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Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen de nieuwe en oude voorwaarden:

AVZ 2022-01 AVZ 18-01 en 16-01

Opbouw In de voorwaarden AVZ 2022-01 staan alleen nog bepalingen die gelden voor zakelijke 
verzekeringen.

In de voorwaarden AVZ 18-01 staan bepalingen die gelden voor particuliere- en 
zakelijke verzekeringen.

Opbouw Het hoofdstuk ‘Kunnen wij de premie aanpassen?’ is verwijderd. De inhoud hiervan 
staat in hoofdstuk 5.4 ‘Aanpassing bij verlenging van de verzekering’.

Opbouw De titel van hoofdstuk 7.1 is ‘Wat als u het niet eens met de schadevergoeding?’ De titel van hoofdstuk 7.1 is ‘Wat als u het niet eens bent met a.s.r.?’

Opbouw De alinea ‘Bent u het niet eens met de aanpassing’ in hoofdstuk 5.1 is verwijderd. 
Deze rechten staan al beschreven in Hoofdstuk 3.1 ‘Opzegging door u’.

Polisblad Toegevoegd is:

- een definitie van het begrip clausule, en
- dat preventieverplichtingen op het polisblad staan vermeld.

In de voorwaarden staat dat op het polisblad de algemene voorwaarden, 
voorwaarden die horen bij de verzekering en eventuele clausules staan.

Prioriteitsbepaling Toegevoegd is de expliciete opname van de prioriteitsbepaling binnen de bepaling 
‘Uw polisblad en de voorwaarden’.

Wijken de Algemene voorwaarden en productvoorwaarden van elkaar af? Of wijken 
de voorwaarden en clausules van elkaar af? Dan gelden eerst de bepalingen en 
clausules die op het polisblad staan. Daarna gelden de voorwaarden die bij iedere 
afzonderlijke verzekering horen. En tenslotte gelden de Algemene voorwaarden.

Gevolgen bij een premiebetaling 
overslaan

Toegevoegd is de bepaling ‘Wat als u één premiebetaling overslaat’.

Betaalt een verzekeringnemer een premietermijn niet? Maar de volgende 
premietermijn wel? Ook dan is de verzekeringnemer te laat met betalen en heeft de 
verzekeringnemer een betalingsachterstand.

Aanpassen van de verzekering als 
de regelgeving verandert

De bepaling ‘Als de regelgeving verandert’ is herschreven om de begrijpelijkheid te 
vergroten.

In de voorwaarden is opgenomen in welke uitzonderlijke gevallen het noodzakelijk 
kan zijn dat wij de verzekering tussentijds kunnen aanpassen. Bijvoorbeeld als 
wetgeving ons daartoe verplicht.

Vergoeding bij niet doorgegeven 
verandering in de bedrijfssituatie

De bepaling ‘Als er veranderingen zijn in uw (bedrijfs)situatie’ is aangepast.

In de voorwaarden is opgenomen dat veranderingen in de bedrijfssituatie zo snel 

mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen, aan ons moeten worden doorgegeven.

Geeft de verzekeringnemer de veranderingen niet aan ons door? En is het risico door 
de verandering(en) wel verhoogd? Dan behandelen wij een eventuele schadeclaim op 
basis van de premie en voorwaarden die wij zouden hebben gehanteerd wanneer de 
verzekeringnemer de veranderingen wel tijdig had doorgegeven. Maar zouden wij 
met de juiste informatie de verzekering hebben beëindigd? Dan vergoeden wij de 
schade niet en beëindigen we alsnog de verzekering.

In de voorwaarden is opgenomen dat veranderingen in de bedrijfssituatie zo snel 
mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen, aan ons moeten worden doorgegeven. 
Consequenties van het niet doorgeven zijn niet expliciet opgenomen.

Aanpassen van de verzekering bij 
verlenging van de verzekering

De bepaling ‘Aanpassing bij verlenging van de verzekering’ is herschreven om de 
begrijpelijkheid te vergroten. Ook is toegevoegd dat wij de premie en/of het 
verzekerd bedrag kunnen indexeren.

In de voorwaarden is opgenomen dat wij jaarlijks de premie en voorwaarden van één 
of meerdere verzekeringen kunnen aanpassen.

Recht van opzegging Hoofdstuk 5.5 ‘Recht van opzegging’ is toegevoegd.



AVZ 2022-01 AVZ 18-01 en 16-01

Wat zijn de gevolgen van fraude Toegevoegd is:

- Er is geen recht op schadevergoeding als er onjuiste of onvolledige informatie is

gegeven en wij de verzekering niet zouden hebben afgesloten als wij wel de juiste

en volledige informatie hadden.

Vergoeding bij (voorbereiding op) 

criminele en strafbare activiteiten

Toegevoegd is:

- Geen dekking bij voorbereidingen tot criminele of strafbare activiteiten;

- Geen dekking bij aansprakelijkheid als die verband houdt met criminele en

strafbare activiteiten of de voorbereidingen hiertoe.

In de voorwaarden is opgenomen welke beperkingen er gelden rondom criminele en 

strafbare activiteiten.

Wat als de verzekeringnemer het 

niet eens is met a.s.r.?

Toegevoegd is:

- De verzekeringnemer moet ons dit schriftelijk of digitaal laten weten;

- Als de verzekeringnemer ons dit niet binnen 36 maanden laat weten, vervalt het

recht op uitkering met betrekking tot die schade.

In de voorwaarden is opgenomen dat de verzekeringnemer ons binnen 36 maanden 

moeten laten weten als hij het niet eens is met besluit ten aanzien van de 

schadevergoeding.

Hoe gaan wij om met 

persoonsgegevens?

Deze bepaling is herschreven om de vindbaarheid en begrijpelijkheid te vergroten. In de voorwaarden is opgenomen hoe wij met persoonsgegevens omgaan.



Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen de nieuwe en oude voorwaarden:

AVZ 2022-01 AVZ 2021-01 

Opbouw Het hoofdstuk ‘Kunnen wij de premie aanpassen?’ is verwijderd. De inhoud hiervan 
staat nu in hoofdstuk 5.4 ‘Aanpassing bij verlenging van de verzekering’. 

Opbouw De titel van hoofdstuk 7.1 is ‘Wat als u het niet eens met de schadevergoeding?’ De titel van hoofdstuk 7.1 is ‘Wat als u het niet eens bent met a.s.r.?’

Opbouw De alinea ‘Bent u het niet eens met de aanpassing’ in hoofdstuk 5.1 is verwijderd. 
Deze rechten staan al beschreven in Hoofdstuk 3.1 ‘Opzegging door u’.

Indexering In hoofdstuk 5.4 ‘Aanpassing bij verlenging van de verzekering’ is toegevoegd dat wij 
de premie en/of het verzekerd bedrag kunnen indexeren.

Recht van opzegging Hoofdstuk 5.5 ‘Recht van opzegging’ is toegevoegd. 

Hoe gaan wij om met 
persoonsgegevens?

Deze bepaling is herschreven om de vindbaarheid en begrijpelijkheid te vergroten. In de voorwaarden is opgenomen hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

Wat zijn de gevolgen van fraude Toegevoegd is: 
 -  Er is geen recht op schadevergoeding als er onjuiste of onvolledige informatie is 

gegeven en wij de verzekering niet zouden hebben afgesloten als wij wel de juiste 
en volledige informatie hadden




