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DEFINITIES

Artikel 1.

In deze voorwaarden wordt uitsluitend verstaan onder:

1.1. Assuradeuren

W.A. Hienfeld B.V. en/of anderen door wie de verzekering mede 
is ondertekend;

1.2. Atoomkernreactie

Iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie, 
kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit, radio-
actieve straling;

1.3. Gebeurtenis

Onder gebeurtenis wordt in deze polis mede verstaan een reeks 
van gebeurtenissen die dezelfde oorzaak hebben.

1.4. Molest

Gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse on-
lusten, oproer en muiterij, zoals nader gedefinieerd in de tekst, 
op 2 november 1981 gedeponeerd door het Verbond van 
Verzekeraars ter griffie van de Rechtbank te Den Haag;

1.5. Premie

Het bedrag dat de verzekeringnemer verschuldigd wordt om 
recht op een uitkering te krijgen, waarbij een onderscheid wordt 
gemaakt in:

-  aanvangspremie: geldt voor de polis en/of in verband met 
een tussentijdse wijziging van de verzekering;

- vervolgpremie: ontstaat bij stilzwijgende verlenging;

VERZEKERDEN

Artikel 2.

2.1. Verzekerden in gezinsverband

Verzekerden zijn:

a. de verzekeringnemer;
b.  de bij hem/haar inwonende echtgeno(o)t(e) of geregistreerde 

partner;
c.  de met hem/haar in gezinsverband samenwonende personen; 

alsmede
d.  hun minderjarige kinderen, waaronder pleeg- en stiefkin-

deren;
e.  hun meerderjarige, ongehuwde kinderen, waaronder pleeg-

en stiefkinderen, die bij hen inwonen of voor studie uitwonend 
zijn;

f.  hun grootouders, ouders, schoonouders, ongehuwde bloed- 
en aanverwanten, die bij hen inwonen;

g.  hun minderjarige logés, voor zover hun aansprakelijkheid niet 
wordt gedekt door een andere verzekering;

h.  hun huispersoneel, voor zover hun aansprakelijkheid ver-
band houdt met werkzaamheden ten behoeve van een 
verzekerde;

2.2. Alleenstaande verzekeringnemer

Indien verzekeringnemer is verzekerd als alleenstaande, worden 
als verzekerden beschouwd:

a. de verzekeringnemer;
b.  de minderjarige logés, voor zover hun aansprakelijkheid niet 

wordt gedekt door een andere verzekering;
c.  het huispersoneel, voor zover hun aansprakelijkheid ver-

band houdt met werkzaamheden ten behoeve van een 
verzekerde.

HOEDANIGHEID

Artikel 3.

Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerden als 
particulier.
De aansprakelijkheid verband houdende met het uitoefenen 
van een (neven)bedrijf of (neven)beroep, het verrichten van 
betaalde handenarbeid, alsmede het vervullen van taken ten 
behoeve van een buitenlandse overheidsdienst is niet gedekt.
Deze beperkingen van de hoedanigheid gelden niet voor:

a.  het huispersoneel als bedoeld in artikel 2.1.h. en 2.2.c.;
b.  de onder artikel 2.1. d. en e. genoemde kinderen, voor zover 

zij incidenteel of in beperkte omvang tijdens vakantie of 
vrije tijd werkzaamheden voor anderen dan de verzekerden 
verrichten al dan niet tegen betaling.

De aansprakelijkheid van kinderen is in het onder b. genoemde 
geval slechts verzekerd voor zover hun aansprakelijkheid niet is 
gedekt door een andere verzekering of daaronder niet gedekt 
zou zijn indien de onderhavige verzekering niet had bestaan. 
Onverminderd het voorgaande, zijn aanspraken van de werk-
gever of diens rechtverkrijgenden niet gedekt.

OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING

Artikel 4.

4.1. Aansprakelijkheid/schade

Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerden in hun 
bovengenoemde hoedanigheid voor schade veroorzaakt of 
ontstaan tijdens de verzekeringsduur, en wel voor alle ver-
zekerden tezamen tot ten hoogste het in het polisblad genoemde 
bedrag per gebeurtenis.
Overal waar in deze voorwaarden wordt gesproken over schade 
wordt hieronder verstaan: schade aan personen en schade aan 
zaken.

