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Bijzondere Voorwaarden 

1. Aanvullende begripsomschrijvingen

In deze Bijzondere Voorwaarden verstaan wij onder:
1.1 Bemiddelaar

Is de partij via wiens bemiddeling de verzekering tot 
stand gekomen is.

1.2  Blijvende invaliditeit
Blijvend geheel of gedeeltelijk (functie-)verlies van een 
lichaamsdeel of orgaan van het lichaam van de 
verzekerde.

1.3  Inzittende van een motorrijtuig
1.3.1  De persoon die zich bevindt op een zitplaats van 

het motorrijtuig. 
De zitplaatsen moeten voldoen aan de wettelijke 
eisen die daarvoor gelden. Onder inzittende ver-
staan wij niet:
• De bestuurder van het motorrijtuig, als op het 

polisblad het aantal zitplaatsen is vermeld 
exclusief de bestuurdersplaats.

• De passagiers van bestel- en vrachtauto’s, die 
zich in of op de laad- of bagageruimte 
bevinden.

1.3.2  De onder 1.3.1 genoemde persoon die zich tijdens 
een oponthoud gedurende een rit buiten het 
motorrijtuig bevindt voor:
• Het bijvullen van brandstof.
• Het verrichten van een (nood)reparatie aan 

het motorrijtuig.
• Hulpverlening aan medeweggebruikers.

1.3.3  De persoon die in of uit dat motorrijtuig stapt.
1.4  Motorrijtuig

Het motorrijtuig dat op het polisblad staat vermeld.
1.5  Ongeval

Naast het begrip ongeval, zoals dat in de Algemene 
Begripsomschrijvingen staat vermeld, verstaan wij onder 
ongeval ook:
1.5.1  Acute vergiftiging door het plotseling en onge-

wild binnenkrijgen van gassen, dampen en vaste 
of vloeibare stoffen. Vergiftiging door het bin-
nenkrijgen van allergenen of ziektekiemen is 
hiervan uitgezonderd.

1.5.2  Plotseling en ongewild binnenkrijgen van stoffen 
of voorwerpen in het spijsverteringskanaal, de 
luchtwegen, de ogen of de oren, waardoor 
inwendig letsel ontstaat. Letsel door het binnen-
krijgen van allergenen of ziektekiemen is hiervan 
uitgezonderd.

1.5.3  Besmetting of vergiftiging door een onvrijwillige 
val in het water of een andere vloeibare of vaste 
stof.

1.5.4  Bevriezing, verbranding, verdrinking, verstikking, 
zonnesteek, hitteberoerte, blikseminslag en de 
lichamelijke gevolgen van elektrische ontladingen 
en etsing door bijtende stoffen.

1.5.5  Verhongering, verdorsting, uitputting en zonne-
brand als de verzekerde geïsoleerd raakt bij een 
natuurramp, instorting, invriezing, insneeuwing, 
noodlanding, schipbreuk of door een andere 
grote algemene ramp.

1.5.6  Plotselinge verstuiking, ontwrichting en spier- en 
bindweefselscheuring.  
De aard en de plaats van deze letsels moeten 
geneeskundig vast te stellen zijn.

1.5.7  Complicaties of verergeringen van het 

ongeval letsel die een direct gevolg zijn van eer-
stehulpverlening of van een behandeling die 
door een ongeval noodzakelijk is geworden. Deze 
behandeling moet zijn verricht door of op voor-
schrift van een door de bevoegde instanties 
erkende arts.

1.5.8  Wondinfectie of bloedvergiftiging die een direct 
gevolg is van een ongevalletsel.

1.5.9  HIV-besmetting die het gevolg is van een bloed-
transfusie of een injectie met een besmette naald 
tijdens een (be)handeling die door een arts is 
voorgeschreven. Deze (be)handeling moet uitge-
voerd zijn door een door de bevoegde instanties 
erkende arts of verpleegkundige in een door de 
bevoegde instanties erkend ziekenhuis.

1.5.10  Whiplashtrauma gevolgd door het post-whiplash-
syndroom, waaronder wij in ieder geval verstaan 
lichamelijk functionele beperkingen die het 
gevolg zijn van een cervikaal of lumbaal accelera-
tie-/deceleratieletsel van de wervelkolom.

1.5.11  Een ongeval dat de verzekerde overkomt tijdens 
handelingen die hij verricht om mensen, dieren, 
zaken en/of zichzelf te redden.

