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VOORWAARDEN Delta Lloyd Schadeverzekering NV
Algemene voorwaarden Amsterdam
‘Het Verzekeringspakket’

MODEL

AE 03.2.04 C

ARTIKEL 1

ALGEMEEN

ARTIKEL 1.1

Betekenis Algemene voorwaarden 

De algemene voorwaarden zijn voor elke verzekering
afzonderlijk van toepassing en vormen tezamen met de
specifieke voorwaarden van de verzekering de geldende
polisvoorwaarden. De algemene voorwaarden prevaleren
boven de specifieke voorwaarden.

ARTIKEL 1.2

Totstandkoming verzekering

De verzekering komt (definitief) tot stand nadat een ter-
mijn van 14 dagen na ontvangst van de polis en de bijbe-
horende voorwaarden is verstreken, zonder dat u gebruik
heeft gemaakt van het recht op annulering. Recht op
annulering betekent dat u zonder dat premie is verschul-
digd de verzekering kunt annuleren door de maatschappij
schriftelijk (of, indien de verzekering langs elektronische
weg tot stand is gekomen en een email-adres is verstrekt:
per email), onder vermelding van polisnummer te berich-
ten dat op de verzekering geen prijs wordt gesteld.  
De verzekering wordt vervolgens geannuleerd per
ingangsdatum, zodat deze geen dekking biedt voor in 
die tussentijd gevallen schaden. Wanneer er al één of 
meer verzekeringen in Het Verzekeringspakket zijn 
gesloten, geldt het recht op annulering uitsluitend 
voor iedere naderhand bijgesloten verzekering. 

ARTIKEL 1.3

Verzekeringsmaatschappij die optreedt als risicodrager

De verzekering is afgesloten voor rekening en risico van
Delta Lloyd Schadeverzekering NV, gevestigd te
Amsterdam aan de Spaklerweg 4, Postbus 1000, 1000 BA
Amsterdam (Handelsregister KvK Amsterdam 33052073). 
Delta Lloyd Schadeverzekering NV staat als aanbieder 
van (schade)verzekeringen geregistreerd bij de Autoriteit
Financiële Markten (AFM) en heeft een vergunning 
van De Nederlandsche Bank NV (DNB) om het schade-
verzekeringsbedrijf uit te oefenen.

ARTIKEL 1.4

Polis

Na afgifte van een eerste polis wordt bij elke wijziging,
waaronder ook te verstaan: het bijsluiten van één of meer
verzekeringen, een nieuwe polis afgegeven. Daarmee
komen de eerder afgegeven polissen te vervallen. 

ARTIKEL 1.5

Adres

Kennisgevingen van de maatschappij aan de verzekering-
nemer kunnen worden gedaan aan zijn laatste bij de
maatschappij bekende adres, of aan het adres van de tus-
senpersoon via wiens bemiddeling deze verzekering loopt.

ARTIKEL 1.6

Persoonsgegevens

Bij de aanvraag van een verzekering worden persoonsge-
gevens gevraagd. Deze worden door de maatschappij 
verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van
overeenkomsten, voor het uitvoeren van marketingactivi-
teiten, ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens
financiële instellingen, voor statistische analyse en om te
kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. 
Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedrags-
code ‘Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instel-
lingen’ van toepassing. Een consumentenbrochure van
deze gedragscode kunt u bij de maatschappij opvragen.
De volledige tekst van de gedragscode kunt u raadplegen
via de website van het Verbond van Verzekeraars www.
verzekeraars.nl. U kunt de Gedragscode ook opvragen bij
het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL
Den Haag, telefoon 070-3338500). 

ARTIKEL 1.7

Toepasselijk recht en klachteninstanties

Op de verzekering is Nederlands recht van toepassing.
Voor klachten naar  aanleiding van de verzekeringsover-
eenkomst kan men zich, behalve tot de directie van Delta
Lloyd Schadeverzekering NV, Spaklerweg 4, Postbus 1000,
1000 BA Amsterdam, wenden tot het Klachteninstituut
Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag.

ARTIKEL 2

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

ARTIKEL 2.1

Verzekeringspakket

Onder verzekeringspakket wordt verstaan de in het 
pakket gesloten verzekeringen zoals die op het polis-
blad staan vermeld.

ARTIKEL 2.2

Verzekeringnemer

De verzekeringnemer is degene die als zodanig in de polis
is vermeld.

ARTIKEL 2.3

Verzekerde

De verzekerde is degene die als zodanig is aangeduid in 
de van toepassing zijnde specifieke voorwaarden van de
tot het verzekeringspakket behorende verzekeringen.