-  onder schade aan personen wordt verstaan: schade door 
letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al 
dan niet de dood tengevolge hebbend, met inbegrip van de 
daaruit voortvloeiende schade;

-  onder schade aan zaken wordt verstaan: schade door 
beschadiging en/of vernietiging en/of verloren gaan van 
zaken van anderen dan de verzekerden, met inbegrip van de 
daaruit voortvloeiende schade;

4.2. Onderlinge aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de verzekerden ten opzichte van 
elkaar is uitsluitend meeverzekerd voor de door de betrokken 
verzekerden geleden schade aan personen en voor zover deze 
verzekerden terzake van het gebeurde geen aanspraken uit 
anderen hoofde hebben. Geen schadevergoeding zal worden 
verleend indien de vorderende partij een ander is dan een 
rechtstreeks bij de gebeurtenis betrokken benadeelde natuurlijke 
persoon of diens erfgenamen. De aansprakelijkheid van een 
verzekerde jegens huispersoneel voor schade ten gevolge van 
bedrijfsongevallen is ook ten aanzien van schade aan zaken 
meeverzekerd;

4.3. Proceskosten en wettelijke rente

Boven het verzekerd bedrag worden vergoed:



a.  de kosten van met goedvinden of op verlangen van 
assuradeuren gevoerde procedures en in hun opdracht 
verleende rechtsbijstand;

b.  de wettelijke rente over het door de verzekering gedekte 
gedeelte van de hoofdsom;

4.4. Zekerheidstelling

Indien een overheid wegens een onder de verzekering gedekte 
schade het stellen van geldelijke zekerheid verlangt ter waar-
borging van de rechten van benadeelden, zullen assuradeuren 
deze zekerheid verstrekken tot ten hoogste 10% van het ver-
zekerd bedrag. Verzekerden zijn verplicht assuradeuren te 
machtigen over de zekerheid te beschikken zodra deze wordt 
vrijgegeven en bovendien alle medewerking te verlenen om de 
terugbetaling te verkrijgen;

4.5. Onroerende zaken

Met betrekking tot onroerende zaken is verzekerd de aanspra-
kelijkheid van:

a.  de verzekeringnemer of een van de inwonende verzekerden 
als bezitter van:

 -  het door hem/haar bewoonde pand met de daarbij beho-
rende bebouwingen, ook indien een deel daarvan wordt 
verhuurd;

 -  een woning die hetzij door de bezitter niet meer wordt be-
woond doch die hij/zij nog wel in bezit heeft, hetzij reeds in 
bezit werd verkregen doch door hem/haar nog niet wordt 
bewoond, zulks voor een periode van ten hoogste twaalf 
maanden na het verlaten of het verkrijgen van de woning;

 -  een in Europa gelegen tweede woning, recreatiewoning, 
stacaravan of huisje op een volkstuincomplex, mits deze 
niet uitsluitend dienen tot verhuur aan derden;

b.  een verzekerde voor schade veroorzaakt door brand aan 
de door hem/haar voor vakantiedoeleinden gehuurde, in 
het buitenland gelegen woning en de daartoe behorende 
inboedel. Voor deze schade geldt een eigen risico van  
€ 450,- per gebeurtenis;

c.  een verzekerde voor schade veroorzaakt door een (schotel)-
antenne, ook voor schade veroorzaakt aan het door hem/
haar gehuurde en bewoonde pand.

Andere dan de hiervoor genoemde gevallen van aanspra-
kelijkheid voor schade door onroerende zaken, waaronder 
aansprakelijkheid voor schade door onroerende zaken in 
aanbouw of exploitatie, zijn niet gedekt.
De uitsluiting genoemd in artikel 5.3. vindt geen toepassing ten 
aanzien van het hierboven onder b. en c. bepaalde;

4.6. Vriendendienst

Meeverzekerd is de schade die een verzekerde toebrengt aan 
anderen dan een verzekerde bij het belangeloos verrichten van 
een vriendendienst, waarvoor verzekerde aansprakelijk zou 
zijn, indien geen sprake was geweest van een vriendendienst, 
voor zover de schade niet aan benadeelde is te wijten.
Deze schadevergoeding zal ten hoogste € 1.000,- per gebeurtenis 
bedragen. Geen schadevergoeding wordt verleend:

-  indien de vorderende partij een ander is dan een rechtstreeks 
bij de gebeurtenis benadeeld natuurlijk persoon of diens 
nagelaten betrekkingen;

-  indien, wanneer deze verzekering niet zou bestaan, de 
aansprakelijkheid wordt gedekt door een andere verzekering 
en/of de benadeelden ter zake van de gebeurtenis recht op 
aanspraken uit anderen hoofde hebben.

