POLISBLAD Nh1816 Combipolis
Verzekeringnemer
S.S. Dennie
Faktorij 65
1825 HB ALKMAAR

Combinummer
Ingangs/Wijz.datum
Reden afgifte
Betalingstermijn
Combikorting
Hfdpremievervaldat.

957005
05-05-2021
Collectieve correctie BM
1 maand(en)
5,00%
5 mei 2022

Op deze polis zijn de algemene voorwaarden Noordhollandsche combipolis particulieren (AVC4) van toepassing alsmede de
per polis genoemde voorwaarden en bijzondere voorwaarden. Voor zover op het polisblad niet anders is aangegeven, zijn
de eigen risico’s als vermeld in de voorwaarden en de bijzondere voorwaarden van toepassing.
Soort verzekering
Ingangsdatum/wijzigingsdatum
Contractvervaldatum
Verzekerden
Dekking(en) en verzekerde bedragen
Netto termijnpremie
Voorwaarden
Clausule(s)
Soort verzekering
Ingangsdatum/wijzigingsdatum
Contractvervaldatum
Merk/kenteken/kilometrage
Bonus/malus trede
Netto termijnpremie
Voorwaarden
Clausule(s)
Dekking(en) en verzekerde bedragen
- W.A.

Gezinsongevallen
22-03-2021/
05-05-2022
Verzekeringnemer
S.S. Dennie, geboortedatum 22-05-1976
Overlijden € 5.000,00
Blijvende invaliditeit € 47.500,00
€ 3,72
Polismantel 3554

Polisnr.

957005.011

Personenauto
Polisnr.
23-06-2017/05-05-2021
05-05-2022
Toyota Aygo 1.0-12v/66-XB-DJ/Maximaal 12.000 per jaar
11 (65,00% korting)
€ 28,92
- Polismantel 5023
- De bijzondere voorwaarden A(6) B(19) E(5)

957005.021

- Beperkt casco

€ 2.500.000,00 per gebeurtenis voor materiële schade
€ 6.070.000,00 per gebeurtenis voor letselschade
€ 11.860 inclusief BTW (cataloguswaarde)

- Schadeverzekering inzittenden

€ 1.000.000,00 per gebeurtenis

Soort verzekering
Ingangsdatum/wijzigingsdatum
Contractvervaldatum
Risico-adres
Bestemming
Bouwaard
Verhuur
Garantie tegen onderverzekering
Netto termijnpremie
Voorwaarden

Inboedel
05-05-2017/22-03-2021
05-05-2022
Faktorij 65 1825 HB ALKMAAR
Woonhuis
steen/hard
Nee
Ingangsdatum 22-03-2021
€ 15,97
Polismantel 2211
De bijzondere voorwaarden ED(7)

Belang, dekking en verzekerd bedrag
- Inboedel
Clausule(s)
- Aanvullende elektronicadekking
- Inventaris
Clausule(s)

Optimaal/€ 54.100,00
339
Meeverzekerd
Inventaris/€ 5.000,00
9 339

Polisnr.

957005.050

POLISBLAD Nh1816 Combipolis
Combinummer
Blad
Verzekeringnemer

957005
2
S.S. Dennie

Soort verzekering
Ingangsdatum/wijzigingsdatum
Contractvervaldatum
Verzekerde hoedanigheid
Verzekerd bedrag
Netto termijnpremie
Voorwaarden
Clausule(s)

Aansprakelijkheid particulieren
05-05-2017/09-04-2021
05-05-2022
gezin
€ 2.500.000,00 per gebeurtenis
€ 4,98
Polismantel 3617

Polisnr.

957005.060

POLISBLAD Nh1816 Combipolis
Combinummer
Blad
Verzekeringnemer

957005
3
S.S. Dennie

Verschuldigde bedragen per maand
Soort verzekering

Premie

Kosten

Gezinsongevallen
Personenauto(’s)
Inboedel
Aansprakelijkheid

€
€
€
€

3,72
28,92
15,97
4,98

€
€
€
€

0,00
0,00
0,00
0,00

Totaal

€

53,59

€

0,00

Assurantiebelasting
€
0,00
€
6,08
€
3,36
€
1,05
€

10,49

Verschuldigd
bedrag
€
3,72
€
35,00
€
19,33
€
6,03
€

64,08

De eventueel gewijzigde combikorting op bovenstaande premie wordt toegepast vanaf de
premievervaldatum 5 juni 2021.

