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Verzekeringsgebied 
EU (uitgebreid)

Aan de EU is het woord 
‘uitgebreid’ toegevoegd, zodat 
duidelijk is dat onder de EU ook 
Andorra, Liechtenstein, Monaco, 
Noorwegen, San Marino, Vaticaanstad, 
IJsland, Zwitserland, Verenigd 
Koninkrijk, Kanaaleilanden en lsle of 
Man vallen.

In de Algemene Voorwaarden is 
aangegeven welke niet-EU landen 
onder de EU (uitgebreid) vallen.

Omschrijving  
verzekerden

Niet thuiswonende kinderen zijn nu 
ook verzekerd, indien zij bij een ex-
partner in Nederland verblijven en 
onder co ouderschap vallen.

Niet thuiswonende kinderen die 
bij een ex-partner in Nederland 
verblijven en onder co ouderschap 
vallen, zijn niet verzekerd.

Uitsluiting statutair 
bestuurder

Er is nu duidelijk omschreven dat elke 
activiteit als (statutair) bestuurder of 
commissaris van een rechtspersoon 
buiten de dekking van deze verzekering 
valt, ongeacht of die rechts persoon een 
winstoogmerk heeft.

Niet opgenomen dat activiteiten van 
(statutair) bestuurder of commissaris 
van een rechtspersoon zonder 
winstoogmerk niet gedekt zijn.

Dekkingsonderdelen

Straf- en tuchtzaken Als extra voorbeeld zijn bij de 
uitsluitingen parkeer overtredingen 
toegevoegd.

Vakantie Reisgenoten die u vanuit Nederland 
meeneemt, hoeven niet op dezelfde 
reisverzekering te zijn meeverzekerd 
als u de reis geboekt heeft. U heeft 
geen dekking voor conflicten 
over de reisverzekering als u een 
groepsreisverzekering heeft afgesloten.

Alleen dekking als de reisgenoten 
ook op uw reisverzekering zijn 
meeverzekerd.

Onrechtmatig  
handelen

U krijgt geen juridische hulp als u 
of een verzekerde niet voldoet aan 
een verplichting of verbod vanuit de 
overheid of justitie.

Geen uitsluiting bij het niet voldoen 
aan een verplichting of verbod.

Personenrecht en ou-
derschap

Juridische hulp bij conflicten met 
betrekking tot gezag over kinderen 
worden als voorbeeld genoemd.

Wordt niet als voorbeeld genoemd.

Wijzigingen op een rij
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Overheid Juridische hulp bij het aan-vragen 
van een vergunning is uitge sloten. 
Bij een omgevings vergunning valt de 
participatie fase hier ook onder.

Juridische hulp bij het aanvragen van 
een vergunning is uitgesloten omdat 
er bij het indienen van de aanvraag 
geen sprake is van een conflict.

De Nederlandse  
Belastingdienst 

Toeslagen uitgevoerd door de 
Nederlandse Belastingdienst zijn ook 
verzekerd.

Toeslagen uitgevoerd door de 
Nederlandse Belastingdienst zijn niet 
verzekerd.

Financiële  
instellingen

Verduidelijking dat geschillen 
over cryptocurrencies onder het 
dekkingsonderdeel Vermogens-
beheer vallen. En dat u alleen hulp 
krijgt als de financiële instelling die 
hierbij betrokken is een vergunning 
heeft van de bevoegde Nederlandse 
toezichthouder.

Cryptocurrencies worden niet 
genoemd.

Buren Kostenmaximum: € 15.000 Kostenmaximum: € 60.000

Erfrecht Kostenmaximum: € 20.000 Kostenmaximum: € 60.000

Wonen Uitsluiting juridische hulp bij 
een conflict over een aanneem
overeenkomst die niet schriftelijk is 
aangegaan.

Geen uitsluiting als de aanneem-
overeenkomst niet schriftelijk is 
aangegaan.


