
                                                             
 
 
Pakketkenmerken Hoeijmakers Privé Combinatie (HPC2020.1) 
De pakketkenmerken van de Hoeijmakers Privé Combinatie zijn voor alle daaronder gesloten verzekeringen van toepassing. 
Daarnaast zijn voor elke verzekering afzonderlijke (bijzondere) voorwaarden van toepassing. 
Bij verschil tussen de voorwaarden per verzekering en deze pakketkenmerken gelden de voorwaarden per verzekering. 
 
Begripsomschrijvingen 
Verzekeringnemer: degene met wie de Hoeijmakers Privé Combinatie is aangegaan. 
Verzekerde: verzekeringnemer en/of degene die als zodanig is omschreven in de polis(voorwaarden). 
Verzekering: een individuele verzekering die wordt gesloten in de Hoeijmakers Privé Combinatie. 
Rubriek: verzekeringen behorende tot dezelfde soort. 
Verzekerd belang: het belang van verzekerde bij het behoud van de verzekerde zaak uit hoofde van eigendom of een ander 
zakelijk recht of het dragen van het risico voor het behoud daarvan. 
Hoeijmakers Privé Combinatie of pakket: het geheel van de gesloten verzekeringen. 
Claim: een verzoek tot schadevergoeding, tot verlening van rechtsbijstand of het geven van advies en tot behandeling van een 
aanspraak of registratie van een omstandigheid op een aansprakelijkheidsverzekering. 
 
Hoeijmakers Privé Combinatie (HPC)  
Hoeijmakers Privé Combinatie (hierna: HPC) is een overeenkomst tussen Hoeijmakers Assuradeuren BV (hierna: 
gevolmachtigde), als gevolmachtigde van ARAG Rechtsbijstand, a.s.r. Schade en Nationale Nederlanden (hierna: 
verzekeraar(s)), en verzekeringnemer met de hierna genoemde kenmerken. 
a. Een HPC ontstaat bij het ingaan van de eerste verzekering die in de HPC wordt opgenomen. 
b. Het aantal opgenomen rubrieken (zie j.) bepaalt de hoogte van de (pakket)korting. 
c. De korting wordt verleend over de verzekeringen (zie j.) in het pakket. 
d. De keuze voor de betaaltermijn en betaalwijze van de premie geldt voor de gehele HPC. 
e. Er geldt één totaalpremie voor de gehele HPC. 
f. De opslagen voor polis- en incassokosten gelden per pakket. 
g. Alle tot het pakket behorende verzekeringen prolongeren op dezelfde datum. 
h. De verzekeringen in de HPC zijn zonder opzegtermijn dagelijks opzegbaar. Een opzegging is geldig als hierom tijdig en 
schriftelijk (met handtekening) wordt verzocht door verzekeringnemer (ook als afzonderlijke (bijzondere) voorwaarden hiervan 
afwijken) 
i.  Rubrieken: Aansprakelijkheid Aansprakelijkheid particulier     

Motorrijtuigen Bestelauto (privégebruik), Kampeerauto, Oldtimer (auto / motor), Motor en Personenauto 
  Recreatie Pleziervaartuig, Caravan, Reis en Recreatiewoning   

Varia  Aanhangwagen (privégebruik), Ongevallen en Rechtsbijstand* 
  Wonen  Inboedel, Woonhuis, Kostbaarheden en Elektronica 
j.  Verzekeraars: ARAG SE Nederland; 
  ASR Schadeverzekering N.V.; 

Nationale Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. 
 
Mededelingsplicht 
Verzekeringnemer is verplicht om voor het sluiten van de overeenkomst aan Hoeijmakers Assuradeuren BV  alle feiten mede te 
delen die hij kent of behoort te kennen en waarvan hij weet of behoort te begrijpen dat die van belang (kunnen) zijn voor de 
acceptatiebeslissing van Hoeijmakers Assuradeuren BV. 
Als niet of niet volledig aan de mededelingsplicht is voldaan, kan dat ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of 
zelfs vervalt. Als met opzet tot het misleiden van Hoeijmakers Assuradeuren BV is gehandeld of deze bij kennis omtrent de ware 
stand van zaken de verzekering niet zou hebben gesloten, heeft Hoeijmakers Assuradeuren BV het recht de verzekering op te 
zeggen. 
 
Premie en kosten 
Over de netto premie per schadeverzekering wordt pakketkorting* verleend.  
Poliskosten € 10,00 (Motorrijtuigen € 15,00) per mutatie of tussentijds royement (niet zijnde de contractvervaldatum).  
Incassokosten € 1,25 (automatische incasso) of € 2,50 (nota) per premievervaldatum.  
Afhankelijk van de gekozen verzekeringen is over de premie en kosten assurantiebelasting verschuldigd.  
 



Verzekeringnemer dient de (pakket)premie, kosten en assurantiebelasting vooruit te betalen binnen 30 dagen nadat zij 
verschuldigd worden. De HPC en de daarin opgenomen verzekeringen zijn niet van kracht voor gebeurtenissen, die plaatsvinden: 
a. na de premievervaldag indien de termijn van 30 dagen is verstreken zonder dat de (pakket)premie, kosten en 
assurantiebelasting volledig zijn betaald; 
b. indien verzekeringnemer weigert de (pakket)premie, kosten en assurantiebelasting te voldoen. 
Verzekeringnemer blijft verplicht de (pakket)premie, kosten en assurantiebelasting te voldoen. 
De HPC en de daarin opgenomen verzekeringen worden weer van kracht voor gebeurtenissen die plaatsvinden na de dag 
waarop de (pakket)premie, kosten (waaronder extra incassokosten) en assurantiebelasting door gevolmachtigde / verzekeraar 
volledig zijn ontvangen. 
Als verzekeringnemer de (pakket)premie 60 dagen na het verschuldigd worden niet volledig heeft betaald, heeft Hoeijmakers 
Assuradeuren BV het recht het pakket met terugwerkende kracht te beëindigen. 
Indien met gevolmachtigde / verzekeraar premiebetaling in termijnen is overeengekomen, worden de HPC en de daarin 
opgenomen verzekeringen weer van kracht voor gebeurtenissen die plaatsvinden na de dag waarop alle onbetaald gebleven 
premies over de reeds verstreken termijnen, inclusief kosten (waaronder extra incassokosten) en assurantiebelasting, door 
gevolmachtigde / verzekeraar zijn ontvangen. 
 