Dagtekening

: Oudkarspel, 16 april 2021

Dit polisblad vervangt eventuele polisbladen met hetzelfde polisnummer en een oudere ingangs-/wijzigingsdatum.
Polisvoorwaarden kunnen worden ingezien, afgedrukt en of gedownload via de website www.nh1816.nl/polisvoorwaarden
N.V. Noordhollandsche van 1816,
Schade-/Levensverzekeringsmaatschappij
Uw Assurantieadviseur
: L.van Brederode Ass.& Hyp.BV/MY

Clausuleblad
Ingangs-/wijzigingsdatum
Verzekeringnemer
Polisnummer

5 mei 2021
S.S. Dennie
957005

10000 Elektronische aanvraag
De Noordhollandsche Combipolis voor Particulieren is een administratieve verzameling van één of meer afgesloten
verzekeringen. Die verzekeringen staan op uw polisblad vermeld. Het hierna volgende is van kracht voor alle op het
polisblad vermelde verzekeringen waarvoor door u geen aanvraagformulier werd ingevuld, maar waarvoor De
Noordhollandsche de voor het beoordelen van de verzekeringsaanvraag en het opmaken van de polis benodigde gegevens
langs elektronische weg van derden heeft ontvangen.
De hier bedoelde verzekeringen zijn gesloten op voorwaarde dat voor de verzekeringnemer, zijn/haar gezinsleden en /of
degenen met wie hij/zijn in duurzaam gezinsverband samenwoont of enige andere belanghebbende bij deze verzekering geldt
dat in de laatste 8 jaar voor de ingangsdatum van de verzekeringen:
- hem/haar geen verzekering als deze of een andere verzekering is opgezegd;
- hem/haar geen verzekering als deze, een andere verzekering of een wijziging van een lopende verzekering is
geweigerd;
- er bij een verzekering als deze of een andere verzekering geen beperkende of verzwarende bepalingen zijn toegepast
of voorgesteld;
- hij/zij niet in aanraking geweest met politie of justitie. Bijvoorbeeld omdat verzekeringnemer of een andere
belanghebbende, werd verdacht van het plegen van een misdrijf of een overtreding.
Als er binnen de Noordhollandsche combipolis voor Particulieren een motorrijtuigenverzekering werd gesloten, geldt voor
deze verzekering bovendien dat deze is gesloten op voorwaarde dat voor verzekeringnemer, de regelmatige bestuurder en
de bezitter of de houder van het motorrijtuig:
- er in de laatste 5 jaar, voor het sluiten van deze verzekering géén sprake is geweest van een ontzegging van de
rijbevoegdheid (al dan niet voorwaardelijk);
- de rijvaardigheid niet wordt beïnvloed door een handicap, ziekte of gebruik van medicijnen.
Als er binnen de Noordhollandsche combipolis voor Particulieren een uitvaartverzekering werd gesloten met een
ingangsdatum vòòr 1 januari 2017, geldt voor die verzekering bovendien dat deze is gesloten op voorwaarde dat de te
verzekeren perso(o)n(en):
- niet lijdt/lijden of leed/leden aan een levensbedreigende ziekte, kwaal, aandoening of gebrek zoals kanker,AIDS,
leukemie of andere ziekte die de levensverwachting op korte termijn beïnvloedt;
- de laatste 3 jaar niet bij een huisarts en/of specialist is/zijn geweest in verband met een ziekte, kwaal,
aandoening of gebrek die de levensverwachting op middellange of lange termijn beïnvloedt;
- geen (genees)middelen gebruiken of hebben gebruikt in verband met een van de hiervoor genoemde aandoeningen,
ziekten of gebreken.
Als er binnen de Noordhollandsche combipolis voor Particulieren een rechtsbijstandverzekering werd gesloten geldt voor
die verzekering bovendien dat deze is gesloten op voorwaarde dat de verzekeringnemer, zijn gezinsleden en /of degenen
met wie hij/zijn in duurzaam gezinsverband samenwoont of enige andere belanghebbende bij deze verzekering:
- niet verwacht(en) binnen 6 maanden rechtsbijstand nodig te hebben;
- in de afgelopen 3 jaar niet betrokken is/zijn geweest bij een (rechts)geschil;
- geen bijzonderheden te melden hebben ten behoeve van dit risico.
De verzekeringnemer is verplicht de in het polisblad genoemde gegevens te controleren en te beoordelen of de hierboven
genoemde omstandigheden van toepassing zijn. Verder dient de verzekeringnemer te controleren of hij/zij alle in het
polisblad genoemde (algemene en bijzondere polis-)voorwaarden tot zijn beschikking heeft. Als hij/zij onjuistheden of
onvolledigheden in het polisblad constateert en/of vaststelt dat een omstandigheid, die hierboven genoemd is, afwijkt
van de werkelijke situatie is hij/zij verplicht de maatschappij daarvan binnen 14 dagen na ontvangst van de polis
schriftelijk mededeling te doen. Na het verstrijken van deze termijn van 14 dagen neemt de maatschappij aan dat de op
het polisblad vermelde gegevens juist zijn, dat aan de hierboven genoemde voorwaarden is voldaan en dat
verzekeringnemer de Algemene en Bijzondere Voorwaarden aanvaardt. Mocht later blijken dat aan een of meer van de
hierboven genoemde voorwaarden niet wordt voldaan, dan kunnen aan de verzekering geen rechten worden ontleend.