1.5.12  Een ongeval dat de verzekerde overkomt tijdens 
rechtmatige zelfverdediging.

1.6 Verzekeraar
De verzekeraar(s) zoals genoemd op het polisblad, in 
deze vertegenwoordigd door Meijers Assuradeuren BV 
als gevolmachtigde.

1.7  Verzekerde
De inzittende van het verzekerde motorrijtuig.

1.8 Verzekeringnemer
Verzekeringnemer is degene met wie deze verzekerings-
overeenkomst is aangegaan.

1.9 Wij/ons/onze
De verzekeraar, in deze vertegenwoordigd door Meijers 
Assuradeuren BV, als gevolmachtigde.

2. Einde van de verzekering

In afwijking van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden 
eindigt deze verzekering:
• In de gevallen die in de bepalingen 5.1.1, 5.1.2 en 5.1.5 en 

5.2.2, 5.2.5 en 5.2.6 in het artikel Einde van een verzekering 
in de Algemene Voorwaarden zijn opgenomen.

• Direct als u zich in het buitenland vestigt.

3. Verhoogde uitkeringen

Wanneer de verzekerde ouder is dan 21 jaar en hij aannemelijk 
maakt dat tijdens de gebeurtenis de veiligheidsgordel volgens 
de wettelijke voorschriften werd gedragen, verhogen wij de 
eventuele uitkeringen voor overlijden en/of blijvende invalidi-
teit met 25%.

4.  Beperkingen in verband met de leeftijd van de 
inzittenden

Voor de verzekerde die op het moment van het ongeval jonger 
is dan 16 jaar of ouder is dan 69 jaar halveren wij de uitkering 
voor:
4.1  Overlijden.
4.2  Blijvende invaliditeit. 
Als de verzekerde dit wenst, sluiten wij voor hem op basis van 
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de niet gehalveerde uitkering voor blijvende invaliditeit een 
lijfrente. Voorwaarde is dat de niet-gehalveerde uitkering voor 
blijvende invaliditeit minimaal e 2.500,- bedraagt.

5. Aantal inzittenden

Wanneer op het moment van het ongeval het aantal inzitten-
den van het motorrijtuig groter is dan het aantal zitplaatsen 
dat op het polisblad staat vermeld, verlagen wij de per zitplaats 
verzekerde bedragen naar evenredigheid.

6. Tijdelijke vervanging van het motorrijtuig

In de tijd dat het verzekerde motorrijtuig voor onderhoud of 
reparatie tijdelijk buiten gebruik is, geldt de dekking ook voor 
een vervangend gelijksoortig motorrijtuig dat niet aan een 
verzekerde toebehoort.
De bepalingen in deze voorwaarden die gelden voor het verze-
kerde motorrijtuig, gelden in dat geval ook voor het vervan-
gende motorrijtuig.

7. Aanvullende uitsluitingen

De uitsluitingen die in de Algemene Voorwaarden zijn opgeno-
men, gelden ook voor deze ongevallenverzekering.
Daarnaast gelden de volgende bepalingen.
7.1  Wij verlenen geen dekking voor overlijden van een ver-

zekerde door zelfdoding of blijvende invaliditeit die is 
ontstaan door een poging daartoe.

7.2  Wij verlenen geen uitkering voor ongevalletsel dat is 
ontstaan, bevorderd of verergerd:
7.2.1  Grove schuld 

Door grove schuld van een verzekerde of begun-
stigde. Deze uitsluiting geldt niet voor:
• De verzekerde die aantoont dat hem voor de 

genoemde omstandigheden geen verwijt kan 
worden gemaakt.

• De begunstigde die aantoont dat hem of de 
verzekerde geen verwijt kan worden gemaakt.

7.2.2  Wedstrijden 
Tijdens het deelnemen aan of voorbereiden tot 
snelheidsritten en wedstrijden. 
Wij verlenen wel dekking bij het deelnemen aan 
betrouwbaarheids- of puzzelritten of soortgelijke 
evenementen, behalve wanneer deze langer 
duren dan 24 uur.

7.2.3  Verhuur/leasing 
Tijdens verhuur/leasing van het motorrijtuig zon-
der chauffeur.

7.2.4  Rijbewijs 
Als de bestuurder van het verzekerde motorrij-
tuig niet in het bezit is van een geldig wettelijk 
voorgeschreven rijbewijs voor het motorrijtuig, 
met de eventueel daaraan gekoppelde aanhan-
ger. Deze uitsluiting geldt niet wanneer:
1 De bestuurder onopzettelijk heeft nagelaten 

om na het einde van de geldigheidsduur zijn 
rijbewijs te laten vernieuwen. Als de 
bestuurder 70 jaar of ouder is, mag in dat 
geval de geldigheidsduur echter niet langer 
zijn verlopen dan 1 jaar.

