
• Inhoudelijke aanpassingen algemene voorwaarden Autoverzekering  

De dekking is inhoudelijk niet gewijzigd. Toch zijn er wel inhoudelijke 
aanpassingen gemaakt. De volgende zijn het belangrijkst: 

o Aan artikel 16.3 (Wanneer valt verzekerde niet terug in no-claimkorting) 
zijn 2 zaken toegevoegd. Wanneer een schade alleen op basis van 
artikel 7:962 lid 3 Burgerlijk Wetboek (benadeelde en veroorzaker staan 
dan in een bepaalde relatie ten opzichte van elkaar) of op basis van 
een schaderegelingsovereenkomst tussen verzekeraars niet kan 
worden verhaald, mag verzekerde daarvan niet de dupe worden. 

o Aan de begripsomschrijvingen in artikel 18 zijn enkele omschrijvingen 
toegevoegd (bijvoorbeeld kortsluiting, zelfontbranding). 

o Het artikel over hulpverlening (art. 15) is aangepast, zie hieronder. Met 
name het recht op hulpverlening in het buitenland is ruimer wanneer 
verzekerde een module Aanrijding heeft afgesloten en er sprake is van 
een mechanische storing.          



  

Hulpverlening (nieuw) Hulpverlening (oud) 
  
Binnen Nederland Binnen Nederland 
-vervoer motorrijtuig incl aanhanger/caravan naar 
door vz te bepalen adres in NL.  

-idem 

-vervoer van bestuurder en passagiers met 
bagage naar een door verzekerde te bepalen adrs 
in NL.  

-idem 

    
Buiten Nederland Buiten Nederland 
-bergen en slepen naar dichtstbijzijnde garage -idem 
-vergoeding noodz. kosten arb.loon bij noodrep. 
aan de kant vd weg tot max. 125 euro. 

  

-toezending van onderdelen.   
-vergoeding van extra verblijfskosten tot max. 75 
euro pppd voor max 10 dagen. 

  

-vervoer beschadigde motorvoertuig/aanhanger 
terug en naar NL als blijkt dat niet binnen 2 dgn 
gerepareerd kan worden. 

-idem 

-vervoer van bestuurder en passagiers met 
bagage terug naar NL als auto in buitenland moet 
worden achtergelaten 

-idem 

    
Met module Aanrijding Met module Aanrijding 
Alles zoals omschreven onder ‘hulpverlening 
buitenland’ geldt ook bij uitval door mechanische 
storing in het buitenland (mits binnen het 
dekkingsgebied van de verzekering). 

-vergoeding noodz. kosten 
arb.loon bij noodrep. aan 
de kant vd weg tot max. 
125 euro. 

  -toezending van 
onderdelen. 

• Aanpassingen bijzondere voorwaarden 
• De dekking van de verschillende modules wordt per module 

weergegeven. In alle modules wordt de volgende opzet gebruikt: 
-          wat is verzekerd? 
-          op welke kostenvergoedingen heeft u recht? 
-          wat is niet verzekerd? 
-          welk eigen risico is van toepassing? 
-          waar moet u verder rekening mee houden? 

• De dekking voor stormschade in artikel 20.1 sub 6 is verduidelijkt. Het 
moet bij stormschade gaan om schade aan het motorvoertuig in 
stilstand.  Er kunnen zich uitzonderingen voordoen die ook verzekerd 
zullen zijn, maar het rijrisico (verzekerde gaat bijvoorbeeld met 



noodweer de Afsluitdijk op en wordt van de dijk geblazen) is hier in 
principe niet verzekerd. 

• De uitsluiting voor ‘onvoldoende zorg’ in de module Diefstal (artikel 21) 
is anders geformuleerd. Verder is aan dit artikel nog een eis 
toegevoegd: de sleutels moeten opgeborgen worden in een goed 
afgesloten ruimte als verzekerde deze niet bij zich draagt c.q. er direct 
zicht op heeft. 

• In de module Ruit (artikel 22) wordt aangegeven dat het eigen risico 
voordeel bij ruitvervanging alleen geldt als de ruit bij een aangesloten 
hersteller wordt vervangen (dus Autotaalglas, Glassconnect of KwikFit). 
Wordt de ruit dus vervangen bij een niet-aangesloten hersteller, zoals 
bijv. Carglass, dan wordt het volledige eigen risico in rekening 
gebracht.        

 


