
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.
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Wie zijn verzekerd?

Verzekerde De personen die op het polisblad als verzekerden staan vermeld. De personen die op het polisblad als verzekerden staan vermeld.

Kinderen De eigen, de geadopteerde, de pleeg- en stiefkinderen van u als verzekeringnemer of van 

de partner die op uw polisblad staat.

De kinderen, pleegkinderen, stiefkinderen of adoptiekinderen van de op het polisblad met 

hun naam genoemde verzekerden.

Eindleeftijd verzekerden 70 jaar 70 jaar 

Eindleeftijd meeverzekerde kinderen Geen eindleeftijd - studerend: 27 jaar

- niet-studerend: 18 jaar

Stage uitwonende kinderen Verzekerd Niet verzekerd

Dekking

Overlijden Keuze verzekerd bedrag: € 0 / € 5.000 / € 10.000 / € 15.000 / € 20.000. Verzekerd bedrag 

op polisblad vermeld

Keuze uit verschillende verzekerde bedragen. Verzekerd bedrag op polisblad vermeld

Blijvende invaliditeit Keuze verzekerd bedrag: € 25.000 / € 50.000 / € 75.000 / € 100.000. Verzekerd bedrag op 

polisblad vermeld

Keuze uit verschillende verzekerde bedragen. Verzekerd bedrag op polisblad vermeld

Ziekenhuisopname Bij een ongeval tijdens beroepswerkzaamheden met een risico, alleen een daguitkering bij 

ziekenhuisopname als op polisblad staat dat Beroepswerkzaamheden met een risico is 

verzekerd. € 25 per dag en maximaal € 1500 per ongeval.

Indien men door een ongeval in een ziekenhuis moet worden opgenomen, is verzekerd per 

opgenomen verzekerde voor iedere dag dat de opname duurt, een bedrag van € 25, met 

een maximum van € 1.500,- per ongeval. 

Een ongeval dat de verzekerde overkomt tijdens 

rechtmatige zelfverdediging.

Niet benoemd Verzekerd

Whiplashtrauma gevolgd door het post-whiplashsyndroom. Niet benoemd Verzekerd

Beroepswerkzaamheden met een risico Keuze om mee te verzekeren - op polisblad vermeld indien meeverzekerd Geen keuzedekking

Uitgesloten beroepswerkzaamheden met een risico Circusartiest, kermisexploitant, militair of stuntman/stuntvrouw.

Is "Keuzedekking Beroepswerkzaamheden met een risico" niet meeverzekerd dan 

uitsluiting van beroepen:

 - met industriële machines, machinale handgereedschappen, landbouw-werktuigen, 

snijmachines en messen - Op hoogte (steigers, ladders en daken)

 - met dieren

 - aan (spoor)wegen

- als schoonmaker van tanks en schepen

- als brandweerman/-vrouw

- in de zee- en/of kustvaart of -visserij

- op booreilanden

- als lijfwacht

Uitgesloten en niet te verzekeren: brandweerman/-vrouw, circus-artiest, classificeerder, 

dakdekker, gevelreiniger, glazenwasser, kermisexploitant, lijfwacht, militair, 

olieplatformmedewerker, profsporter, slachter, sloper, stuntman, uitbener en zeevarende.

Uitsluitingen

Uitgesloten sporten - vechtsporten en verdedigingsporten;

- rugby;

- wielerwedstrijden;

- snelheidswedstrijden op of met een paard (ook springwedstrijden);

- bungeejumping, abseilen of catapulting zonder deskundige begeleiding;

- survivaltochten zonder deskundige begeleiding;

- ijshockey;

- gletsjertochten zonder deskundige begeleiding;

- (freestyle) skispringen;

- speedskiën;

- skiën of snowboarden zonder deskundige begeleiding buiten de gebieden die daarvoor 

voor het publiek zijn aangewezen (offpiste);

- wintersportwedstrijden (behalve Gästerennen en Wisbiwedstrijden).

- abseilen, klettern, bergbeklimmen;

- het maken van gletsjertochten, behalve als deze worden gemaakt onder begeleiding van 

een erkende gids;

- bergwandelingen of bergtochten over wegen of terreinen, die niet zonder bezwaar voor 

ongeoefenden begaanbaar zijn;

- bungee-jumping, wildwatervaren, raften;

- wintersportwedstrijden (behalve Gästerennen en Wisbiwedstrijden);

- ijshockey;

- snelheidsritten en wedstrijden met motorrijtuigen of motorvaartuigen. Wel dekking 

tijdens het deelnemen aan betrouwbaarheids-, puzzelritten of soortgelijke evenementen;

- vechtsporten, rugby, wielerwedstrijden en wedstrijden te paard;

Ongevallen ontstaan door een ziekelijke toestand of door 

lichamelijke of geestelijke afwijkingen van de verzekerde

Niet benoemd Niet verzekerd, behalve als deze omstandigheden een gevolg zijn van een ongeval 

waarvoor wij volgens deze verzekering een uitkering hebben gedaan of verschuldigd zijn

Ongevallen ontstaan door psychische aandoeningen Niet benoemd Niet verzekerd, behalve als deze gevolg zijn van bij het ongeval ontstaan hersenletsel

Alcohol, drugs of geneesmiddelen Geen beperking/uitzondering voor de uitsluiting Uitgesloten.

De uitsluiting op gebruik van geneesmiddelen, bedwelmende, verdovende of opwekkende 

middelen, wordt niet toegepast als een begunstigde op het moment van het ongeval werd 

onderhouden door de verzekerde die overlijdt



Vaarbewijs Geen vaarbewijs is uitgesloten Geen vaarbewijs is niet uitgesloten

50 cc en 23 jaar Uitsluiting voor een ongeval met motor en bromfiets van meer dan 50cc en jonger dan 23 

jaar

Uitsluiting voor een ongeval met motor van meer dan 50cc en jonger dan 23 jaar

Detentie Een ongeval tijdens detentie is geen uitsluiting Een ongeval tijdens detentie is een uitsluiting

Vervoer stoffelijk overschot naar Nederland N.v.t. Overlijden door gedekt ongeval: Vervoer stoffelijk overschot vanuit het buitenland naar 

Nederland.


