Verzekeringsvoorwaarden
SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen
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Begripsomschrijvingen
De verzekering waarborgt vergoeding
van schade aan of het verloren gaan van
een fiets, kleding of andere
eigendommen, exclusief geld of
geldswaardige papieren, van de
verzekerde, tot aan de bedragen als op
de polis vermeld.

1.1

4

De verzekering is van kracht binnen
Europa, alsmede landen rondom de
Middellandse Zee.

5

Verzekerden
Verzekerden zijn diegenen die als
zodanig op de polis worden vermeld.

1.3

Verzekeraars
Verzekeraars zijn diegenen die als
zodanig op de polis worden vermeld.

1.4

Aon
Onder Aon wordt verstaan het onderdeel
van Aon Nederland dat heeft bemiddeld
bij de totstandkoming van de
verzekering.
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Omvang der verzekering
De verzekering vergoed schade aan of
het verloren gaan van een fiets, kleding
of andere eigendommen, exclusief geld
of geldswaardige papieren, van
verzekerde, tot maximaal de bedragen
als op de polis vermeld.
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Dekking
De verzekering verleent dekking voor
door verzekerde geleden schade aan
objecten, welke het rechtstreeks en
uitsluitend gevolg is van een gebeurtenis
verband houdende met de activiteiten als
op de polis vermeld. De schade moet zijn
ontstaan gedurende de looptijd van de
verzekering.

Uitsluitingen
Niet verzekerd is schade:
a. veroorzaakt door, optredende bij of
voortvloeiende uit atoomkernreacties,
onverschillig hoe en waar de reactie
is ontstaan;
b. als gevolg van of in verband met
oorlog, oorlogsgeweld of daarmede in
feite overeenkomende
omstandigheden, bezettingen,
sabotage, burgeroorlog, alsmede
schade veroorzaakt tijdens
inbeslagneming en gebruik van een
motorrijtuig of rijwiel op last van of
ingevolge een besluit van een
Nederlandse of vreemde overheid;
c. veroorzaakt met opzet of goedvinden
van verzekeringnemer of verzekerde;
d. waarvan het verhaal op een derde
niet mogelijk is op grond van een
door verzekeringnemer of verzekerde
zonder toestemming van
verzekeraars getroffen regeling;
e. veroorzaakt terwijl de feitelijke
bestuurder niet in het bezit is van een
geldig voor het motorrijtuig wettelijk
voorgeschreven rijbewijs;
f. ontstaan door een gebrek (artikel
7:951 BW);
g. ontstaan door onoordeelkundig
gebruik.

Verzekeringnemer
Degenen die de verzekering met
verzekeraars is aangegaan en de premie
en kosten is verschuldigd.

1.2

Verzekeringsgebied
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Verplichtingen van verzekerde
in geval van schade

6.1

Zodra verzekeringnemer of de tot
uitkering gerechtigde op de hoogte is of
behoort te zijn van een gebeurtenis die
voor verzekeraars tot een uitkeringsplicht
kan leiden, is hij verplicht die gebeurtenis
zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is
aan verzekeraars te melden.
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6.2

Verzekeringnemer en de tot uitkering
gerechtigde zijn verplicht binnen redelijke
termijn aan verzekeraars alle inlichtingen
en bescheiden te verschaffen die voor
verzekeraars van belang zijn om zijn
uitkeringsplicht te beoordelen.
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Schaderegeling en omvang van
de vergoeding

8.1

De verplichting van verzekeraars tot
schadevergoeding bestaat uit: naar
keuze van de verzekeraars, het verschil
van de waarde van de verzekerde
eigendommen onmiddellijk voor en
onmiddellijk na de gedekte
schadeoorzaak of de herstelkosten
onmiddellijk na de gedekte
schadeoorzaak van die eigendommen
die na het oordeel van experts voor
herstel in aanmerking komen, alsmede –
bij verzekering op basis van
nieuwwaarde – door de gedekte
schadeoorzaak veroorzaakte en door het
herstel niet opgeheven
waardevermindering.

6.3

Verzekeringnemer en de tot uitkering
gerechtigde zijn verplicht hun volle
medewerking te verlenen en alles na te
laten wat de belangen van verzekeraar
zou kunnen benadelen. Zij zijn verplicht
zich te onthouden van het erkennen van
aansprakelijkheid. Van een benadeling is
geen sprake bij een terechte erkenning
van aansprakelijkheid of bij een
erkenning van feiten.

6.4

Verzekerde is verplicht maatregelen te
nemen ter voorkoming of vermindering
van schade.

