
ARTIKEL 1

BETEKENIS ALGEMENE VOORWAARDEN

Uw polis kan betrekking hebben op meer dan één
verzekering. In dat geval gelden de bepalingen van
deze Algemene voorwaarden. Er worden in deze
Algemene voorwaarden onderwerpen geregeld die u
ook tegenkomt in de voorwaarden van iedere verze-
kering. Maar voor zover sprake is van verschillen,
geldt de regeling zoals deze in de Algemene voor-
waarden is omschreven.

ARTIKEL 2

TOTSTANDKOMING VAN EEN VERZEKERING

Iedere verzekering komt (definitief) tot stand nadat
een termijn van 14 dagen na ontvangst van de polis
en de bijbehorende voorwaarden is verstreken, zon-
der dat u gebruik heeft gemaakt van het recht op
annulering. Recht op annulering betekent dat u zon-
der dat premie is verschuldigd 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 het 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 op de polis
zijn afgesloten, geldt het recht op annulering uitslui-
tend voor iedere naderhand bijgesloten verzekering.

ARTIKEL 3

VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ DIE OPTREEDT ALS
RISICODRAGER

Alle verzekeringen zijn afgesloten voor rekening en
risico van Delta Lloyd Schadeverzekering N.V., geves-
tigd te Amsterdam, voor deze verzekering tevens kan-
toor houdende te Arnhem aan de Rijksweg West 2,
Postbus 145, 6800 LP Arnhem (Handelsregister KvK
Amsterdam 33052073). Delta Lloyd Schadeverzeke-
ring N.V. staat als aanbieder van (schade)verzekerin-
gen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten
(AFM) en heeft vergunning van De Nederlandsche
Bank N.V. (DNB) om het schadeverzekeringsbedrijf uit
te oefenen. Delta Lloyd Schadeverzekering is een han-
delsnaam van Delta Lloyd Schadeverzekering N.V.

ARTIKEL 4

AFGIFTE POLIS

Na afgifte van een eerste polis wordt bij elke wijziging,
waaronder ook het bijsluiten van één of meer verzeke-
ringen wordt verstaan, een nieuwe polis afgegeven.
Daarmee komen de eerder afgegeven polissen te
vervallen.
Afgifte van een nieuwe polis kan ook plaats hebben bij
het ingaan van een nieuw verzekeringsjaar, ondanks
dat sprake is van ongewijzigde voortzetting van de af-
gesloten verzekeringen.
Hierbij is onder verzekeringsjaar te verstaan: een
periode van 12 maanden volgend op de (dag van een)
contractvervaldatum zoals bij iedere verzekering is
vermeld.

ARTIKEL 5

GEVOLGEN ONVOLLEDIGE PREMIEBETALING

In de voorwaarden van de afgesloten verzekering(en)
is het onderwerp Premie geregeld. Daarbij zijn ook de
gevolgen van niet-tijdige premiebetaling omschreven.
In aanvulling hierop geldt dat onvolledige betaling van
de verschuldigde premie dezelfde gevolgen heeft als
niet-tijdige betaling, tenzij u met de maatschappij
bent overeengekomen dat de (deel) betaling
betrekking heeft op de (volledige) premie van
bepaalde, specifieke ver-zekeringen. De dekking van
die verzekering(en) blijft in dat geval van kracht.
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