UITSLUITINGEN

Artikel 5.

5.1. Opzet

Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor 
schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit zijn/haar:

a.  opzettelijk en/of roekeloos en tegen een persoon of zaak 
gericht wederrechterlijk handelen of nalaten;

b.  gedragingen die onder a. vallen, gepleegd in groepsverband, 
ook ingeval niet de verzekerde zelf zodanig heeft gehandeld 
of nagelaten.

Aan het opzettelijk en/of roekeloze karakter van het weder-
rechterlijk handelen of nalaten in de situatie a. en/of b. doet 
niet af, dat verzekerde zodanig onder invloed van alcohol of 
andere stoffen verkeert, dat hij/zij niet in staat is zijn/haar wil te 
bepalen;

5.2. Seksuele gedragingen

Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor 
schade veroorzaakt door en/of voortvloeiend uit:

a.  seksuele of seksueel getinte gedragingen van welke aard 
dan ook;

b.  gedragingen die onder a. vallen, gepleegd in groepsverband, 
ook in geval de verzekerde niet zelf zodanig heeft gehandeld 
of nagelaten;

5.3. Opzicht

a  niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade:

 1.  aan zaken die een verzekerde of iemand namens hem/
haar onder zich heeft uit hoofde van:

  -  een huur-, huurkoop-, lease-, (erf)pacht-, pandovereen-
komst of vruchtgebruik (waaronder het recht van gebruik 
en bewoning), of

  -  de uitoefening van een (neven)bedrijf of (neven)beroep, 
het verrichten van handenarbeid anders dan bij wijze 
van vriendendienst, alsmede het vervullen van taken ten 
behoeve van een buitenlandse overheidsdienst;

 2.  aan zaken die een verzekerde onrechtmatig onder zich 
heeft;

 3.  aan motorrijtuigen, (sta)caravans, vouwwagens, motor- en 
zeilvaartuigen (waaronder zeilplanken) en luchtvaartuigen 
die een verzekerde of iemand namens hem/haar onder 
zich heeft;

 4.  bestaande uit en/of als gevolg van verlies, diefstal of 
vermissing van geld, geldswaardige papieren, bank-, giro-
betaalpassen of creditcards die een verzekerde of iemand 
namens hem/haar onder zich heeft.

b.  overige gevallen van aansprakelijkheid voor schade aan 
zaken die een verzekerde onder zich heeft anders dan in de 
gevallen bedoeld onder a. zijn verzekerd tot een bedrag van 
€ 5.000,- per gebeurtenis met een eigen risico van € 45,- per 
gebeurtenis.

Dekking van de aansprakelijkheid voor brandschade aan de 
gehuurde vakantiewoning, voor schade door een (schotel)-
antenne aan het gehuurde pand als vermeld in artikel 4.5. en 
voor schade als passagier als vermeld in artikel 5.4., 5.5. en 5.6. 
blijft onverminderd van kracht;

5.4. Motorrijtuigen

Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt 



met of door een motorrijtuig dat een verzekerde in eigendom 
heeft, bezit, houdt, bestuurt of gebruikt. Deze uitsluiting geldt 
evenwel niet voor:

a.  de aansprakelijkheid van een verzekerde als passagier van 
een motorrijtuig; het bepaalde in artikel 4.2. en 5.3. blijft 
echter onverkort van toepassing;

b.  de aansprakelijkheid van de verzekerden genoemd in artikel 
2.1. a., b. en c. en 2.2. a. voor schade veroorzaakt door 
huispersoneel met of door een motorrijtuig waarvan geen 
van de andere verzekerden dan het huispersoneel houder of 
bezitter is;

c.  de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade door of 
met motorisch voortbewogen maaimachines, kinderspeelgoed 
en dergelijke gebruiksvoorwerpen, mits zij een snelheid van 
10 km per uur niet kunnen overschrijden, alsmede van op 
afstand bediende modelauto’s.

