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MET HET ACCORDEREN VAN DEZE ONLINE AANVRAAG VERKLAART U: 

Voorgaande vragen naar waarheid te hebben beantwoord en wanneer de vragen betrekking hebben 

op (een) andere belanghebbende(n), u ervan te hebben overtuigd dat de ingevulde antwoorden juist 

en volledig zijn. Indien u niet of onvolledig aan deze mededelingsplicht hebt voldaan, kan dit op 

grond van artikel 7:928 en 7:930 BW leiden tot beperking of zelfs uitsluiting van het recht op 

uitkering. Heeft u met opzet foutieve gegevens verstrekt of gegevens achterwege gelaten op basis 

waarvan de verzekeraar de verzekering niet zou hebben gesloten, dan heeft de verzekeraar het 

recht uw verzekering op te zeggen op grond van artikel 7:929 BW. 

Dat u de verzekering wilt sluiten tegen de dekking en de voorwaarden zoals die in de geldende 

polisvoorwaarden staan omschreven. De polisvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden en 

ontvangt u in ieder geval bij het afgeven van de polis. 

EERLIJK EN JUIST 

U heeft alle vragen eerlijk en juist beantwoord. Ook als u de gegevens voor iemand anders heeft 

ingevuld. Dit noemen we mededelingsplicht. Heeft u verkeerde informatie gegeven of heeft u 

belangrijke informatie niet vermeld? Dan mag de verzekeraar de verzekering beperken of opzeggen. 

Dit kan op grond van artikel 7:928 en 7:930 BW. 

POLISVOORWAARDEN 

Door het afsluiten van de verzekering geeft u aan dat u deze verzekering wilt afsluiten met de 

polisvoorwaarden die erbij horen en daarmee akkoord gaat. De polisvoorwaarden vindt u onder het 

dekkingsoverzicht van de door u gekozen verzekeraar. 

PERSOONSGEGEVENS 

Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor het aanvragen, afsluiten en beheren van de 

verzekering. Omdat deze aanvraag online ingediend wordt, gebruiken we primair uw e-mail om met 

u te communiceren. Voor het sturen van betalingsherinneringen en andere uitingen kunnen we u 

naast e-mail ook via SMS of app benaderen. 

PREMIE 

De premie is berekend op basis van de door u verstrekte gegevens. De premie is onder voorbehoud 

van (tarief)wijzigingen, (programmeer)fouten en definitieve goedkeuring door de verzekeraar. Tenzij 

anders aangegeven gaat u akkoord met de automatische incasso van de premies en servicekosten en 

zullen wij deze automatisch bij u incasseren. Bij de eerste incasso worden er eenmalige poliskosten 

in rekening gebracht. 
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UW VERZEKERING ANNULEREN 

Wilt u de verzekering annuleren? Dan dient u dat schriftelijk (in een brief of per e-mail) binnen 14 

dagen na ontvangst van de polis aan ons door te geven. Als u binnen die 14 dagen een schade heeft 

gemeld die uw verzekering volgens de voorwaarden vergoedt, dan kunt u de verzekering niet meer 

annuleren. 

KLACHTEN 

Bent u niet tevreden over uw verzekering? Of over onze dienstverlening? Bespreek uw klacht dan 

met uw verzekeringsadviseur. Die zoekt met ons naar een passende oplossing. Bent u niet tevreden 

met het resultaat? Dan kunt u een klacht bij ons indienen. Gebruik daarvoor het contactformulier op 

www.risk.nl of stuur een brief aan Risk Verzekeringen, Postbus 1006, 3430 BA Nieuwegein. Vindt u 

dat uw klacht niet goed is afgehandeld? Leg uw klacht dan voor aan het Klachteninstituut Financiële 

Dienstverlening (KiFiD). 

 


