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Overzicht stappen bij te laat betalen Vfebr2023 

Overzicht van de stappen die wij nemen als u de premie te laat of niet 
betaalt. 
 
1. Betalingsherinnering 
We sturen u een betalingsherinnering met het verzoek om zelf de premie alsnog binnen  
14 dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te betalen. Gebruikt u voor deze 
betaling het rekeningnummer: NL33 RABO 0125 3899 06 t.n.v. Noorderlinge B.V.  Vermeld 
u daarbij het betalingskenmerk.  
 
Let op! Ontvangen wij de verschuldigde premie niet binnen 14 dagen na de aangegeven 
termijn, dan wordt de dekking geschorst. U bent dan vanaf dat moment niet meer 
verzekerd. Dit betekent dat schades voor uw eigen rekening komen en dat u geen recht 
meer hebt op vergoeding, uitkering of bescherming uit deze verzekering. 
 
2. Aanmaning 
Heeft u uw premie na het ontvangen van de betalingsherinnering niet tijdig overgemaakt? 
Dan sturen wij u een aanmaning. U hebt 14 dagen na ontvangst van de aanmaning de tijd 
om alsnog te betalen. Gebruikt u voor deze betaling het rekeningnummer:  
NL33 RABO 0125 3899 06 t.n.v. Noorderlinge B.V.  Vermeld u daarbij het relatienummer, 
polisnummer en factuurnummer. 
 
Let op! Omdat u nog niet aan uw betalingsverplichting hebt voldaan, is de dekking van uw 
verzekering geschorst. U bent niet verzekerd. Dit betekent dat schades voor uw eigen 
rekening komen en dat u geen recht meer hebt op vergoeding, uitkering of bescherming uit 
deze verzekering.  
 
Heeft u een motorrijtuigenverzekering? Dan melden wij het kenteken af bij de RDW en 
mag u niet meer met uw motorrijtuig rijden. Daarvoor is een WA-verzekering namelijk 
verplicht. De RDW controleert dagelijks of motorrijtuigen verzekerd zijn. Is uw motorrijtuig 
langer dan twee dagen niet verzekerd? Dan krijg je van de RDW een boete. Deze wordt 
verstuurd door het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). U bent weer verzekerd 24 uur 
nadat wij alle openstaande premies hebben ontvangen. Betaal dus zo snel mogelijk. 
 
3. Sommatie 
Heeft u uw premie, na het ontvangen van de aanmaning, nog niet overgemaakt? Dan 
sturen we een sommatie. U heeft 14 dagen na ontvangst van de sommatie de tijd om 
alsnog te betalen. Gebruik voor deze betaling het rekeningnummer: NL33 RABO 0125 
3899 06 t.n.v. Noorderlinge B.V. Vermeld daarbij het relatienummer, polisnummer en 
factuurnummer. 
 
Let op: Ontvangen wij de verschuldigde premie niet binnen de aangegeven termijn, dan 
dragen wij niet alleen de huidige maar ook eventuele volgende toekomstige 
premievordering(en) per direct over aan Bos Incasso. De bijkomende incassokosten 
komen vanaf dat moment voor uw rekening.  
 
U bent weer verzekerd, 24 uur nadat we alle openstaande premie hebben ontvangen. 
Betaal dus zo snel mogelijk. 
 
4. Incasseren via Bos Incasso 
Heeft u na de sommatie nog niet betaald? Dan kunnen wij incassobureau Bos Incasso 
vragen de premie namens ons te incasseren. Zij rekenen naast de premie tevens 
bijkomende incassokosten. Zolang u de premie niet hebt betaald, kunt u geen beroep doen 
op uw verzekering. 
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Betaalt u niet aan Bos Incasso of aan ons? Dan beëindigen wij definitief uw verzekering. 
Dit kan nadelige gevolgen voor u hebben als u een nieuwe verzekering wilt afsluiten. 
 
U bent weer verzekerd 24 uur nadat we alle openstaande premie hebben ontvangen. 
Betaal dus zo snel mogelijk. Let op: de dekking van uw verzekering wordt niet met 
terugwerkende kracht hersteld. 
 