De onder a., b. en c. omschreven dekking geldt niet voor zover de 
aansprakelijkheid wordt gedekt door een andere verzekering.

d.  voor zover assuradeuren in deze polis dekking verlenen 
terzake van motorrijtuigen geldt dat deze dekking niet wordt 
verleend in hoedanigheid van assuradeuren in de zin van de 
Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.);

5.5. Vaartuigen

Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt 
met of door een vaartuig. Deze uitsluiting geldt echter niet voor 
de aansprakelijkheid:

a.  voor schade veroorzaakt met of door roeiboten, kano’s, 
zeilplanken en op afstand bediende modelboten;

b.  voor schade aan personen, veroorzaakt met of door zeilboten 
met een zeiloppervlakte van ten hoogste 16 m²; tenzij deze 
vaartuigen zijn uitgerust met een (buitenboord)motor met een 
vermogen van meer dan 3 KW (ongeveer 4 PK);

c.  van een verzekerde als passagier van een vaartuig; het bepaalde 
in artikel 4.2. en 5.3. blijft echter onverkort van toepassing.

De onder a., b. en c. omschreven dekking geldt niet voor zover de 
aansprakelijkheid wordt gedekt door een andere verzekering;

5.6. Joy-riding of joy-varen.

De uitsluitingen zoals vermeld in artikel 5.4. (motorrijtuigen) en 
5.5. (vaartuigen) gelden niet voor de aansprakelijkheid van een 
verzekerde voor schade veroorzaakt tijdens joy-riding of joy-
varen, mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar. Onder joy-
riding of joy-varen wordt verstaan elk wederrechterlijk gebruik 
van een motorrijtuig of vaartuig, zonder de bedoeling te hebben 
zich dat motorrijtuig of vaartuig toe te eigenen.
Niet gedekt is de aansprakelijkheid:

a.  in geval van diefstal of verduistering van het motorrijtuig of 
vaartuig;

b.  voor schade aan het motorrijtuig of vaartuig zelf. Verzekerd is 
echter de aansprakelijkheid voor schade aan het motorrijtuig of 
vaartuig zelf tot € 750,- per gebeurtenis met een eigen risico van 
€ 45,- per gebeurtenis, indien deze schade niet wordt gedekt 
door een andere verzekering al dan niet van oudere datum.

In geval van joy-riding of joy-varen zonder geweldpleging geldt 
deze dekking niet indien voor dat motorrijtuig of vaartuig een 
aansprakelijkheidsverzekering is gesloten;

5.7. Luchtvaartuigen

Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met 
of door een luchtvaartuig, een modelvliegtuig, een zeilvliegtuig, 
een doelvliegtuig, een valscherm-zweeftoestel, een kabelvlieger, 
een luchtschip, een modelraket alsmede een ballon met een 

diameter van meer dan 1 meter in geheel gevulde toestand. 
Deze uitsluiting geldt evenwel niet voor:

a.  de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door 
modelvliegtuigen, waarvan het gewicht ten hoogste 20 kg 
bedraagt;

b.  de aansprakelijkheid van een verzekerde als passagier van 
een luchtvaartuig; het bepaalde in artikel 4.2. en 5.3. blijft 
echter onverkort van toepassing.

De onder a. en b. omschreven dekking geldt niet voor zover de 
aansprakelijkheid wordt gedekt door een andere verzekering;

5.8. Molest en atoomkernreakties

Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade:

a.  veroorzaakt door of ontstaan uit een situatie van molest;
b.  veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit atoom-

kernreacties onverschillig hoe deze zijn ontstaan;

5.9. Woonplaats niet langer in Nederland

Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde, die 
zijn/haar woonplaats niet langer in Nederland heeft, met dien 
verstande dat dan de dekking van deze verzekering voor hem/
haar eindigt dertig dagen na vertrek;

5.10. Wapens

Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt 
in verband met het bezit en/of het gebruik van wapens als 
bedoeld bij of krachtens de Wet Wapens en Munitie zonder dat 
verzekerde over de daarvoor vereiste vergunning(en) beschikt.
De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt in verband met 
het bezit en/of het gebruik van vuurwapens tijdens de jacht is 
uitsluitend gedekt voor zover nadrukkelijk meeverzekerd.

