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Artikel 1 Algemeen

Artikel 1.1 Betekenis algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn voor iedere in Het 
Ondernemerspakket gesloten verzekering van
toepassing en vormen tezamen met de specifieke, per 
verzekering geldende voorwaarden en de eventuele 
clausules de inhoud van de verzekeringsovereenkomst. 
Bij verschil tussen deze algemene voorwaarden en de 
algemene bepalingen van de bedoelde specifieke 
voorwaarden, zijn de algemene voorwaarden ‘Het 
Ondernemerspakket’ van toepassing.

Artikel 1.2 Totstandkoming verzekering
De verzekering komt (definitief) tot stand nadat een 
termijn van 14 dagen na ontvangst van de polis en de 
bijbehorende voorwaarden is verstreken, zonder dat de 
verzekeringnemer gebruik heeft gemaakt van het recht 
op annulering.
Recht op annulering betekent dat de verzekeringnemer 
zonder dat premie is verschuldigd deverzekering kan 
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 berichten 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 Onder-
nemerspakket zijn gesloten, geldt het recht op annule-
ring 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 Autori-
teit Financiële Markten (AFM) en heeft een vergunning 
van De Nederlandsche Bank NV (DNB) om het schade-
verzekeringsbedrijf uit te oefenen.

Artikel 1.4 Adres
Kennisgevingen van de maatschappij aan de verzeke-
ringnemer kunnen worden gedaan aan zijn laatste bij de 
maatschappij bekende adres, of aan het adres van de 

tussenpersoon via wiens bemiddeling deze verzekering 
loopt.

Artikel 1.5 Persoonsgegevens
Bij de aanvraag van een verzekering worden persoons-
gegevens gevraagd. Deze worden door Delta Lloyd 
verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van 
overeenkomsten, voor het uitvoeren van marketingacti-
viteiten, ten behoeve van het waarborgen van de 
veiligheid en integriteit van de financiële sector, voor 
statistische analyse en om te kunnen voldoen aan 
wettelijke verplichtingen.
In verband met een verantwoord acceptatiebeleid 
kunnen wij uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS 
te Zeist. In dit kader kunnen deelnemers van Stichting 
CIS ook onderling gegevens uitwisselen. Doelstelling 
hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. 
Het privacyreglement van de Stichting CIS is van 
toepassing. Zie www.stichtingcis.nl.

Artikel 1.6 Toepasselijk recht en klachteninstanties
Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing. 
Klachten over de uitvoering van de verzekeringsover-
eenkomst moeten eerst aan de directie van Delta Lloyd 
Schadeverzekering NV, Spaklerweg 4, Postbus 1000, 
1000 BA Amsterdam worden voorgelegd.
Bent u een natuurlijk persoon die niet handelt in de 
uitoefening van een beroep of bedrijf (of een rechtsper-
soon, waarvan de doelstelling is gericht op het particu-
liere belang van bestuurders en/of deelnemers
c.q. leden) dan kunt u wanneer het oordeel van de 
maatschappij voor u niet bevredigend is, zich wenden tot 
de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 
(Kifid).
Bij deze stichting werkt de Ombudsman Financiële 
Dienstverlening. Hij probeert door bemiddeling de klacht 
op te lossen. Daarnaast is er een Geschillencommissie 
die een bindend advies kan geven.
Adres: KiFiD, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag  
(www.kifid.nl). Wie geen gebruik wil of kan maken van de 
klachtenbehandelingsmogelijkheden binnen de bedrijfstak, 
of de behandeling door het Klachteninstituut niet bevredi-
gend vindt, kan het geschil voorleggen aan de rechter.

Artikel 2 begripsomschrijvingen

Artikel 2.1 Het ondernemerspakket
Onder Het Ondernemerspakket wordt verstaan: alle 
verzekeringen die overeenkomstig de vermelding op het 
totaaloverzicht van de polis zijn gesloten.
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Artikel 2.2 Verzekeringnemer
De verzekeringnemer is de (natuurlijke) persoon of de 
rechtspersoonlijkheid bezittende onderneming die als 
zodanig in de polis is vermeld.

Artikel 2.3 Verzekerde
De verzekerde is degene die als zodanig is aangeduid in 
de specifieke, per verzekering geldende voorwaarden.

Artikel 2.4 Maatschappij
De verzekeringsmaatschappij die blijkens ondertekening 
van het polisblad als risicodragervoor deze verzekering 
geldt, dan wel de gevolmachtigde die namens de 
verzekeringsmaatschappij heeft ondertekend.

Artikel 3 Betekenis polisbladen
Bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst geeft 
de maatschappij een polis af bestaande uit:
• een totaaloverzicht waarop alle op dat moment (de 

op het overzicht aangegeven, meest recente ‘afgifte-
datum’) in Het Ondernemerspakket gesloten verzeke-
ringen zijn vermeld met de daarbij behorende premie, 
gebaseerd op de overeengekomen betalingstermijn;

• een productoverzicht per afzonderlijke verzekering.
Vervolgens wordt bij wijziging, waaronder ook te 
verstaan het bijsluiten of afvoeren van een verzekering, 
een nieuw totaaloverzicht afgegeven, tezamen met een 
(nieuw) productoverzicht per gewijzigde en/of nieuw 
gesloten verzekering.
Bij iedere, op het (nieuwe) totaaloverzicht vermelde 
verzekering is een ‘afgiftedatum’ aangegeven die 
overeenkomt met de datum waarop het laatste produc-
toverzicht voor die verzekering is afgegeven. Deze 
datum is logischerwijs ook op het betreffende product-
overzicht vermeld.