Terugbetaling van premie 
Bij tussentijdse beëindiging van de HPC, of een daarin opgenomen verzekering heeft verzekeringnemer recht op terugbetaling 
van de premie en assurantiebelasting over de periode waarin de HPC, of de daarin opgenomen verzekering niet langer van 
kracht is, onder aftrek van administratiekosten. 
Dit geldt niet bij opzegging van de HPC of een daarin opgenomen verzekering, als gevolg van opzet om gevolmachtigde / 
verzekeraar te misleiden. 
 
Bedenktijd 
Na ontvangst van een polis heeft verzekeringnemer 14 dagen bedenktijd om de verzekering ongedaan te maken. 
Verzekeringnemer dient binnen de genoemde termijn hier schriftelijk (met handtekening) om te verzoeken.   
 
Pakketkortingen** 
2 rubrieken    2% korting 
3 rubrieken    5% korting 
4 rubrieken    8% korting 
 
Wijziging van de hoogte en / of omvang van de pakketkorting wordt niet aangemerkt als herziening van tarieven en / of 
voorwaarden. Elk (verzekerings)jaar stelt gevolmachtigde / verzekeraar de kortingen opnieuw vast. 
 
Verwerking persoonsgegevens bij aanvraag / wijziging 
Bij de aanvraag van de HPC, een hierin op te nemen verzekering en/of dekking en bij wijziging daarvan worden 
persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door gevolmachtigde / verzekeraar verwerkt ten behoeve van het aangaan en 
uitvoeren van overeenkomsten en marketingactiviteiten, ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen, 
voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. 
In verband met het voeren van een verantwoord acceptatiebeleid kan gevolmachtigde / verzekeraar persoonsgegevens 
raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. Hiervoor geldt het privacyreglement van de Stichting CIS (www.stichtingcis.nl). 
 
Verwerking persoonsgegevens bij schade 
Bij de melding van een gebeurtenis worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door verzekeraar verwerkt ten behoeve 
van het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst. 
In verband met het voeren van een verantwoord schaderegelingsbeleid kan gevolmachtigde / verzekeraar persoonsgegevens 
raadplegen en / of laten opnemen bij de Stichting CIS. Hiervoor geldt het privacyreglement van de Stichting CIS. 
 
Verstrekking persoonsgegevens aan derden 
De persoonsgegevens die zijn gevraagd bij de aanvraag van de HPC of een hierin opgenomen verzekering en / of dekking, bij 
wijziging daarvan en bij de melding van een gebeurtenis kunnen door verzekeraar worden verstrekt aan derden die betrokken zijn 
bij de uitvoering van verzekeringsovereenkomsten, zoals hulpverleners, experts en herstelbedrijven. 
 
Opschortende clausule 
Het kan verboden zijn dat wij een verzekeringsovereenkomst met u sluiten. Er bestaan nationale en internationale (sanctie)regels 
waaruit dit volgt. De overeenkomst komt niet tot stand als u of een andere belanghebbende voorkomt op een nationale of 
internationale sanctielijst. Wij toetsen dit achteraf. Daarom is een 'opschortende voorwaarde' van kracht. De toetsing voeren wij 
zo snel mogelijk uit. Als u of een andere belanghebbende niet voorkomt op een sanctielijst, dan is de overeenkomst geldig vanaf 
de op de polis vermelde ingangsdatum. En als een persoon wel voorkomt op een sanctielijst? Dan informeren wij de aanvrager 
daarover schriftelijk. De opschortende voorwaarde luidt: 
De overeenkomst komt alleen tot stand als uit toetsing niet blijkt dat het verboden is om op grond van sanctiewet- of regelgeving 
financiële diensten te verlenen voor of ten behoeve van: 



- Verzekeringnemer 
- verzekerden, medeverzekerden en andere (rechts)personen die voordeel zouden kunnen hebben bij het bestaan van  
 de overeenkomst 
- vertegenwoordigers en gemachtigden van het bedrijf van verzekeringnemer; 
- uiteindelijk financieel belanghebbenden bij het bedrijf van verzekeringnemer 
 
Toepasselijk recht 
Op alle met gevolmachtigde / verzekeraar gesloten verzekeringsovereenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 
 
Klachten 
Een klacht die betrekking heeft op de HPC of een hierin opgenomen verzekering kan schriftelijk worden ingediend bij de 
gevolmachtigde en / of verzekeraar. 
Indien de reactie van gevolmachtigde en / of verzekeraar niet tot een bevredigend resultaat leidt, kan de klacht worden 
voorgelegd aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD): www.kifid.nl. 
 
*Rechtbijstandverzekeringen van ARAG tellen niet mee voor de hoogte van de korting. 
 
**Als verzekeringen aan het  pakket worden toegevoegd / afgevoerd, wijzigt, indien van toepassing, de pakketkorting voor de 
bestaande / blijvende verzekeringen per eerstvolgende premievervaldatum. 