AANVULLENDE BEPALINGEN

Artikel 6.

6.1. Alleenstaande

Indien verzekeringnemer is verzekerd als alleenstaande 
geldt dat, indien verzekeringnemer met een ander/anderen 
samenwoont, deze verzekering de aansprakelijkheid voor 
schade aan zaken die toebehoren aan de met verzekeringnemer 
samenwonende(n) niet dekt;

6.2. Dekkingsgebied

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.9., is deze 
verzekering van kracht over de gehele wereld;

6.3. Voortzetting bij overlijden

1.  indien verzekeringnemer bij zijn (haar) overlijden een 
weduwe (weduwnaar) nalaat, wordt deze vanaf dit overlijden 
als verzekeringnemer van deze polis beschouwd;

2.  indien verzekeringnemer bij zijn (haar) overlijden geen 
weduwe (weduwnaar) nalaat, loopt de verzekering door ten 
name van de minderjarige kinderen en hun voogd als zodanig. 
De meerderjarige kinderen die ten tijde van het overlijden 
onder deze polis verzekerd waren, blijven in dit geval onder 
deze polis verzekerd tot drie maanden na dit overlijden (zulks 
ongeacht of er minderjarige kinderen zijn);

3.  in het geval sprake is van een situatie als hierboven genoemd 
onder 1. en 2. zullen assuradeuren de verzekering beëindigen 
indien zij van de erfgenamen of de voogd van deze erfge-
namen van verzekeringnemer een daartoe strekkend verzoek 
ontvangen;



6.4. Samenloop

Indien de aansprakelijkheid die onder deze verzekering gedekt 
is, tevens gedekt is door een of meer andere polissen, al dan 
niet van oudere datum, of daaronder gedekt zou zijn indien de 
onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan, dan is de 
onderhavige verzekering eerst in de laatste plaats geldig. In het 
geval van een elders lopende verzekering geldt het krachtens 
deze verzekering verzekerde bedrag als excedent boven het 
elders verzekerde bedrag.

PREMIE

Artikel 7.

7.1. Betaling van premie

De verzekeringnemer is verplicht de premie, de kosten en 
eventuele assurantiebelasting bij vooruitbetaling te voldoen. 
Het verschuldigde dient uiterlijk te zijn voldaan op de 
premievervaldag;

7.2. Wanbetaling, verval van verzekeringsdekking

Indien de verzekeringnemer de aanvangspremie niet uiterlijk 
op de dertigste dag na ontvangst van het betalingsverzoek 
betaalt of weigert te betalen, wordt zonder dat een nadere 
ingebrekestelling door assuradeuren is vereist geen dekking 
verleend ten aanzien van alle gebeurtenissen die nadien hebben 
plaatsgevonden.

Tenzij assuradeuren uit een mededeling van de verze-
keringnemer moeten afleiden dat deze in de betaling van 
de vervolgpremie zal tekortschieten, zal de verzekering 
worden beëindigd of de dekking worden opgeschort, nadat de 
verzekeringnemer na de premievervaldag onder vermelding 
van de gevolgen van het uitblijven van betaling vruchteloos 
is aangemaand tot betaling van de vervolgpremie binnen 
een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag na 
aanmaning.
De verzekeringnemer blijft, ondanks opschorting of beëindiging 
van de dekking, gehouden het verschuldigde te voldoen, te 
vermeerderen met (buitengerechtelijke) incassokosten.
De verzekering wordt weer van kracht op de dag, volgend op die 
waarop assuradeuren het verschuldigde hebben ontvangen;

7.3. Restitutie van premie

Bij tussentijdse beëindiging van de verzekering wordt de lopende 
premie naar billijkheid verminderd, tenzij de verzekering wordt 
opgezegd wegens opzettelijke misleiding van assuradeuren.

WIJZIGING VAN PREMIE EN/OF VOORWAARDEN

Artikel 8.