6.5

Het niet-nakomen van deze
verplichtingen doet aanspraak op
vergoeding van de schade waarop de
verplichting betrekking heeft vervallen
indien en voor zover de schade direct
verband houdt met het niet-nakomen en
verzekeraars aannemelijk maken dat zij
door het niet-nakomen van deze
verplichting(en) in hun belangen zijn
geschaad.

8.2

Bij de bepaling van de waarde van de
verzekerde eigendommen onmiddellijk
voor de gedekte schadeoorzaak wordt
uitgegaan van de waardegrondslag zoals
hieronder genoemd, terwijl bij de
vaststelling van de waarde onmiddellijk
na de gedekte schadeoorzaak met deze
waardegrondslag rekening zal worden
gehouden.

6.6

Indien echter een andere partij
(waaronder begrepen eventuele derden),
dan die verzekerde welke zijn
verplichtingen niet is nagekomen,
hierdoor schade lijdt, zullen verzekeraars
niet van hun verplichtingen tot
vergoeding tegenover deze partij
ontheven zijn. Verzekeraars hebben
alsdan het recht om de door hen uit
hoofde van het voorgaande uitgekeerde
bedragen te verhalen op die verzekerde,
die zijn verplichtingen uit de
verzekeringsovereenkomst niet is
nagekomen, één en ander in afwijking
van eventueel anders luidende
bepalingen.

8.2.1

Schade aan motorrijtuigen zullen worden
afgewikkeld op basis van dagwaarde.

8.2.2

Voor alle overige eigendommen geldt de
navolgende regeling:
a. eigendommen die niet ouder zijn dan
6 maanden, wordt de nieuwwaarde
vergoed;
b. eigendommen die ouder zijn dan 6
maanden, zullen worden vergoed op
basis van dagwaarde.
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Duur en beëindiging

9.1

Wanneer de verzekering voor een
bepaalde periode is gesloten, loopt zij
aan het einde van die periode
automatisch en stilzwijgend af, tenzij
partijen anders overeenkomen.
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Premier Risque
In geval van schade of verlies wordt
maximaal het als premier risque
vermelde bedrag vergoed, ongeacht de
werkelijke waarde van hetgeen op deze
basis is verzekerd onmiddellijk voor de
gebeurtenis.
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9.2

9.3

Wanneer de verzekering met het beding
van stilzwijgende verlenging is gesloten,
wordt zij automatisch en stilzwijgend
overeenkomstig het polisblad verlengd,
tenzij opzegging heeft plaatsgevonden
overeenkomstig art. 9.3 of 9.4.
Verzekeraars zijn bevoegd de
verzekering per enige contractvervaldag
schriftelijk op te zeggen, mits daarbij een
opzegtermijn van ten minste 3 maanden
in acht wordt genomen.

9.4

Verzekeringnemer is bevoegd de
verzekering per enige contractsvervaldag
schriftelijk op te zeggen, mits daarbij een
opzegtermijn van ten minste 2 maanden
in acht wordt genomen.

9.5

Bij tussentijdse beëindiging van de
verzekering zullen verzekeraars pro rata
restitutie verlenen van de premie over
het niet verstreken gedeelte van de
verzekeringstermijn.
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Betalingsverkeer

10.1

Premies en overige verschuldigde
bedragen

10.1.1

Aon heeft zich tegenover verzekeraars
tot betaling van de verschuldigde
premies en overige verschuldigde
bedragen (hierna tezamen te noemen:
premies) als eigen schuld verbonden en
wordt deswege in rekening-courant
belast voor de verschuldigde premies.

10.1.2

Verzekeringnemer is gehouden de
premies aan Aon te voldoen. In geval de
verzekering via een tweede
tussenpersoon is gesloten en de
verzekeringnemer aan deze heeft
betaald, is de verzekeringnemer door
deze betaling tegenover Aon eerst wettig
gekweten, wanneer de tweede
tussenpersoon aan Aon de premies heeft
afgedragen.

10.1.3

De verzekeringnemer is tegenover
verzekeraars wettig gekweten voor zover
hij de premies aan Aon heeft voldaan.

10.1.4

De in art. 10.1.1 bedoelde verplichting
van Aon tot betaling van premies als
eigen schuld bestaat niet ten aanzien van
de premies die de verzekeringnemer

verschuldigd wordt na het moment
waarop Aon aan de verzekeraars heeft
meegedeeld dat zij het krediet aan de
verzekeringnemer heeft opgezegd.

10.2

Schadepenningen en
premierestituties

10.2.1

Verzekeraars crediteren Aon in rekeningcourant voor de door verzekeraars
verschuldigde schadepenningen en
premierestituties.

