
Toelichting wijzigingen polisvoorwaarden 2021  

Zoals u in onze nieuwsbrief november 2020 heeft kunnen lezen hebben wij al onze 

polisvoorwaarden kritisch tegen het licht gehouden en waar nodig aangepast.   

Deels heeft dat te maken met technische ontwikkelingen (denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen); 

daarnaast stuitten wij de afgelopen jaren in de dagelijkse praktijk ook op zaken die onduidelijk 

vermeld staan. Bovendien zijn er veranderingen in wet- en regelgeving waarmee rekening 

gehouden moet worden. We hebben daarom zowel dekkingswijzigingen als tekstuele correcties 

doorgevoerd.   

  

Hieronder staan de belangrijkste (dekkings)wijzigingen.  

  

Indien gewenst sturen wij een set met de gewenste polisvoorwaarden naar u op. U kunt ze ook 

zelf eenvoudig downloaden van onze website.   

  

Algemene voorwaarden HKA C  

4.1. Naast de begintijd van de verzekering is ook de eindtijd vermeld.  

4.3 Bij opzegging van de verzekering binnen 14 dagen heeft u recht op premieteruggave.  

7.2 De herinneringstermijnen rond premiebetaling zijn duidelijker vastgelegd.  

7.4 Eventueel openstaande premie kan worden verrekend met een schadebetaling.  

11 Wij hebben een duidelijker omschrijving gegeven van wat wij onder fraude verstaan.  

14.10 De sanctieclausule is opgenomen.  

19 Registratie persoonsgegevens  

  

Opstalverzekering HK10C  

Wij hebben een aantal begripsomschrijvingen toegevoegd:  

1.1 Apart staande bijgebouwen  

1.2 Asbesthoudende dakbedekking meer dan 200m2  

1.8   Erfafscheidingen  

1.19  Leidingen  

1.20  Laadpaal voor een electrische auto  

1.36  Zonnepanelen  

De wijzigingen:  

1.23  Opruimingskosten van asbest zijn verzekerd tot maximaal 200 m2.  

1.27  Saneringskosten van asbest zijn verzekerd tot maximaal 200 m2.  



2.10  Fogging is niet meeverzekerd.  

5. Glas is standaard meeverzekerd.  

6. Wat is niet meeverzekerd  

De lijst is uitgebreid met:  

c.  dieren of huisdieren  

n. grondverzakking  

o. schade door bacteriën, schimmels, virussen, plantvorming en stank.  

p. slijtage of andere langzaam inwerkende processen.  

q. schade tijdens verhuur, mits verhuur is aangetekend op het polisblad.  

8.2        De herbouwwaardemeter heeft een geldigheidsduur van 120 maanden.  

  

Inboedelverzekering HK14C  

1.2 Toegevoegd mobiele electronica  

1.4 Omschrijving bijzondere verzamelingen is uitgebreid  

1.6 Poging tot braak is ook meeverzekerd.  

1.14 Chipkaarten en het saldo daarop is niet meer meeverzekerd.  

1.25 Laadpaal voor een electrische auto is meeverzekerd.  

1.38 Omschrijving tuin  

1.40 De omschrijving van de verzekerden is verduidelijkt.  

Toegevoegd dat de inboedel van een studerend kind alleen is verzekerd op het risico-adres dat op 

het polisblad is vermeld.  

1.43 Zonnepanelen  

2.1.n Fogging is niet meeverzekerd.  

3.1 Chipknip, chippers en cheques verwijderd.  

7.  Wat is niet meeverzekerd De lijst is uitgebreid met:  

c.  dieren of huisdieren  

n. grondverzakking  

o. schade door bacteriën, schimmels, virussen, plantvorming en stank.  

p. slijtage of andere langzaam inwerkende processen.  

9.2       De inboedelwaardemeter heeft een geldigheidsduur van 120 maanden.  

  



Aansprakelijkheidsverzekering particulier HK20C  

De begripsomschrijving van verzekerden is verduidelijkt.  

Kitesurfen en flyboarden zijn niet meeverzekerd.   

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een drone tot maximaal 25 kg is meeverzekerd.  

  

Personenautoverzekering HK30C  

De bonusbeschermer kan niet meer worden meeverzekerd.  

  

Kampeerautoverzekering HK32C  

De bonusbeschermer kan niet meer worden meeverzekerd.  

  

Motorfiets en scooterverzekering HK33C  

De bonusbeschermer kan niet meer worden meeverzekerd.  

  

Bromfietsverzekering HK34C  

14.1c. Fiets met hulpmotor wordt niet gezien als bromfiets.  

  

Oldtimerverzekering HK35C  

1.13 De omschrijving van een oldtimer is verduidelijkt.  

7.8 Het eigen risico voor een cabrioletkap is gewijzigd van € 454,00 naar € 450,00.  

  

Ongevallenverzekering HK46C  

De omschrijving van verzekerden is verduidelijkt.  

  

Reisbagageverzekering HK64C  

De omschrijving van verzekerden is verduidelijkt.  

De lijst van bijzondere sporten is verduidelijkt.  

  

    

Bijzondere reiskostenverzekering HK66C  



De omschrijving van verzekerden is verduidelijkt. De lijst van bijzondere sporten is verduidelijkt.  

Doorlopende annuleringsverzekering HK69C  

De omschrijving van verzekerden is verduidelijkt.  

Wijziging “niet verzekerbare sporten” in de polisvoorwaarden van de   

Reisongevallenverzekering, Ongevallenverzekering, 

Reisongevallenverzekering, Reisbagageverzekering, Bijzondere 

reiskostenverzekering  

U bent nooit verzekerd voor schade die ontstaat door het beoefenen van de volgende sporten:  

• ijshockey;  

• (freestyle)skispringen;  

• speedskiën;  

• wintersportwedstrijden. Voor Gästerennen en Wibiwedstrijden bent u wel verzekerd;  

 varen op zee met vaartuigen die niet geschikt of uitgerust zijn voor de zeevaart;     

 solovaren op zee.  

Voor schade ontstaan door de volgende sporten bent u alleen verzekerd als op uw polisblad staat 

dat winter- en bijzondere sporten zijn meeverzekerd:  

• wintersport. Sleeën en langlaufen zijn standaard verzekerd;  

• bergsport;  

• luchtsport;  

• watersport met een meer dan normaal risico;  

• overige sporten met een meer dan normaal risico.  

U bent wel verzekerd:  

• als de schade niet is ontstaan door het beoefenen van een van de bovengenoemde 

sporten;  

• voor de kosten van opsporing en/of vervoer van het stoffelijk overschot als u opgespoord 

moet worden en/of overlijdt.  

U bent niet verzekerd tijdens de deelname aan of de voorbereiding van snelheidsritten en 

snelheidswedstrijden met motorrijtuigen en motorvaartuigen.  

U bent wel verzekerd tijdens betrouwbaarheidsritten en puzzelritten, waarbij snelheid geen rol 

speelt.   

Dezelfde vergoeding voor uitvallen vakantieverblijf in de polisvoorwaarden van:  

Kampeerautoverzekering, Bootverzekering, Caravanverzekering, 

Bijzondere reiskostenverzekering  

Dit is: Voor alle verzekerden samen maximaal € 125,00 per dag voor maximaal 10 dagen  

Uitbetaling schade. De schadevergoedingstermijn is overal: binnen 5 werkdagen.  