2 De bestuurder minder dan 3 maanden voor de 
gebeurtenis is geslaagd voor het 

rijvaardigheidsexamen, maar het rijbewijs nog 
niet is uitgereikt.

3 De feitelijke bestuurder:
• Het motorrijtuig bestuurt onder toezicht en
• Voldaan is aan de wettelijke eisen voor het 

onder toezicht besturen van een 
motorrijtuig en

• De toezichthouder les geeft zonder 
daarvoor betaling te ontvangen.

7.2.5  Ontzegging rijbevoegdheid 
Als de bestuurder niet bevoegd is een motorrij-
tuig te besturen op grond van een wet of van een 
onherroepelijke rechterlijke uitspraak waarin de 
rijbevoegdheid is ontzegd.

7.2.6  Alcohol/geneesmiddelen 
Als de bestuurder van het verzekerde motor-
rijtuig zodanig onder invloed van alcohol-
houdende drank, geneesmiddelen of een opwek-
kend of bedwelmend middel verkeert, dat hij niet 
in staat moet worden geacht een motorrijtuig 
naar behoren te besturen. Er is sprake van over-
matig alcoholgebruik als het bloedalcoholgehalte 
0,5 promille of hoger is of het ademalcoholge-
halte 220 microgram of hoger is. Ook als de 
bestuurder bij aanhouding een ademtest of een 
urine- of bloedproef weigert, verlenen wij geen 
uitkering.

7.2.7  Niet gemachtigde bestuurder 
Als het motorrijtuig zonder toestemming van u 
en/of uw gemachtigde wordt gebruikt.

7.2.8  Misdrijf 
Als de verzekerde betrokken is bij het opzettelijk 
plegen van of het deelnemen aan een misdrijf en 
bij pogingen daartoe.

De uitsluitingen in 7.2.1 t/m 7.2.4 en 7.2.6 t/m 7.2.8 gelden niet 
als de verzekerde of de begunstigde aantoont dat de 
genoemde omstandigheden de verzekerde bestuurder niet 
kunnen worden verweten.

8. Aanvullende verplichtingen

Naast de verplichtingen die in de Algemene Voorwaarden zijn 
opgenomen, gelden de volgende bepalingen.
8.1  De verzekerde of de begunstigde moet, zodra hij op de 

hoogte is van een ongeval dat voor ons een aanleiding 
kan zijn om een uitkering te doen, die gebeurtenis zo 
spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 90 dagen 
na de ongevalsdatum, bij ons melden. Hij moet ons een 
volledig ingevuld en door hem ondertekend schadefor-
mulier toe zenden.

8.2  De begunstigde moet, wanneer een verzekerde door een 
ongeval overlijdt, ons daarvan in ieder geval zo snel op 
de hoogte stellen, dat vóór de teraardebestelling of cre-
matie een in- en uitwendige schouwing van het stoffelijk 
overschot nog mogelijk is.

8.3  Als de melding niet wordt gedaan binnen de in 8.1 
genoemde termijn, kan nog wel een recht op uitkering 
voor blijvende invaliditeit ontstaan, maar alleen als ons 
wordt aangetoond, dat:
• De blijvende invaliditeit alleen het gevolg is van het 

ongeval.
• De gevolgen van het ongeval niet door ziekte, 

gebrekkigheid of een abnormale lichaams- of 
geestesgesteldheid zijn vergroot.

• De verzekerde in alle opzichten de voorschriften van 
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de behandelend arts heeft opgevolgd. De verzekerde 
kan geen rechten meer aan de polis ontlenen 
wanneer de melding van het ongeval ons later dan 
36 maanden na het ongeval bereikt.

8.4  De verzekerde of de begunstigde moet verder:
8.4.1  Alle medewerking verlenen om ons de oorzaak 

van het ongeval en/of de doodsoorzaak te kun-
nen (laten) vaststellen. Hieronder valt zo nodig 
ook een in- en uitwendige schouwing van het 
stoffelijk overschot.

