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BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

8Z�SHUVRRQVJHJHYHQV�ZRUGHQ�YHUZHUNW�GRRU�.RU¿�QH�QY��1LMYHUKHLGVNDDL��������WH������.RUWULMN��PHW�KHW�RRJ�
op klantenadministratie, beheer en uitvoering van de polissen, boekhouding en facturatie, herverzekering 
evenals marketing en gepersonaliseerde publiciteit. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden doorgegeven 
DDQ�GHUGHQ�GLH�EHWURNNHQ�]LMQ�ELM�GH�DFWLYLWHLWHQ�YDQ�.RU¿�QH�QY�RI�KDDU�FRPPHUFLsOH�SDUWQHUV�

.RU¿�QH�QY�KHFKW�YHHO�EHODQJ�DDQ�XZ�SHUVRRQOLMNH�OHYHQVVIHHU�HQ�VWHOW�DOOHV�LQ�KHW�ZHUN�RP�GH�SHUVRRQVJHJHYHQV�
die op u betrekking hebben, te beschermen en te verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de 
ZHW�YDQ���GHFHPEHU������WRW�EHVFKHUPLQJ�YDQ�GH�SHUVRRQOLMNH�OHYHQVVIHHU�WHQ�RS]LFKWH�YDQ�GH�YHUZHUNLQJ�
van persoonsgegevens (de privacywet). U hebt het recht alle gegevens die op u betrekking hebben, in te 
kijken en desgevallend te wijzigen of te laten verwijderen volgens de voorwaarden voorzien in de wet. U kan 
zich steeds kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Om gebruik te 
maken van deze rechten, richt U zich tot het volgende e-mail adres : LQIR#NRU¿�QH�EH.
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INTEKENVOORWAARDEN

art. 1 De onderschrijver kan de overeenkomst zonder boete en zonder motivering opzeggen per aangetekende 
EULHI�ELQQHQ����NDOHQGHUGDJHQ�QDDU�.RU¿�QH�QY��1LMYHUKHLGVNDDL��������������.RUWULMN��'H]H� WHUPLMQ� ORRSW�
vanaf de dag waarop de verzekeraar aan de onderschrijver(s) heeft meegedeeld dat de overeenkomst 
gesloten is of vanaf de dag waarop de onderschrijver(s) de contractvoorwaarden en de precontractuele 
informatie op een duurzame drager heeft/hebben ontvangen, indien dit later is. 
De opzegging door de onderschrijver(s) heeft onmiddellijk gevolg op het ogenblik van de kennisgeving. 
De verzekeraar betaalt alle bedragen terug die hij van de onderschrijver(s) krachtens deze overeenkomst 
KHHIW�RQWYDQJHQ��+LM�EHVFKLNW�KLHUYRRU�RYHU�HHQ�WHUPLMQ�YDQ����NDOHQGHUGDJHQ�GLH�ORRSW�YDQDI�GH�GDJ�ZDDURS�
de verzekeraar de kennisgeving van de opzegging ontvangt.
art. 2 Beding van aanwas (dit artikel is alleen geldig indien de overeenkomst is onderschreven door 
twee natuurlijke onderschrijvers). De onderschrijvers van deze overeenkomst komen wederzijds overeen 
dat bij overlijden van één van hen, diens deel in de overeenkomst zal toekomen aan de langstlevende 
RQGHUVFKULMYHU��$OGXV�JHQLHW�GH� ODQJVWOHYHQGH�YDQ�GH�RQGHUVFKULMYHUV�YHUGHU�YDQ�GH�¿�QDQFLsOH�]HNHUKHLG�
die deze overeenkomst biedt en waarvoor deze werd aangegaan. De langstlevende onderschrijver zal niets 
verschuldigd zijn aan de nalatenschap van de eerststervende onderschrijver. Dit beding van aanwas wordt 
aangegaan voor de duur van de overeenkomst. Eerder kan er alleen maar een einde aan gesteld worden 
met onderlinge toestemming.
art. 3 De overeenkomst treedt in werking op de in de Bijzondere Voorwaarden vermelde datum maar 
ten vroegste op de betaaldatum en na ontvangst van een volledig en correct ingevuld voorstelformulier, 
ondertekend door huurder(s) en verhuurder(s). De verzekeraar kan alle belastingen, bijdragen en 
lasten, van welke aard ook, die kunnen worden geheven op de enige storting, het rekeningtegoed, de 
beleggingsopbrengsten, of welke uitkering ook (met inbegrip van opzegging en opname), ten laste van de 
onderschrijver of de begunstigde leggen.
art. 4 Het Belgische recht is van toepassing op de precontractuele betrekkingen tussen de verzekeraar, 
verzekeringstussenpersoon en de consument.
art. 5 Het Belgische recht is van toepassing op de verzekeringsovereenkomst, tenzij anders is bepaald door 
GH�DUWLNHOHQ�����WRW�HQ�PHW�����YDQ�GH�ZHW�YDQ���DSULO������EHWUHIIHQGH�GH�YHU]HNHULQJHQ�
art. 6 De Belgische rechtbanken zijn bevoegd voor eventuele geschillen die zouden ontstaan met betrekking 
tot de verzekeringsovereenkomst, tenzij anders is bepaald door de artikelen 6, 7, 10 tot en met 16 van de 
Europese Verordening nr. 1215/2012 van 12 december 2012 van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke 
en handelszaken.
art. 7 Elke klacht met betrekking tot de verzekeringsovereenkomst kan gericht worden aan : 
.ODFKWHQPDQDJHPHQW�.RU¿�QH�QY • 1LMYHUKHLGVNDDL��������WH������.RUWULMN • WHO���������������� • fax : 056 
��� ��� �� • e-mail : NODFKW#NRU¿�QH�EH. Daarnaast kunnen klachten steeds gericht worden aan de VZW 
Ombudsdienst Verzekeringen • GH�0HH�VSODQWVRHQ����������%UXVVHO • WHO���������������� • ID[��������������� 
• LQIR#RPEXGVPDQ�DV • www.ombudsman.as. Klachten moeten schriftelijk worden ingediend.
Het indienen van een klacht doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de onderschrijver(s) om een 
gerechtelijke procedure aan te spannen.
art. 8�'H�3UH�FRQWUDFWXHOH�LQIRUPDWLH��GH�¿�QDQFLsOH�LQIR¿�FKH��KHW�YRRUVWHO��GH�$OJHPHQH�HQ�GH�%LM]RQGHUH�
9RRUZDDUGHQ�YDQ�GH�YHU]HNHULQJVRYHUHHQNRPVW�]LMQ�EHVFKLNEDDU�LQ�KHW�1HGHUODQGV�HQ�KHW�)UDQV��8�NXQW�
de Pre-contractuele informatie en de Algemene Voorwaarden ook via ZZZ�NRU¿�QH�EH raadplegen in het 
1HGHUODQGV�HQ�KHW�)UDQV��'H�VFKULIWHOLMNH�FRPPXQLFDWLH�QD�KHW�DIVOXLWHQ�YDQ�GH�YHU]HNHULQJVRYHUHHQNRPVW�
]DO�LQ�KHW�1HGHUODQGV�RI�)UDQV�JHEHXUHQ��QDDU�NHX]H�YDQ�GH�RQGHUVFKULMYHU�
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