8.1. En-bloc-herziening

Assuradeuren hebben het recht de premie en/of voorwaarden 
in het kader van een en-bloc-herziening voor soortgelijke 
verzekeringen overeenkomstig te herzien en deze verzekering 
op enig moment aan de nieuwe premie en/of voorwaarden aan 
te passen.
Assuradeuren zullen verzekeringnemer tevoren schriftelijk van 
de en-bloc-herziening in kennis stellen. De verzekeringnemer 
heeft tot dertig dagen na de aanpassingsdatum het recht 
de verzekering eenzijdig op te zeggen, indien de beoogde 
aanpassing zou leiden tot een hogere premie en/of voor hem 
nadeliger voorwaarden. De verzekering eindigt dan met ingang 
van de dag van opzegging;

8.2. Risicoverzwaring

Verzekerde is verplicht assuradeuren kennis te geven van 
iedere wijziging in zijn/haar persoonlijke omstandigheden die 
een verzwaring van het verzekerde risico meebrengt. Deze 
kennisgeving dient schriftelijk te geschieden uiterlijk dertig 
dagen nadat de wijziging zich heeft voorgedaan.
Een risicoverzwaring zoals hiervoor wordt bedoeld, valt 
niet automatisch onder de verzekeringsdekking en hebben 
assuradeuren het recht deze verzekering op te zeggen met 
inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
In geval van een risicoverzwaring hebben assuradeuren ook 
het recht in verband met de risicoverzwaring een tussentijdse 
premieaanpassing of wijziging van de voorwaarden te verlangen. 
Assuradeuren zullen verzekeringnemer in dat geval schriftelijk 
in kennis stellen van de beoogde aanpassing.
De verzekeringnemer heeft het recht binnen dertig dagen na 
verzending van deze kennisgeving tegen de aanpassing be-
zwaar aan te tekenen en de verzekering eenzijdig op te zeggen 
met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

SCHADEREGELING

Artikel 9.

Verplichtingen en sancties

9.1. Verplichtingen verzekerde

Verzekerde is verplicht:

a.  assuradeuren zo spoedig mogelijk kennis te geven van iedere 
gebeurtenis waaruit voor assuradeuren een verplichting tot 
schadevergoeding zou kunnen ontstaan;

b.  alle door assuradeuren verlangde medewerking te verlenen 
bij de afwikkeling van de schade en binnen redelijke termijn 
alle van belang zijnde gegevens te verstrekken;

c.  alle inzake de schade ontvangen stukken, waaronder 
dagvaardingen etc., zo spoedig mogelijk aan assuradeuren 
door te zenden;

d.  alle aanwijzingen van assuradeuren op te volgen;
e.  zich te onthouden van alles wat de belangen van assuradeuren 

zou kunnen benadelen en met name zich te onthouden van 
iedere erkenning van aansprakelijkheid;

9.2. Verlies van recht op uitkering

Indien de hiervoor genoemde verplichtingen niet worden 
nageleefd en assuradeuren zijn hierdoor in een redelijk belang 
geschaad, vervalt het recht op uitkering. Assuradeuren kunnen 
er ook voor kiezen de uitkering te verminderen met de schade 
die assuradeuren door de niet-nakoming hebben geleden;

9.3. Rechtstreekse afhandeling

Assuradeuren hebben het recht de schade rechtstreeks met 
benadeelde(n) te regelen.
Bestaat de te betalen schadeloosstelling uit periodieke uitkerin-
gen waarvan de waarde met inachtneming van eventuele andere 
vergoedingen de verzekerde maximum schadeloosstelling te 
boven gaat, dan wordt de duur of de hoogte van de uitkeringen 
naar evenredigheid vastgesteld;

9.4. Regres

Aanspraken ingevolge geheel of gedeeltelijk regres van 
krachtens deze verzekering betaalde schade, die verzekerde 
en/of meeverzekerden op derden heeft/hebben, komen 
assuradeuren toe, echter niet verder dan tot het bedrag van 
het betaalde of nog te betalen sommen. Assuradeuren kunnen 
zo nodig, op naam van verzekerde, dit regresrecht in of buiten 
rechte uitoefenen. Zij hebben desgewenst het recht te verlangen 



dat het bedoelde regresrecht bij (bijzondere authentieke) akte 
aan hen wordt gecedeerd.
Assuradeuren zullen geen regresrecht uitoefenen op de 
verzekerde(n), tenzij ten aanzien van hem/hen de uitsluitingen 
genoemd in artikel 5.1. en/of 5.2. gelden;

9.5. Verjaring

Een rechtsvordering tegen assuradeuren tot het doen van een 
uitkering verjaart door verloop van drie jaren na de aanvang van 
de dag, waarop de verzekerde met de opeisbaarheid daarvan 
bekend is geworden.
Hebben assuradeuren een rechtsvordering afgewezen, dan 
verjaart deze rechtsvordering door verloop van zes maanden.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 10.