8.4.2  De verzekerde die door een ongeval getroffen is 
direct onder behandeling van een bevoegd arts 
(laten) stellen. De verzekerde moet al het moge-
lijke doen om het herstel te bevorderen en alles 
nalaten wat het herstel kan vertragen.

8.4.3  Bij herstel of ontslag uit de geneeskundige 
behandeling ons daarvan zo snel mogelijk schrif-
telijk op de hoogte brengen.

8.4.4  Alle gegevens die wij nodig achten aan ons of 
aan door ons aangewezen medische en andere 
deskundigen (laten) verstrekken en de daarvoor 
benodigde machtigingen verlenen.

8.4.5  Geen feiten of omstandigheden verzwijgen of 
onjuist of onvolledig weergeven, die voor de 
vaststelling van de mate van blijvende invaliditeit 
of het recht op uitkering van belang zijn.

8.4.6  Zich zonodig laten onderzoeken door een onaf-
hankelijk arts die door onze medisch adviseur 
wordt aangewezen.

8.4.7  Ons tijdens de behandeling van het verzoek om 
uitkering zo snel mogelijk laten weten als de 
verzekerde naar het buitenland gaat.

9.  Vaststelling van de mate van blijvende 
invaliditeit

9.1  Bij de vaststelling van de mate van blijvende invaliditeit 
houden wij geen rekening met het (toekomstige) beroep 
van de verzekerde of zijn (toekomstige) bezigheden.

9.2  Het bedrag van de uitkering voor blijvende invaliditeit 
stellen wij vast, zodra met betrekking tot het letsel dat 
de verzekerde heeft opgelopen een eindtoestand is 
bereikt.

9.3  De mate van invaliditeit wordt uiterlijk 24 maanden na 
de melding van het ongeval vastgesteld. Als de verze-
kerde daar de voorkeur aan geeft stellen wij de vast-
stelling uit. Als tot een dergelijk uitstel wordt besloten, 
kunnen wij een of meer voorschotten op het vermoede-
lijk uit te keren bedrag verlenen.

9.4  Overlijdt de verzekerde:
•  Als gevolg van een oorzaak die geen verband houdt 

met het ongeval dat de verzekerde is overkomen en
•  Voordat de mate van blijvende invaliditeit is 

vastgesteld, dan doen wij een uitkering op basis van 
de laatste gegevens die ons met betrekking tot de 
invaliditeit bekend zijn.

9.5  De bepaling van het percentage (functie)verlies vindt 
plaats volgens objectieve maatstaven en wel volgens de 
laatste uitgave van de American Medical Association 
(AMA-guide), aangevuld met richtlijnen van de 
Nederlandse specialistenvereniging.

10. Uitkering bij overlijden

10.1  Wanneer de verzekerde als rechtstreeks en uitsluitend 
gevolg van een ongeval overlijdt, keren wij het verze-
kerde bedrag uit dat op het moment van het ongeval 
voor overlijden geldt.

10.2  Als wij voor dezelfde verzekerde voor hetzelfde ongeval 
al een uitkering voor blijvende invaliditeit hebben 
gedaan, brengen wij deze uitkering in mindering op de 
uitkering voor overlijden.

10.3  Als de uitkering die wij voor blijvende invaliditeit hebben 
gedaan hoger is dan het bedrag dat wij bij overlijden 
moeten uitkeren, dan vorderen wij het meerdere niet 
terug.

10.4  Wanneer de verzekerde in het buitenland is overleden 
door een ongeval, vergoeden wij de kosten die verband 
houden met het vervoer van het stoffelijk overschot naar 
Nederland. Wij vergoeden deze kosten alleen als deze 
niet zijn gedekt onder de voorwaarden van een andere 
verzekering of niet in aanmerking komen voor vergoe-
ding op basis van een voorziening. In deze gevallen ver-
goeden wij uitsluitend de kosten die het bedrag over-
schrijden waarop de verzekerde elders aanspraak kan 
maken.

11. Uitkering bij blijvende invaliditeit

11.1  De uitkering voor blijvende invaliditeit van de verzekerde 
als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een ongeval 
vindt plaats op basis van het verzekerde bedrag dat op 
het moment van het ongeval voor blijvende invaliditeit 
geldt.

11.2  In de gevallen die hierna staan genoemd, keren wij het 
daarachter vermelde percentage van het verzekerde 
bedrag uit:
11.2.1   Ongeneeslijke gehele krankzinnigheid of onge-

neeslijke algehele verstoring van de geest als 
gevolg van hersenletsel 100%.