10.2.2

Aon zal de schadepenningen en
premierestituties aan de
rechthebbende(n) afdragen; ter zake van
deze afdracht is Aon tot niet meer
gehouden dan tot betaling van het saldo
dat resteert na verrekening van deze
schadepenningen en premierestituties
met ten tijde van het ontstaan van de
afdrachtverplichting al of niet opeisbare
vorderingen uit hoofde van welke
verzekering ook. Deze verrekening vindt
van rechtswege plaats.

10.2.3

Verzekeraars zullen door de betaling van
Aon aan de rechthebbende zijn
gekweten, zodra de schade-uitkering
door de rechthebbende zal zijn
ontvangen, respectievelijk met hem zal
zijn verrekend in overeenstemming met
de wet dan wel een tussen hem en Aon
bestaande regeling.

10.2.4

Indien de verzekeraars de
schadepenningen hebben betaald aan
Aon en Aon in gebreke blijft om deze aan
de rechthebbende door te betalen,
kunnen verzekeraars de
schadepenningen en premierestituties
van Aon terugvorderen indien zij tot
hernieuwde betaling worden
aangesproken door de rechthebbende.

10.2.5

Indien Aon de van verzekeraars
ontvangen schadepenningen en
premierestituties heeft doorbetaald aan
de tweede tussenpersoon, maar deze
laatste in gebreke blijft voor doorbetaling
zorg te dragen, zal Aon de
schadepenningen en premierestituties
van de tweede tussenpersoon kunnen
terugvorderen indien Aon hetzij door de
rechthebbende wordt aangesproken tot
rechtstreekse betaling, hetzij de
verzekeraars die schadepenningen en
premierestituties van Aon terugvorderen,
zoals in dit artikel voorzien.
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10.3

Betaling en krediet
Onverminderd de verplichting van
verzekeringnemer tot betaling van de
verschuldigde premies aan Aon zal deze
verzekering slechts van kracht zijn voor
de termijn waarvoor de premies aan Aon
zijn betaald c.q. voor de termijn waarvoor
Aon verzekeringnemer krediet heeft
verleend. Verzekeringnemer zal bij de
interpretatie hiervan worden geacht
krediet te hebben gehad, tenzij hem dit
uitdrukkelijk is opgezegd.

10.4

Tussentijdse beëindiging bij nietbetaling
Door het aangaan van de verzekering
machtigt de verzekeringnemer Aon
onherroepelijk om verzekeraars
tussentijds van hun verplichtingen uit
hoofde van deze verzekering te ontslaan,
indien de verzekeringnemer of de tweede
tussenpersoon, ingeval deze verzekering
via deze tweede tussenpersoon is
gesloten, nalaat de verschuldigde
premies aan Aon te voldoen. Aon zal
verzekeraars niet van hun verplichting
ontslaan zonder verzekeringnemer van
tevoren van haar voornemen in kennis te
hebben gesteld.

10.5

11.3

Alle mededelingen die een benadeelde
en verzekeraars in het kader van art.
7:954 BW aan elkaar dienen of wensen
te doen gelden eveneens als gedaan
zodra deze ter kennis van Aon zijn
gebracht.
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Geschillen

12.1

Alle geschillen die uit deze overeenkomst
voortvloeien of daarmee verband houden
worden onderworpen aan de uitspraak
van de bevoegde rechter.

12.2

Op deze overeenkomst is Nederlands
recht van toepassing.

12.3

Eventuele klachten die verband houden
met de verzekeringsovereenkomst
kunnen schriftelijk of per email worden
ingediend bij:
de directie van Aon Nederland,
Postbus 518, 3000 AM Rotterdam,
info@aonverzekeringen.nl
en/of bij
het Klachteninstituut Financiële
Dienstverlening (Kifid),
Postbus 93257, 2509 AN Den Haag.

Verruiming begrip
verzekeringnemer
Indien een ander dan de
verzekeringnemer de premies is
verschuldigd wordt die ander voor de
toepassing van art. 10.1 t/m 10.4 mede
als verzekeringnemer beschouwd.
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Mededelingen

11.1

Alle mededelingen die verzekerde en
verzekeraars aan elkaar dienen of
wensen te doen gelden eveneens als
gedaan zodra deze ter kennis van Aon
zijn gebracht.

11.2

Mededelingen aan verzekeringnemer
kunnen door Aon rechtsgeldig worden
gedaan aan het bij haar laatst bekende
adres van verzekeringnemer.
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