10.1. Adres

Kennisgevingen door assuradeuren aan de verzekeringnemer 
en/of de verzekerde kunnen rechtsgeldig geschieden aan diens 
laatstelijk bij assuradeuren bekende adres of aan het adres 
van de tussenpersoon/vertegenwoordiger van de verzekering-
nemer, door wiens bemiddeling deze verzekering loopt;

10.2. Rangorde

Indien blijkens het polisblad een of meer bijzondere clausules 
op deze verzekering van toepassing zijn verklaard, zal steeds 
aan die bijzondere clausules voorrang worden gegeven indien 
deze in strijd komen met de algemene voorwaarden van deze 
verzekering;

10.3. Looptijd van de verzekering

De verzekering is aangegaan voor de in de polis aangegeven 
termijn en wordt telkens stilzwijgend met eenzelfde termijn en 
onder dezelfde voorwaarden voortgezet, tenzij de verzekering 
door één van de partijen met inachtneming van een opzegtermijn 
van twee maanden schriftelijk is opgezegd;

10.4. Tussentijdse beëindiging

Partijen hebben het recht de verzekering met onmiddellijke 
ingang schriftelijk aan de ander partij op te zeggen indien is 
gehandeld met de opzet de ander te misleiden.
Partijen hebben het recht de verzekering op te zeggen met 
inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden nadat 
een aanspraak op de verzekering is ontstaan. Dit recht van 
opzegging eindigt drie weken na betaling of afwijzing van de 
aanspraak;

De verzekering kan door de verzekeringnemer tussentijds 
schriftelijk worden opgezegd overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 8.1. en 8.2.;

10.5. Geschillen

Ter zake van geschillen, daaronder begrepen geschillen 
over (de omvang van) de verzekeringsdekking, de uitleg 
van de verzekeringsvoorwaarden en het bestaan van een 
uitkeringsverplichting, is uitsluitend de rechter te Amsterdam 
bevoegd;

10.6. Klachtenregeling

Klachten die voortvloeien uit deze verzekeringsovereenkomst of 
de daaraan voorafgaande aanvraag kunnen worden voorgelegd 
aan:

- de directie van W.A. Hienfeld B.V.,
 Postbus 75133, 1070 AC Amsterdam;
- Stichting Klachteninstituut Verzekeringen,
 Postbus 93560, 2509 AN Den Haag;

10.7. Toepasselijk recht

Op deze verzekeringsovereenkomst is Nederlands recht van 
toepassing;

10.8. Persoonsregistratie

De bij de aanvraag en/of wijziging van een verzekering dan 
wel bij schademelding verstrekte persoonsgegevens worden 
door W.A. Hienfeld B.V. verwerkt ten behoeve van het aangaan 
en/of het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst en/of 
de eventueel hierop betrekking hebbende financiële afwikke-
ling(en) en het beheren van daaruit voortvloeiende relaties, met 
inbegrip van het voorkomen en bestrijden van fraude.

Op deze verwerking van persoonsgegevens is de gedrags- 
code “Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen” 
van toepassing. De volledige tekst van de gedragscode kan 
worden opgevraagd bij het informatiecentrum van het Verbond 
van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, of via 
www.verzekeraars.nl.

10.9. Terrorisme

Op deze verzekering is tevens het “Clausuleblad 
terrorismedekking bij de NHT’’ van toepassing. Dit clausuleblad 
werd op 15 juli 2003 als bijlage bij een huis aan huis brief aan 
alle adressen in Nederland toegestuurd. Desgevraagd wordt 
het u nogmaals kosteloos toegezonden. Ook kunt u de tekst 
bekijken via: www.terrorismeverzekerd.nl.


