.
• De voorwaarde dat verzekerde de huurovereenkomst en betaling rechtstreeks moet regelen met de 

huurder vervalt.

3.5 Vervangende woonruimte
Welke kosten zijn naast de schade verzekerd? In deze tekst pasten wij aan wat wij vergoeden als 
verzekerde kosten maakt voor vervangende woonruimte. 
• Na onze toestemming vergoeden wij alleen als de tijdelijke woning passend en in verhouding is tot 

de eigen woning. 
• De maximering van de vergoeding vervalt.
• Daarnaast breiden we de vergoedingstermijn uit van 1 naar maximaal 2 jaar.
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