
VCN Verzekerings Combinatie Nederland B.V. heeft de uiterste zorg besteed aan de betrouwbaarheid  en actualiteit van de gegevens in dit overzicht.

Onjuistheden en/of onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. VCN is daarvoor niet aansprakelijk en in voorkomende gevallen zijn de voorwaarden van de betreffende verzekeraar leidend.

Algemene voorwaarden VP 2018-1 VP 2015-1 VP 2012-1 VP 06-2 ASR / BBA 06-2 Fortis ASR - Brand

ALP 06-1 Fortis ASR / ALP 06-2 Fortis ASR - 

AVP

BBA 02-1 Rubriekenverzekering Brand 

(AMEV)

Contractduur 1 jaar 1 jaar Onbepaalde tijd Periode zoals vermeld op polisblad Periode zoals vermeld op polisblad

Opzegtermijn: Einde verzekering door 

verzekeraar

Na 1 jaar 60 dagen vóór jaarlijkse 

verlengingsdatum

Na 1 jaar 60 dagen vóór jaarlijkse 

verlengingsdatum

Na 1 jaar 60 dagen vóór jaarlijkse 

verlengingsdatum

60 dagen vóór contractvervaldatum 3 maanden vóór premievervaldatum

Opzegtermijn: Einde verzekering door 

verzekeringnemer

Na 1 jaar dagelijks met opzegtermijn van 1 

maand

Na 1 jaar dagelijks met opzegtermijn van 1 

maand

Na 1 jaar dagelijks met opzegtermijn van 1 

maand

60 dagen vóór contractvervaldatum 3 maanden vóór contractsvervaldatum

Als belang ontbreekt door verkoop, diefstal 

of total loss

Directe beëindiging Directe beëindiging Na verkoop inboedel/woonhuis blijft dekking 

nog 30 dagen tenzij nieuwe eigenaar al zelf 

verzekering heeft, dan direct bij overdracht.

Directe beëindiging Niet vermeld

Einde verzekering indien uitwonend kind of 

vertrek buitenland

Niet vermeld Niet vermeld Beeindiging verzekering, tenzij meeverzekerd 

kind, maar onder voorwaarden.

Bijzondere bepalingen voor motorrijtuigen 

en aansprakelijkheidsverzekering.

Niet vermeld Niet vermeld

Premie verrekenen met schade-uitkering Expliciet vermelding dat verrekening kan 

plaatsvinden

Expliciet vermelding dat verrekening kan 

plaatsvinden

Niet vermeld Niet vermeld Niet vermeld

Algemene uitsluitingen Fraude / Opzet, roekeloosheid / Criminele en 

strafbare activiteiten / Sancties overheid / 

Molest / Atoomkernreactie 

Fraude / Opzet, roekeloosheid / Criminele en 

strafbare activiteiten / Sancties overheid / 

Molest / Atoomkernreactie 

Fraude / Sancties Molest/ Atoomkernreactie / Elders dekking / 

Wanbetaling / Opzet / Fraude

Niet vermeld

Bezwaar schadeafhandeling Schade - Bezwaar tegen  afwijzing binnen 36 

maanden melden

Schade - Bezwaar tegen  afwijzing binnen 36 

maanden melden

Schade - Bezwaar tegen  afwijzing binnen 36 

maanden melden

Schade - Bezwaar tegen  afwijzing binnen 36 

maanden melden

Schade - Bezwaar binnen 1 jaar melden

Klachten Adviseur / maatschappij / KIFID / rechter Adviseur / maatschappij / KIFID / rechter Adviseur / maatschappij / KIFID / rechter Maatschappij / SKV / rechter Maatschappij / SKV / rechter

Privacy Volgens de wet Algemene Verordening 

Gegevensbescherming

Volgens de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens

Volgens de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens

Volgens de Gedragscode Verwerking 

Persoonsgegevens Financiële Instellingen

Niet vermeld

Terrorismedekking Clausuleblad terrorismedekking van 

toepassing

Clausuleblad terrorismedekking van 

toepassing

Niet vermeld Terrorismedekking bij NHT Niet vermeld