11.2.2   Verlies van het gehele gezichtsvermogen van 
beide ogen 100%.

11.2.3   Verlies van het gehele gezichtsvermogen van 1 
oog 30%. Als wij op grond van deze verzekering 
al een uitkering voor verlies van het gehele 
gezichtsvermogen van het andere oog hebben 
gedaan 70%.

11.2.4   Verlies van het gehele gehoorvermogen van 
beide oren 60%.

11.2.5   Verlies van het gehele gehoorvermogen van 1 
oor 25%. Als wij op grond van deze verzekering 
al een uitkering voor verlies van het gehele 
gehoorvermogen van het andere oor hebben 
gedaan 35%.

11.2.6   Verlies van het gehele spraakvermogen 50%.
11.2.7   Verlies van een long 25%.
11.2.8   Verlies van de milt 5% en bij algeheel verlies of 

het verlies van het gebruiksvermogen van:
11.2.9   Een arm tot in het schoudergewricht 75%.
11.2.10   Een arm in of boven het ellebooggewricht 70%.
11.2.11   Een hand of een arm beneden het elleboog-

gewricht 65%.
11.2.12   Een duim 25%.
11.2.13   Een wijsvinger 15%.
11.2.14   Een middelvinger 12%.
11.2.15   Een ringvinger of een pink 12%.
11.2.16   Alle vingers van een hand 65%.



MEIJERS    4

Ongevallen  
Inzittenden MV50 

VR04.3

11.2.17   Een been tot in het heupgewricht 75%.
11.2.18   Een been in of boven het kniegewricht 60%.
11.2.19   Een voet of een been beneden het kniegewricht 

50%.
11.2.20   Een grote teen 10%.
11.2.21   Één van de andere tenen 5%.
11.2.22   De reuk of de smaak 10%.
11.2.23   Het gehele natuurlijke gebit 20%

11.3  Bij gedeeltelijk verlies of bij gedeeltelijk verlies van het 
gebruiksvermogen in de gevallen die in 11.2 staan 
genoemd, keren wij naar verhouding een deel van het 
genoemde percentage uit.

11.4  In geval van gedeeltelijk verlies van het blijvende natuur-
lijke gebit gaan wij voor de berekening van de uitkering 
steeds uit van 32 gebitselementen. ‘Onder gedeeltelijk 
verlies verstaan wij hier het volledige verlies van het 
gebruiksvermogen van het (de) betreffende 
gebitselement(en).

11.5  In andere gevallen van blijvende invaliditeit dan die in 
11.2.1 t/m 11.2.23 staan genoemd, bepalen wij de uitke-
ring naar de mate van invaliditeit, zoals die is veroor-
zaakt door het ongeval.

11.6  Als een bestaande invaliditeit door een ongeval wordt 
vergroot, dan doen wij een uitkering op basis van de 
invaliditeit na dat ongeval, verminderd met de graad van 
invaliditeit die vóór het ongeval reeds bestond. Wij 
nemen daarbij de maatstaven in acht die in dit artikel 
zijn vastgesteld.

11.7  Voor één of meer achtereenvolgende ongevallen binnen 
24 uur keren wij per verzekerde in totaal niet meer uit 
dan het verzekerde bedrag dat op het moment van het 
laatste ongeval voor ‘blijvende invaliditeit’ geldt.

11.8  Als de verzekerde op de wijze zoals die staat omschreven 
in artikel 1.4.9 met HIV besmet raakt, doen wij een een-
malige uitkering van e 5.000,-.

11.9  Bij vaststelling van het post-whiplashsyndroom volgens 
de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van 
Neurologie doen wij een éénmalige uitkering van maxi-
maal 8% van de verzekerde som voor ‘blijvende’ 
invaliditeit.

12. Uitkering bij medische kosten

12.1  Wanneer op het polisblad staat vermeld dat medische 
kosten zijn meeverzekerd, vergoeden wij tot maximaal 
het verzekerde bedrag:
•  De medisch noodzakelijke kosten die als gevolg van 

de behandeling door een arts zijn gemaakt.
•  De geneesmiddelen die door die arts zijn 

voorgeschreven.
12.2  Voor tandheelkundige kosten geldt een maximum 

bedrag van e 250,-.
12.3  De kosten moeten een rechtstreeks gevolg zijn van een 

ongeval.
12.4  Wij vergoeden de kosten alleen als:

•  Deze binnen 24 maanden na de ongevalsdatum zijn 
gemaakt.