Zie volgend clausuleblad

Clausule(vervolg)blad
Verzekeringnemer
Polisnummer

S.S. Dennie
957005

Mededelingsplicht
Belangrijk: toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht
Als verzekeringnemer bent u verplicht de gegevens die in het polisblad worden vermeld te controleren en te beoordelen
of de bovengenoemde omstandigheden op u van toepassing zijn. Daarbij dient u zo volledig mogelijk te zijn. Dit geldt
namelijk ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een bij het sluiten van deze verzekering bekende
derde, wiens belangen worden meeverzekerd. Voor zover het een persoonsverzekering betreft (een persoonsverzekering is
een verzekering die het leven of de gezondheid van een mens betreft) geldt dit laatste alleen als de derde de leeftijd
van 16 heeft bereikt. Bij beantwoording is bovendien niet alleen uw eigen wetenschap bepalend, maar ook die van de
andere belanghebbenden bij deze verzekering. Feiten en omstandigheden die u al bij de maatschappij bekend
veronderstelt, moet u toch zo veel mogelijk bij uw antwoord betrekken. Indien u niet of niet volledig aan uw
mededelingsplicht heeft voldaan, kan dat er toe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt.
Indien u met opzet tot misleiden van de maatschappij heeft gehandeld of deze bij kennis omtrent de ware stand van zaken
de verzekering nimmer zou hebben gesloten, heeft hij tevens het recht de verzekering op te zeggen.
Persoonsgegevens
De bij het opmaken of het wijzigen van een verzekering verstrekte persoonsgegevens worden door de N.V. Noordhollandsche
van 1816 Schadeverzekeringsmaatschappij en/of de N.V. Noordhollandsche van 1816 Levensverzekeringsmaatschappij
verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomst en/of financiële diensten en het beheren
van daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude en van activiteiten
gericht op de vergroting van het klantenbestand.
In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan de maatschappij uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te
Zeist. Doelstelling hiervan is risicobeheersing en fraudebestrijding. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van
toepassing. Zie www.stichtingcis.nl.
Op de verwerking van de persoonsgegevens is de gedragscode "Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf" van
toepassing. In deze gedragscode worden rechten en plichten van partijen bij de gegevensverwerking weergegeven. De
volledige tekst van de gedragscode kan worden aan- gevraagd bij het informatiecentrum van het Verbond van
Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon: 070-3338777, of via www.verzekeraars.nl.
Klachteninstanties
Klachten en geschillen die betrekking hebben op de totstandkoming of uitvoering van deze overeenkomst kunnen worden
voorgelegd aan de directie van de maatschappij. Als het oordeel van de directie niet bevredigend wordt geacht, kan men
zich wenden tot: Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG, Den Haag (Zie ook
www.kifid.nl) Degene die geen gebruik wil maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheden of de behandeling hiervan
niet bevredigend vindt, kan het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.
00339 Meeverzekeren inventaris
Meeverzekerd is de zakelijk aangeschafte inventaris op het moment dat deze aanwezig is op het op het polisblad vermelde
particuliere risico-adres. De in de polisvoorwaarden inboedelverzekering genoemde dekking voor zaken die zich tijdelijk
buiten het woonhuis bevinden is hierop niet van toepassing. Ook zijn handelsgoederen uitgesloten van dekking.
Bijvoorbeeld:
"U heeft een kapperszaak aan huis en de inventaris is meeverzekerd op uw inboedelverzekering. Shampoo, crème haarverf,
scharen en andere artikelen die nodig zijn voor de behandeling van klanten worden beschouwd als inventaris. Dezelfde
artikelen zijn niet verzekerd als ze overwegend bestemd zijn voor verkoop aan klanten."
Als op de inboedelverzekering een aanvullende elektronicaverzekering van toepassing is dan geldt deze dekking ook
buiten het woonhuis voor de zakelijk aangeschafte elektronica voor eigen gebruik. Voor de schadevaststelling geldt dat
de inventaris wordt vergoed op basis van dagwaarde zoals omschreven in de polisvoorwaarden. Als uw bedrijf btw kan
verrekenen dan vergoeden wij de schade exclusief btw.
00009 Uitsluiting index
Een indexering, zoals omschreven in de voorwaarden van uw verzekering, is niet van toepassing op de dekking uitbreiding
diefstaldekking sieraden binnenshuis.

