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VSSD-pakket 
 

Algemene  verzekeringsbepalingen 
 

 
 
Nummer VSSDalg001 
 
 
Artikel 1  Geldigheidsduur verzekering 
 
1.1  De verzekering is geldig vanaf de in de polis vermelde ingangsdatum.  
 
1.2  De verzekering is aangegaan voor de in de polis genoemde termijn; zij zal steeds op de contractsvervaldatum worden 

verlengd met het in de polis genoemde aantal maanden.  
 
1.3  De verzekering eindigt:  
 
1.3.1  op ieder gewenst tijdstip, indien verzekernemer uiterlijk 1 maand voor deze datum de verzekering schriftelijk dan wel per mail 

heeft opgezegd. 
 
1.3.2  zodra verzekeringsnemer zich buiten Nederland vestigt.  
 
1.4  De Maatschappij heeft het recht de verzekering te beëindigen:  
 
1.4.1  op de contractsvervaldatum, indien de Maatschappij uiterlijk 1 maand voor deze datum de verzekering schriftelijk heeft 

opgezegd  
 
1.4.2  binnen 30 dagen nadat een gebeurtenis die voor de Maatschappij tot een verplichting tot uitkering kan leiden, haar ter kennis 

is gekomen  
 
1.4.3  binnen 30 dagen nadat zij op grond van deze verzekering een uitkering heeft verleend, dan wel heeft afgewezen  
 
1.4.4  indien verzekerde naar aanleiding van een gebeurtenis met opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven  
 
1.4.5  indien verzekeringnemer binnen 30 dagen na de premievervaldag de verschuldigde premie, kosten en assurantiebelasting 

nog niet heeft voldaan.  
 
1.5  De verzekering eindigt in de in 1.4.2 tot en met 1.4.4 genoemde gevallen op de in de opzeggingsbrief genoemde datum. De 

Maatschappij zal in deze gevallen een opzeggingstermijn van tenminste 14 dagen in acht nemen.  
 
1.6  Tevens eindigt de verzekering voor de onder 1.2. van de bijzondere voorwaarden van de inboedelverzekering bedoelde 

verzekerde indien niet langer inwonend bij de verzekeringsnemer. De verzekering eindigt voor die verzekerde in dat geval 
met directe ingang.  

 
1.7.1 De verzekering eindigt automatisch per de eerstvolgende contractsvervaldatum na beëindigen van de studie.  
 
1.7.2 Verzekerde is verplicht binnen 2 maanden na beëindiging van de studie of na contractvervaldatum als gevolg van einde 

studie, dit schriftelijk mee te delen aan de VSSD. Eventueel ten onrechte in rekening gebrachte prolongatiepremie zal in dat 
geval tot maximaal het laatst geïncasseerde prolongatiebedrag worden gerestitueerd. Indien verzekerde verzuimt aan 
genoemde verplichting te voldoen, vervalt dit recht op restitutie. 
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Artikel 2   Premie 
 
2.1  betaling  
 Verzekerde is verplicht de premie bij vooruitbetaling te voldoen.  
 
2.2  teruggave  
 Er bestaat geen recht op teruggave van premie behoudens in geval van:  
 
2.2.1  opzegging door de Maatschappij, als omschreven in 1.4.2 tot en met 1.4.4  
 
 
 
Artikel 3   Adres 
 
Kennisgevingen door de Maatschappij aan verzekerde geschieden rechtsgeldig aan zijn laatst bij de  Maatschappij bekende  
(mail-) adres of aan het (mail-) adres van degene, door wiens bemiddeling de verzekering is afgesloten.  
 
 
Artikel 4   Aanpassing premie/voorwaarden 
 
4.1  Indien de Maatschappij haar tarieven en/of voorwaarden voor verzekeringen van dezelfde soort als deze verzekering herziet 

en in gewijzigde vorm bekend maakt en toepast, is zij gerechtigd de aanpassing van deze verzekering aan die nieuwe tarieven 
en/of voorwaarden met ingang van de eerste premievervaldatum na de invoering van de wijziging te vorderen. De 
Maatschappij doet van de beoogde aanpassing mededeling aan verzekerde, eventueel op de premiekwitantie.  

 
4.2  Verzekerde heeft het recht de aanpassing te weigeren, voor zover deze leidt tot een hogere premie en/of tot beperking van de 

dekking. In dat geval dient verzekerde daarvan binnen 30 dagen na de premievervaldatum mededeling te doen. De 
verzekering eindigt dan op de dag voor de hiervoor genoemde premievervaldatum te 24.00 uur. Indien de Maatschappij binnen 
30 dagen na de premievervaldatum deze mededeling niet heeft ontvangen, wordt verzekerde geacht met de aanpassing in te 
stemmen.  

 
 
Artikel 5   Geschillen, klachten 
 
Geschillen welke voortvloeien uit deze verzekeringsovereenkomst worden onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde rechter 
te Rotterdam. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.  
 
Klachten naar aanleiding van de overeenkomst kunnen worden ingediend bij de directie van de Bruyn & Bremer Assuradeuren BV 
en/of bij: 
Stichting Klachteninstituut Financiële Diensten 
Postbus 93257 
2509 AG Den Haag 
www.kifid.nl 
 
 
Artikel 6   Persoonsregistratie 
 
De in het kader van deze verzekering verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader over te leggen persoonsgegevens 
kunnen worden opgenomen in de door de Maatschappij gevoerde cliëntenregistratie. Op deze persoonsregistratie is een 
privacyreglement van toepassing.  
 
 
VSSD Verzekeringen B.V. 
Leeghwaterstraat 42, 
2628CA Delft 
tel: 015-2782050 
giro: 213001 
email: verzekeringen @vssd.nl 
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