
In dit document kunt u de meest relevante wijzigingen van de polisvoorwaarden 
lezen die  wij invoeren per 1 januari 2021. De verschillen staan per product 
geordend. Heeft u vragen over deze wijzigingen? Neem dan gerust contact op met 
uw Onderlinge, zij helpen u graag verder.  

 

• AVP-0120 wordt AVP-0121 

• Wij hebben duidelijker omschreven dat er geen dekking is als u met opzet iets doet waardoor er 

schade ontstaat. Wij lichten daarbij  toe wat wij onder opzet verstaan.  

 

• AVB-0117 wordt AVB-0121 

• Er is een indexclausule opgenomen voor jaarlijkse aanpassing toegevoegd. Hierdoor kan uw premie 

op 1 januari 2022 aangepast worden.  

• Schade aan spullen of gebouwen die u huurt, leent, of voor anderen bewaart en dergelijke zijn niet 

verzekerd. Dit geldt nu ook voor schade aan dieren die van anderen u bewaart, verzorgt of gebruikt. 

 

• AVL-0117 wordt AVL-0121 

• Er is een indexclausule voor jaarlijkse aanpassing toegevoegd. Hierdoor kan uw premie op 1 januari 

2022 aangepast worden.  

• Schade aan spullen of gebouwen die u huurt, leent, of voor anderen bewaart en dergelijke zijn niet 

verzekerd. Dit geldt nu ook voor schade aan dieren die van anderen u bewaart, verzorgt of gebruikt. 

• We hebben duidelijker omschreven dat schade  veroorzaakt door dieren ook verzekerd is. 

 

• TRA-0117 wordt TRA-0121 

• Er is duidelijker omschreven wat we bedoelen met schade ontstaan door een eigen gebrek 

• De omschrijvingen bij Extra Aanrijdingsschade zijn aangepast;  wordt er schade aan een eigen 

motorrijtuig gemaakt? En is dit motorrijtuig zelf al volledig casco verzekerd? Dan is er geen dekking 

meer voor ‘extra aanrijdingsschade’. 

• Er is geen dekking indien u het landbouwwerktuig of tractor jaarlijks totaal meer dan 3 maanden in 

het buitenland gebruikt 

 

• DLR-0119 wordt DLR-0121 

• Er is een uitsluiting opgenomen voor schade als gevolg van een epidemie of pandemie (zie de 
reisvoorwaarden voor een exacte omschrijving) 

• De maximale vergoeding voor mobiele telefoons, tablets e.d. is aangepast en uitgebreid met  “Head- 
of earphones”. 

o Basisdekking -  van € 200 naar € 500 per verzekerde (€ 1.000 voor alle verzekerden samen) 

o Plus dekking  -  van € 300 naar € 1000 per verzekerde (€ 2.000 voor alle verzekerden 

samen) 

• De garantie-annulering is komen te vervallen en verwijderd uit de voorwaarden. Wij bieden deze 

dekking niet meer aan.  


