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Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van en vormen
een onverbrekelijk geheel met de op het polisblad van
toepassing verklaarde specifieke voorwaarden.

Artikel 2. Begripsomschrijvingen

A. Verzekeringnemer
Degene met wie de maatschappij de
verzekeringsovereenkomst heeft gesloten.

B. Maatschappij
Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen U.A.

Artikel 3. Grondslag van de verzekering

De door verzekeringnemer aan de maatschappij verstrekte
inlichtingen en gedane verklaringen -in welke vorm dan ook-
vormen de grondslag voor deze verzekeringsovereenkomst en
worden geacht daarmee één geheel uit te maken.

Artikel 4. Beperking terrorismerisico

Voor schade als gevolg van terrorisme, kwaadwillige besmetting
en/of preventieve maatregelen, en handelingen of gedragingen
ter voorbereiding daarvan, hierna, zowel gezamenlijk als
afzonderlijk, te noemen het “terrorismerisico” is de schade-
vergoeding/dekking beperkt tot de uitkering zoals omschreven
in het clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.

De afwikkeling van schaden op grond van het terrorismerisico
geschiedt overeenkomstig het protocol afwikkeling claims van
de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorisme-
schaden N.V. De clausule en het bijbehorende Protocol
afwikkeling claims van de Nederlandse Herverzekeringsmaat-
schappij voor Terrorismeschaden N.V. zijn onder nummer
27178761 gedeponeerd bij de kamer van Koophandel
‘Haaglanden’ in Den Haag.

Artikel 5. Premiebetaling/schorsing

A. Premiebetaling
Verzekeringnemer is verplicht de premie, kosten en
assurantiebelasting te voldoen binnen 30 dagen nadat deze
verschuldigd worden. De kosten welke verbonden zijn aan de
gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering van achter-
stallige premies zijn voor rekening van verzekeringnemer.

B. Schorsing
Niet-betaling van de premie, kosten en assurantiebelasting
binnen 30 dagen nadat deze verschuldigd zijn, heeft,
onverminderd de verplichting tot verdere premiebetaling,
schorsing van de verzekering tot gevolg, welke schorsing
alsdan wordt geacht te zijn ingegaan op de eerste dag van het
tijdvak, waarover de achterstallige premie verschuldigd was.
De verzekering wordt weer van kracht op de dag, volgende op
die waarop de verschuldigde premie is voldaan en door de
maatschappij is aangenomen. Voor gebeurtenissen in de
schorsingsperiode is de verzekering niet van kracht.

C. Terugbetaling van premie
Behalve bij opzegging wegens het opzettelijk verstrekken van
onjuiste gegevens vindt bij tussentijdse beëindiging van de

verzekering overeenkomstig de polisvoorwaarden
terugbetaling van de premie plaats over het tijdvak waarin de
verzekering niet meer van kracht is, onder aftrek van kosten.

Artikel 6. Wijziging van de verzekering

A. Aanpassing van premie en voorwaarden
1. Indien de maatschappij haar tarieven en/of voorwaarden

voor verzekering van dezelfde soort als deze verzekering
herziet en in gewijzigde vorm bekend maakt en toepast,
dan heeft zij het recht ook deze verzekering aan de
nieuwe tarieven en voorwaarden aan te passen en wel
met ingang van de eerste premievervaldag na de
invoering van de herziening.

2. Indien de maatschappij de verzekerde zaken inspecteert
en uit deze inspectie blijkt dat de verzekering op de
bestaande premie en/of voorwaarden niet door haar kan
worden voortgezet, heeft zij het recht de premie en/of
voorwaarden van de verzekering aan te passen en wel met
de ingang van de eerste premievervaldag na de inspectie.

3. De maatschappij zal, indien zij van dit recht gebruik
maakt hiervan voor de premievervaldag mededeling
doen aan de verzekeringnemer.

4. De verzekeringnemer heeft het recht bedoelde
aanpassing te weigeren uiterlijk tot het einde van een
termijn van 30 dagen vanaf de premievervaldag. Dit
recht heeft geen betrekking op niet-gewijzigde
verzekeringen binnen een pakketpolis.

5. Maakt hij/zij van dit recht gebruik, dan eindigt de verzeke-
ring op desbetreffende vervaldag of - indien de weigering
daarna plaatsvindt - op het tijdstip van de weigering.

