
 
 

 

Q&A 24092019 

Q&A Conversie 7+ naar ALKP 
 

Deze Q&A is van toepassing op de 7+-pakketten die zijn omgezet door middel van de automatische 

conversie. Deze polissen hebben wij omgezet nà medio oktober 2019. 

 

1. Welke verzekerde bedragen gelden voor opstal en inboedel? 
Voor een opstal en inboedel, verzekerd op een standaard AnderLicht Keuzepakket Particulier, gelden 

de vaste verzekerde bedragen € 750.000 / € 250.000.  

 

2. Wat verandert er aan het eigen risico?  
Standaard is bij ALKP opstal en inboedel een eigen risico aanwezig voor van buiten komende 
onheilen en stormschades. De klant heeft de mogelijkheid dit eventueel af te kopen. Zie onderstaande 
tabel voor de vergelijking eigen risico 7+ en ALKP: 
 

 

Dekking 7+ ALKP 

Woonhuis eigen risico storm € 150 € 200 

Woonhuis totaal / alle gevaren dekking1 € 0 € 100 

Inboedel eigen risico storm2 € 0 € 200 

Inboedel alle gevaren schaden € 0 € 100 

Inboedel alle gevaren schaden 
bijzondere bezittingen h.3 

€ 0 € 150 

Inboedel buitenhuisdekking € 150 € 100 

AVP geen geen 

Eigen risico op twee of meer polissen 
onder een gebeurtenis 

Per polis het eigen risico Eenmaal het hoogste eigen 
risico 

 
 

3. Hoe is de nieuwe premie opgebouwd?  
Het nettobedrag van de oude en nieuwe pakketten is gelijk aan elkaar. 7+ kent geen pakketkorting, 
ALKP wel. In de conversie naar het ALKP is rekening gehouden met een mogelijke pakketkorting, als 
er sprake is van het afnemen van meer rubrieken. Deze korting is toegepast voordat de premie is 
berekend, dus onder aan de streep is het bedrag vrijwel gelijk aan de oude situatie. Een afwijking van 
een paar eurocent is mogelijk.  

                                                      
1  Woonhuis 7+ heeft geen eigen risico (behalve storm), ALKP heeft een eigen risico van € 100 op de 
van buiten komende onheilschades 
2 Dit eigen risico geldt alleen in geval van huurdersbelang 
3 mobiele telefoon, laptop, tablet, digitale bril en smartwatch inclusief toebehoren en accessoires mits 
  niet bedrijfs- of beroepsmatig aangeschaft. Dit eigen risico van bijzondere bezittingen is niet 

afkoopbaar 
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4. Als een klant na conversie meer rubrieken afsluit in ALKP, krijgt hij dan 

wel pakketkorting?  
Wanneer een klant een nieuwe verzekering afsluit binnen het ALKP gaat de pakketkorting omhoog 
(wanneer dit een extra rubriek betreft).  

 

 

5. Wat gebeurt er bij de conversie als een klant ook al een ALKP heeft?  
In dat geval krijgt de klant 2 ALKP pakketten en kan het intermediair de afdeling acceptatie verzoeken 
deze samen te voegen.  
 

6. Wat verandert voor de klant bij deze conversie?  
Het pakket- en polisnummer, de ingangsdatum, de hoofdpremievervaldatum en de premie blijven 
gelijk. Sommige clausules blijven gelijk, andere zijn afgevoerd en onderdeel van de polis en/of 
voorwaarden geworden. De oude voorwaarden van 7+ zijn vervallen. In de plaats daarvan zijn de 
vernieuwde ALKP-voorwaarden van toepassing. De klant ontvangt een pakketpolis en een brief 
waarin dit wordt beschreven.  

 

 

7. Per welke datum is de conversie uitgevoerd?  
De handmatige conversie is klaar en de automatische conversie staat gepland voor xxxxxxxxx 2019. 

  

 
8. De klant heeft schade gemeld op de dag dat de polis is geconverteerd, 
welke voorwaarden zijn van toepassing? 
In deze periode hanteren we de zogenaamde ‘best-of’ situatie. De voorwaarden die voor de klant het 
meest voordelig zijn worden in dat geval toegepast. Dit op aangeven van de assurantieadviseur. 
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9. Wat is het verschil in dekking?  
Een aantal relevante verschillen staan in onderstaand overzicht aangegeven per product: 

 

Dekkingsverschillen 7+ ALKP 
Woonhuis:   

Buitenverlichting en tuinornamenten € 500 € 750 

Saneringskosten4 Niet gedekt Gedekt tot € 50.000 

Opruimingskosten Gedekt Gedekt 

Herstelkosten tuinaanleg € 5.000 € 10.000 

   

Zonne- en warmtepanelen Niet gedekt5 Ja, mits bevestigd op 
het dak van de woning 

Gewicht van sneeuw waardoor deel woonhuis instort Niet gedekt Gedekt 

Garantie tegen onderverzekering Premier risk tot vs6 € 750.000 

Dekkingsverschillen 7+ ALKP 
Inboedel:   

Directe inslag van hagelstenen Niet gedekt Ja 

Garantie tegen onderverzekering Premier risk tot vs7 € 250.000 

Dekking voor kleine huisdieren en max 20 kleinvee Niet gedekt Gedekt 

Beroepsgoederen van zelfstandige8 Niet gedekt € 5.000 

Gereedschappen voor een beroep in loondienst Gedekt Gedekt 

Schade aan huisdieren Niet gedekt € 2.500 

Aansprakelijkheid particulier (AVP):   

Schade aan zaken die aan uw zorg zijn toevertrouwd € 10.000 € 25.000 

Schade door verlenen vriendendienst € 10.000 € 25.000 

Schade door recreatief gebruik drones tot max 20 kg Niet gedekt Gedekt 

 

 
 

 

 

 

 

                                                      
4 De kosten van het afgraven en verwijderen van vervuilde grond en/of oppervlakte water 
5 Tenzij geclausuleerd of intern aangetekend 
6 Bij een deelschade is er geen onderverzekering, bij een totaalschade wordt vergoed tot maximaal 
het op het polisblad vermelde bedrag 
7 Bij een deelschade is er geen onderverzekering, bij een totaalschade wordt vergoed tot maximaal 
het op het polisblad vermelde bedrag 
8 Beroepsgoederen van zelfstandige met uitzondering van mobiele telefoons, laptops, tablets, 

toebehoren en accessoires.  
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10. Hoe worden gezinssamenstellingen omgezet?  
Gezinssamenstellingen zijn bij 7+ vrijwel gelijk aan die  van ALKP. In een aantal gevallen is de 
gezinssamenstelling in 7+ niet gevuld, bij de conversie wordt dan ‘gezin met kinderen’ ingevuld. Zie 
onderstaande tabel: 

 

7+ ALKP 

Alleenstaand Alleenstaand 

Gezin met kinderen Gezin met kind(eren) 

Gezin zonder kinderen Gezin zonder kinderen 

(leeg) Gezin met kind(eren) 

  

 
 
Disclaimer: Deze vergelijking is bedoeld om het met Noorderlinge samenwerkende intermediair te informeren 
over de verschillen tussen 7+ en ALKP. U kunt geen rechten ontlenen aan dit overzicht. Bij schade zijn uitsluitend 
de relevante voorwaarden en eventuele clausules van toepassing.  

 


