
 

Toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht aanvraag DAP/DOP en info voorwaarden. 
De strekking van de tekst geldt ook voor aanvragen van andere schadeverzekeringen bij deze 
verzekeraar of andere verzekeraars/aanbieders. Lees in dat geval de naam van de betreffende 
verzekeraar aanbieder. 
 

 Voor de inhoud van de polisvoorwaarden (nummer(s) staat/staan per verzekering in 
bovenstaande offerte) verwijzen wij u naar onze website www.noventas.nl/downloads. 

 Bij interpretatieverschil tussen de in deze aanvraag genoemde bedragen en/of voorwaarden 
versus de laatst gepubliceerde tarieven van de Noordhollandsche van 1816, gaan de laatste 
voor. 

 Deze aanvraag is gebaseerd op de voorwaarden en tarieven van de N.V. Noordhollandsche van 
1816 Schadeverzekeringsmaatschappij en/of de N.V. Noordhollandsche van 1816 
Levensverzekeringsmaatschappij en/of AIG Europe Ltd., acceptatie van de in deze aanvraag 
weergegeven risico´s is onder voorbehoud van een definitief akkoord door deze 
maatschappij(en). 

 
Mededelingsplicht 
Belangrijk: toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht 
Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen in dit 
aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en 
omstandigheden die betrekking hebben op een bij het sluiten van deze verzekering bekende derde, 
wiens belangen worden meeverzekerd. Voor zover het een persoonsverzekering betreft (een 
persoonsverzekering is een verzekering die het leven of de gezondheid van een mens betreft) geldt 
dit laatste alleen als de derde de leeftijd van 16 jaren heeft bereikt. 
Bij de beantwoording is bovendien niet alleen uw eigen wetenschap bepalend, maar ook die van de 
andere belanghebbenden bij deze verzekering. Vragen waarvan u het antwoord al bij de 
maatschappij bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden. Feiten en 
omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft ingezonden, maar voordat de 
maatschappij u heeft bericht over zijn definitieve beslissing het door u ter verzekering aangeboden 
risico al dan niet te verzekeren, moet u alsnog aan de maatschappij mededelen, indien deze vallen 
onder de vraagstelling in het aanvraagformulier dat u, tezamen met de op de aangevraagde 
verzekeringsdekking van toepassing zijnde voorwaarden van verzekering, in tweevoud ter hand is 
gesteld. Indien u niet of niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan zulks ertoe 
leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Indien u met opzet tot misleiden 
van de maatschappij heeft gehandeld of deze bij kennis omtrent de ware stand van zaken de 
verzekering nimmer zou hebben gesloten, heeft hij tevens het recht de verzekering op te zeggen. 
 
Persoonsgegevens 
De bij de aanvraag of het wijzigen van een verzekering verstrekte persoonsgegevens worden door de 
N.V. Noordhollandsche van 1816 Schadeverzekeringsmaatschappij en/of de N.V. Noordhollandsche 
van 1816 Levensverzekeringsmaatschappij en/of AIG Europe Ltd. verwerkt ten behoeve van het 
aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en/of financiële diensten en het beheren 
van daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude en 
van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. 
In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan de maatschappij uw gegevens raadplegen bij 
de Stichting CIS te Zeist. Doelstelling hiervan is risicobeheersing en fraudebestrijding. Het 
privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie www.stichtingcis.nl. 
Op deze verwerking van persoonsgegevens is de gedragscode "Verwerking Persoonsgegevens 
Verzekeringsbedrijf" van toepassing. In deze gedragscode worden rechten en plichten van partijen 
bij de gegevensverwerking weergegeven. De volledige tekst van de gedragscode kan worden 
aangevraagd bij het informatiecentrum van het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL 
Den Haag, telefoon: 070 - 3338777, of via het internetadres www.verzekeraars.nl. 
 
Klachteninstanties 
Klachten en geschillen die betrekking hebben op de totstandkoming of uitvoering van deze 
overeenkomst kunnen worden voorgelegd aan de directie van de maatschappij. Als het oordeel van 
de directie niet bevredigend wordt geacht, kan men zich wenden tot: Het Klachteninstituut 
Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. (Zie ook www.kifid.nl) Degene 

http://www.noventas.nl/downloads.
http://www.stichtingcis.nl/
http://www.verzekeraars.nl/
http://www.kifid.nl/


die geen gebruik wil maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheden of de behandeling hiervan 
niet bevredigend vindt, kan het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.  
 
Belangrijk: 
Lees vóór de ondertekening van dit aanvraagformulier de toelichting op de reikwijdte van de 
mededelingsplicht, zoals hierboven omschreven. 
Door ondertekening van dit aanvraagformulier verklaart de aanvrager/kandidaat 
verzekeringnemer dat hij een verzekering wil sluiten tegen de in de voorwaarden van 
verzekering omschreven dekking, en dat hij akkoord gaat met de toepasselijkheid van de 
daarbij behorende, en daarmee een geheel vormende, voorwaarden van verzekering. Deze 
voorwaarden kunnen worden ingezien, afgedrukt en/of gedownload via 
www.noventas.nl/downloads of eventueel via de website van de verzekeringsadviseur door 
wiens bemiddeling de verzekeringsovereenkomst tot stand is gekomen. 
Acceptatie van deze aanvraag geschiedt onder voorwaarden van de N.V. Noordhollandsche van 1816 
Schadeverzekeringsmaatschappij en/of de N.V. Noordhollandsche van 1816 
Levensverzekeringsmaatschappij en/of AIG Europe Ltd.. 
 
Door doorzenden van dit aanvraagformulier verklaart de aanvrager/kandidaat verzekeringnemer dat 
hij een verzekering wil sluiten tegen de in de verstrekte voorwaarden van verzekering omschreven 
dekking, en dat hij akkoord gaat met de toepasselijkheid van de daarbij behorende, en daarmee 
een geheel vormende, voorwaarden van verzekering.  
Persoonsgegevens naar derden  
Aanvrager geeft HMG Financiële Dienstverlening B.V. (Noventas) toestemming zijn/haar 
persoonsgegevens te gebruiken voor het verwerken van het aangaan en uitvoeren van 
overeenkomsten, het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, in kaart brengen van 
behoeftes en interesses en het doen van gerichte aanbiedingen en informatie op maat met 
betrekking tot producten en/of diensten van HMG Financiële Dienstverlening B.V. (Noventas) en/of 
de met ons samenwerkende partijen zoals financiële dienstverleners en derden. 

http://www.noventas.nl/downloads