6. Heeft verzekeringnemer van dit recht geen gebruik
gemaakt, dan wordt hij/zij geacht de aanpassing te
hebben aanvaard.

7. De verzekeringnemer heeft de hem/haar in dit artikel
gegeven bevoegdheid niet, indien bedoelde herziening
een verlaging van de tarieven, danwel een verbetering
van de voorwaarden inhoudt of de wijziging van de
premie en/of voorwaarden voortvloeit uit wettelijke
regelingen of bepalingen.

Artikel 7. Aanvang, duur en einde van de
verzekering

De verzekering gaat in op de in het polisblad genoemde
aanvangsdatum te 00:00 uur, tenzij de verzekering op een later
tijdstip is gesloten. Na de op het polisblad vermelde einddatum
van het contract, wordt deze overeenkomst geacht stilzwijgend
telkens voor een termijn van 5 jaar te zijn voortgezet, tenzij
anders is overeengekomen.

De verzekering eindigt te 00:00 uur:
1. op de einddatum, indien één der beide partijen uiterlijk 

2 maanden voor die datum de verzekering schriftelijk
heeft opgezegd;

2. op de aanpassingsdatum, indien verzekeringnemer de
aanpassing van de herziene tarieven en/of voorwaarden,
overeenkomstig de regeling in artikel 6 niet aanvaardt;

3. 14 dagen na de datum, waarop de maatschappij - op grond
van schade - de verzekering schriftelijk heeft opgezegd.
De maatschappij kan uitsluitend van dit recht gebruik
maken tot 1 maand na de afwikkeling van de schade;

4. op de datum, waarop de maatschappij de verzekering schrif-
telijk heeft opgezegd, indien ingeval van schade door verze-
keringnemer opzettelijk onjuiste gegevens zijn verstrekt;
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5. op de datum waarop de maatschappij de verzekering
schriftelijk heeft opgezegd;

6. op de premievervaldatum, indien verzekeringnemer 3
maanden na de premievervaldatum de premie, kosten
en assurantiebelasting nog niet heeft betaald en de
maatschappij op grond hiervan de verzekering schriftelijk
heeft opgezegd.

Artikel 8. Overige bepalingen

A. Adres van verzekeringnemer
1. Een adreswijziging van verzekeringnemer moet zo spoe-

dig mogelijk aan de maatschappij worden meegedeeld.
2. Kennisgevingen aan de verzekeringnemer, gericht aan

zijn laatst bekende adres, worden geacht de verzekering-
nemer te hebben bereikt.

3. Indien deze verzekering is gesloten via bemiddeling
van een tussenpersoon dan worden kennisgevingen
aan de tussenpersoon geacht verzekeringnemer te
hebben bereikt.

B. Nederlands recht
Op deze verzekeringsovereenkomst is het Nederlands recht
van toepassing.

C. Geschillen
Alle geschillen omtrent deze overeenkomst worden
onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde rechter in
Nederland, behoudens hogere voorziening, tenzij tussen
belanghebbende partijen wordt overeengekomen op andere
wijze tot overeenstemming te geraken.

D. Klachtenbehandeling
Klachten naar aanleiding van deze overeenkomst kunnen
schriftelijk of elektronisch worden ingediend bij de directie
van de Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen U.A.

Indien het antwoord van de directie voor u niet bevredigend
is, kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut
Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag.

E. Wet persoonsregistratie
De voor deze verzekering verstrekte gegevens en de
eventueel nader over te leggen gegevens, kunnen worden
opgenomen in de door de maatschappij gevoerde
persoonsregistratie. Op deze registratie is een, privacy-
reglment van toepassing.

F. Centraal informatie systeem
De bij een schade verstrekte gegevens kunnen worden
verwerkt in de database van de Stichting Centraal Informatie
Systeem van in Nederland werkzame verzekeringsmaat-
schappijen. Het privacyreglement van de Stichting CIS is op
deze registratie van toepassing.

G. Bedenktijd
Indien verzekeringnemer binnen 14 dagen na ontvangst van
het eerste polisblad de verzekering schriftelijk heeft
opgezegd, dan wordt de verzekering geacht niet tot stand te
zijn gekomen.
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