Artikel 4 Looptijd

Artikel 4.1 Betekenis contractsduur
De verzekeringsovereenkomst is aangegaan voor de 
periode gelegen tussen de in de polis vermelde ingangs-
datum en de vervaldatum. Na die datumwordt de 
overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor de 
periode die als ‘contractsduur’ in de polis is vermeld.

Artikel 4.2 Beëindiging
De overeenkomst kan per (contracts)vervaldatum, 
waaronder ook te verstaan de einddatum van een 
verlengingsperiode, worden opgezegd met inachtneming 
van een opzegtermijn van tenminste 2 maanden.

Ten aanzien van de mogelijkheden voor de verzekering-
nemer en de maatschappij om een afzonderlijke 
verzekering binnen Het Ondernemerspakket op te 
zeggen gelden voorts de betreffende bepalingen van de 
specifieke voorwaarden. Wanneer op grond van die 
bepalingen sprake is van een, van de zijde van de 
maatschappij, onopzegbare verzekering, zal die verze-
kering, ondanks de beëindiging van Het Ondernemers-
pakket, worden voortgezet. Deze voorzetting geschiedt 
op basis van een voor die verzekering af te geven 
individuele polis, zonder toepassing van de specifieke 
(kosten)voordelen die zijn verbonden aan Het Onderne-
merspakket.
Op dezelfde wijze wordt een afzonderlijke verzekering 
voortgezet wanneer ten aanzien van deze verzekering 
sprake is van een, op verzoek van de verzekeringnemer 
uitgevoerde, intermediairswijziging.

Artikel 5 premie

Artikel 5.1 Premie bij vooruitbetaling
De premie, vermeerderd met eventueel verschuldigde 
kosten en assurantiebelasting, is voor alle in Het 
Ondernemerspakket gesloten verzekeringen bij vooruit-
betaling verschuldigd.

Artikel 5.2 Gevolgen van niet tijdige premiebetaling
Indien de premie, waaronder ook de termijnpremie is te 
verstaan niet binnen 30 dagen na de datum waarop 
deze is verschuldigd, is voldaan, wordt de dekking van 
de in deze overeenkomst betrokken schadeverzekerin-
gen overeenkomstig de daarop van toepassing zijnde 
specifieke voorwaarden geschorst. Hetzelfde geldt 
wanneer een premiebetaling wordt gestorneerd. De 
verzekeringnemer blijft verplicht de premie te voldoen.

Artikel 5.3 Onvolledige premiebetaling
Betaling van een deel van de verschuldigde premie of, 
indien termijnbetaling is overeengekomen, een deel van 
de termijnpremie, heeft dezelfde gevolgen als niet tijdige 
premiebetaling. Wanneer de verzekeringnemer echter 
tegelijkertijd met de deelbetaling aangeeft op welke 
verzekering(en) deze betrekking heeft en de deelbeta-
ling toereikend is ter voldoening van de daarvoor 
verschuldigde premie, blijft de dekking van die betref-
fende verzekering(en) van kracht.

Artikel 5.4 Einde en gevolgen van schorsing
De dekking wordt weer van kracht om 12 uur ‘s middags 
van de dag volgend op die waarop de verschuldigde 



D
L3

0
61

-4
0

.18
07

A
E 

03
.2

.0
7 

C
 D

el
ta

 L
lo

yd

Het Ondernemerspakket | Polisvoorwaarden 5

premie is aangeboden en door de maatschappij 
aanvaard. Aldus bestaat geen recht op vergoeding 
wanneer een daaraan ten grondslag liggende omstan-
digheid, aanspraak of gebeurtenis zich heeft voorge-
daan in de periode waarin vanwege het betalingsver-
zuim geen dekking bestond.

Artikel 6 herziening van premie en  
voorwaarden

Artikel 6.1 Tussentijdse aanpassing
De maatschappij heeft het recht om de premie en/of 
voorwaarden per afzonderlijke verzekering - of een 
onderdeel daarvan - te herzien overeenkomstig de over 
dit onderwerp opgenomen bepaling(en) in de bij die 
verzekering behorende, specifieke voorwaarden. In 
bedoelde bepalingen is onder meer omschreven op 
welke wijze de verzekeringnemer die herziening kan 
weigeren en/of de verzekering kan beëindigen waarop 
de herziening betrekking heeft. Gebruikmaking van de 
mogelijkheid tot beëindiging heeft geen gevolgen voor 
de overige verzekeringen die in Het Ondernemerspakket 
zijnafgesloten.

Artikel 6.2 Indexering / wijziging van  
risicobepalende factoren
Naast een aanpassing als onder artikel 6.1 bedoeld kan 
sprake zijn van een periodieke premieaanpassing 
vanwege indexering en/of periodieke risico-evaluatie. 
Een dergelijke aanpassing, die niet is te beschouwen als 
een aanpassing welke door de verzekeringnemer kan 
worden geweigerd, geschiedt op basis van de daarom-
trent in de specifieke voorwaarden opgenomen bepalin-
gen.
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