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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.

       

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 
heeft ontvangen. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 30 kalenderdagen die loopt vanaf de dag waarop 
de verzekeraar de kennisgeving van de opzegging ontvangt.
art. 2 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. 3 Het Belgische recht is van toepassing op de precontractuele betrekkingen tussen de verzekeraar, 
verzekeringstussenpersoon en de consument.
art. 4 Het Belgische recht is van toepassing op de verzekeringsovereenkomst, tenzij anders is bepaald 
GRRU� GH� DUWLNHOHQ� ��WHU� WRW� HQ� PHW� ��GHFLHV� YDQ� GH� ZHW� YDQ� �� MXOL� ����� EHWUHIIHQGH� GH� FRQWUROH� GHU�
verzekeringsondernemingen.
art. 5 De Belgische rechtbanken zijn bevoegd voor eventuele geschillen die zouden ontstaan met 
EHWUHNNLQJ�WRW�GH�YHU]HNHULQJVRYHUHHQNRPVW��WHQ]LM�DQGHUV�LV�EHSDDOG�GRRU�GH�DUWLNHOHQ�������WRW�HQ�PHW����
YDQ�GH�(XURSHVH�YHURUGHQLQJ�QU����������YDQ�GH�5DDG�YDQ����GHFHPEHU������KRXGHQGH�GH�UHFKWHUOLMNH�
bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.
art.  6  Elke klacht met betrekking tot de verzekeringsovereenkomst kan gericht worden aan : 
.ODFKWHQPDQDJHPHQW�.RU¿�QH�QY  •  1LMYHUKHLGVNDDL�������� WH������.RUWULMN  •  WHO�� ��������������  •  fax 
��������������  •  e-mail : NODFKW#NRU¿�QH�EH. Daarnaast kunnen klachten steeds gericht worden aan de               
VZW Ombudsdienst Verzekeringen  •  GH�0HH�VSODQWVRHQ����������%UXVVHO  •  WHO����������������  •  fax : 02 
���������  •  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.
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