ARTIKEL 3

LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING

De verzekeringen zijn aangegaan voor de contractsduur
die op het polisblad is vermeld.
De contractsduur wordt daarna telkens stilzwijgend 
verlengd voor de op het polisblad aangegeven termijn. 



Opzegging van een verzekering tegen het einde van de 
in de polis genoemde contractsduur dient schriftelijk te
geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van
tenminste 2 maanden.
Verder gelden per verzekering de opzegmogelijkheden
voor de verzekeringnemer en de maatschappij conform
het bepaalde in de specifieke voorwaarden.

ARTIKEL 4

PREMIE

ARTIKEL 4.1

Premiebetaling 

1 Premie verschuldigd per premievervaldatum
De premie, waarin begrepen de kosten en de assuran-
tiebelasting, is bij vooruitbetaling op de premieverval-
datum verschuldigd. Deze datum wordt altijd op het
betalingsverzoek vermeld.

2 Gevolg van wanbetaling bij aanvangspremie
Indien u de aanvangspremie, dat is de eerste premie
die na het sluiten van de verzekering verschuldigd
wordt, niet uiterlijk op de dertigste dag na ontvangst
van het betalingsverzoek betaalt of weigert te betalen,
wordt zonder dat een aanmaning door de maatschap-
pij is vereist geen dekking verleend ten aanzien van
alle gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden nadat
30 dagen sinds de ingangsdatum zijn verstreken.
Onder aanvangspremie wordt mede verstaan de pre-
mie die in verband met een tussentijdse wijziging 
van de verzekering verschuldigd wordt.

3 Gevolg van wanbetaling bij vervolgpremie en volgen-
de premietermijnen
Indien u de tweede en/of volgende premietermijnen,
dan wel de vervolgpremie weigert te betalen, wordt
geen dekking verleend ten aanzien van gebeurtenissen
die na de voor die premie geldende vervaldag hebben
plaatsgevonden. Indien u de tweede en/of volgende
premietermijnen, dan wel de vervolgpremie niet tijdig
betaalt, wordt geen dekking verleend ten aanzien van
gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden vanaf de
vijftiende dag nadat de maatschappij u na de verval-
dag schriftelijk heeft aangemaand en betaling is uit-
gebleven. Onder vervolgpremie wordt mede verstaan
de premie die u bij stilzwijgende verlenging van de
verzekering verschuldigd wordt.

4 Verschuldigdheid premie blijft /Herstel dekking 
bij betaling achteraf
Ook al wordt de dekking wegens wanbetaling opge-
schort of beëindigd, u blijft verplicht de premie te 
voldoen. De dekking wordt weer van kracht voor
gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na de 
dag waarop hetgeen u verschuldigd bent, voor het
geheel, dus inclusief alle tot dan toe onbetaald 
gebleven opeisbare premietermijnen, door de maat-
schappij is ontvangen.

ARTIKEL 4.2

Premierestitutie

Bij tussentijdse beëindiging heeft u recht op restitutie van
de premie over de termijn dat de verzekering niet meer
van kracht is.

ARTIKEL 5

AANPASSING PREMIE DOOR INDEXERING EN 
SCHADEVRIJVERLOOP

Aanpassing van de premie van een verzekering als gevolg
van indexbepalingen in de specifieke voorwaarden voor 
de Inboedel-, Woonhuis- of Combiverzekering, gebeurt
altijd per 1 januari. 

Hetzelfde geldt bij aanpassing van de premie voor een
motorrijtuigverzekering als gevolg van schadevrij verloop.

ARTIKEL 6

HERZIENING VAN PREMIE EN VOORWAARDEN

De maatschappij heeft het recht om de premie en/of voor-
waarden voor iedere in Het Verzekeringspakket gesloten
verzekering te herzien en deze verzekering tussentijds,
maar nooit anders dan op 1 januari van enig verzekerings-
jaar, aan te passen aan de nieuwe premie en/of voorwaar-
den. De maatschappij zal u van tevoren schriftelijk in 
kennis stellen van de aanpassing.
Tot 30 dagen na de datum waarop de aanpassing is gaan
gelden, heeft u het recht deze schriftelijk te weigeren,
indien de aanpassing leidt tot hogere premie of voor-
waarden die voor u nadeliger zijn. Indien u van dit recht
gebruik maakt eindigt de betreffende verzekering op de
datum waarop de aanpassing is gaan gelden.
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