•   Deze niet zijn gedekt onder de voorwaarden van een 
andere verzekering of niet in aanmerking komen 
voor vergoeding op basis van een voorziening.

13. Begunstiging

13.1  De verzekerde is de begunstigde voor de uitkeringen die 
wij op grond van deze verzekering doen.

13.2  De erfgenamen zijn de begunstigden voor de uitkering 
voor het overlijden van de verzekerde. De erfgenamen 
krijgen een uitkering in dezelfde verhouding als waarin 
zij delen in de nalatenschap.

13.3  U hebt het recht een andere begunstiging in de polis op 
te laten nemen, voor zover de wettelijke regelingen dat 
toelaten. De wijziging is pas geldig als deze door ons in 
de polis is aangetekend.

13.4  De overheid kan niet als begunstigde optreden.

14. Wettelijke rente

In afwijking van de Algemene Voorwaarden gelden voor de 
wettelijke rente de volgende bepalingen.
14.1  Als de mate van blijvende invaliditeit binnen 12 maanden 

na de ongevalsdatum nog niet is vastgesteld, vergoeden 
wij de wettelijke rente vanaf de 366e dag na de dag 
waarop het ongeval heeft plaatsgevonden.

14.2  Als het ongeval later dan binnen 90 dagen na het onge-
val bij ons wordt gemeld, vergoeden wij de wettelijke 
rente pas vanaf de 366e dag nadat de melding door ons 
is ontvangen.

14.3  In beide gevallen eindigt het recht op vergoeding van de 
wettelijke rente op de dag dat wij de uitkering doen. De 
wettelijke rente vergoeden wij tegelijkertijd met de uit-
kering aan de begunstigde.

15. Premievaststelling

15.1  De premie bepalen wij onder meer aan de hand van:
15.1.1  Het soort motorrijtuig.
15.1.2  Het aantal zitplaatsen.
15.1.3  De combinatie en de hoogte van de te  

verzekeren bedragen.
15.2  Als wij een onjuistheid vaststellen in de gegevens die 

onder 15.1 staan genoemd, kunnen wij de premie en de 
voorwaarden herzien. Wij zullen u dan van deze herzie-
ning op de hoogte brengen. De herziening kan met 
terugwerkende kracht plaatsvinden.

16. Terugbetaling van premie

Bij tussentijdse beëindiging van de verzekering verminderen 
wij de premie als en voor zover dit billijk is. Wij betalen geen 
premie terug als er sprake is van opzet van de verzekerden om 
ons te misleiden.

17. Toepasselijk recht, geschillen en klachten

Klachten die betrekking hebben op de totstandkoming en uit-
voering van de verzekeringsovereenkomst kunt u richten aan 
uw verzekeraar en/of bemiddelaar. Na ontvangst van uw klacht 
nemen wij snel contact met u op. Alle klachten worden door de 
directie behandeld. Wanneer na het doorlopen van de interne 
klachtenprocedure het oordeel van de directie voor u niet 
bevredigend is en indien u niet handelt in de uitoefening van 
een beroep of bedrijf, dan kunt u  - binnen drie maanden na 
de datum waarop de directie dit standpunt heeft ingenomen 
- met uw klacht terecht bij:
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De Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 
(KiFiD), 
Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. 
Tel. 0900 – FKLACHT (0900 – 3552248), 
e-mail: info@kifid.nl; www.kifid.nl.

Het KiFiD is een onafhankelijke geschilleninstantie voor de 
verzekeringsbranche. Voor meer informatie over de klachten- 
en geschillenprocedure en de daaraan verbonden kosten ver-
wijzen wij naar (de website van) het KiFiD.
Als u van de hiervoor genoemde klachtbehandelingsprocedures 
geen gebruik wilt maken of indien de klachtenbehandeling of 
de uitkomst daarvan voor u niet bevredigend is, kunt u het 
geschil inhoudelijk voorleggen aan de bevoegde rechter, tenzij 
er sprake is geweest van een bindend advies. 
Op onze dienstverlening is Nederlands recht van toepassing.

18. Persoonsgegevens

Bij de aanvraag van een verzekering of financiële dienst vragen 
wij om persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt 
door de bemiddelaar ten behoeve van het aangaan van en 
uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten of financiële dien-
sten, voor relatiebeheer, ter voorkoming en bestrijding van 
fraude jegens financiële instellingen, voor statistische analyse 
en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.


