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Clausuleblad behorende bij de polisvoorwaarden ZW-KO-01
1.

De grondslag voor de verzekering wordt gevormd door de bij de aanvraag en/of verzoek tot wijziging
verstrekte gegevens.
2. Verzekerd is het toestel waarvan het merk en de waarde is genoemd op het aanvraagformulier of op de
doorgegeven wijziging.
3. Het verzekerde gebied is Europa.
4. De schadevergoeding is ten allen tijde een aanvulling op de vergoeding die door de zorgverzekeraar of
reisverzekeraar wordt gegeven.
5. Van de verzekering is uitgesloten:
• opzet of grove nalatigheid of met goedvinden van de verzekerde
• onvoorzichtigheid of vermissing door onbeheerd achterlaten in onbewaakte ruimten buiten de eigen
woning.
• schade veroorzaakt door of in verband met reparatie, bewerking door onbevoegden
• slijtage, corrosie, oxidatie of enig ander geleidelijk op het hoortoestel inwerkende invloed
• schade ontstaan door verzending per post of andere bezorg- en of besteldiensten.
6. Bij verlies en diefstal dient aangifte te worden gedaan bij de gemeente en of politie in de plaats waar de
vermissing/diefstal heeft plaatsgevonden. U kunt de aangifte ook doen via de site van
www.verlorenofgevonden.nl. Indien het verlies of diefstal plaatsvindt in het buitenland en het niet
mogelijk is om aangifte te doen bij de plaatselijke politie dan kan ook worden volstaan met een
schriftelijke melding bij de reisorganisatie of accommodatie waar u verblijft.
7. Indien er bij een inbraak/diefstal geen braaksporen aanwezig zijn wordt de schade behandelt als een
vermissingschade. Braak wordt aangetoond middels de aangifte van de politie.
8. Elk recht op schadevergoeding vervalt indien de verzekerde opzettelijk onjuiste gegevens verstrekt.
9. Een vordering tot schadevergoeding dient binnen 5 werkdagen na het moment waarop het
schadeveroorzakende evenement heeft plaatsgevonden te zijn aangemeld bij Laponder Assuradeuren.
Indien de schade in het buitenland heeft plaatsgevonden is deze periode 15 werkdagen. De uiterste
consequentie bij het niet tijdig melden is het niet in behandeling nemen van schademelding.
10. Bij totaal verlies vergoedt de verzekeringsmaatschappij het op het aanvraag- of wijzigingsformulier
vermelde bedrag of indien het hoortoestel ouder is dan 5 jaar de dagwaarde. De regeling rondom
dagwaarde geldt niet voor cochleaire implantaten.
11. Bij beschadiging van het hoortoestel vergoedt de verzekeringsmaatschappij de herstelkosten maar nooit
meer dan het op het aanvraag- of wijzigingsformulier vermelde bedrag. Indien het hoortoestel ouder is
dan 5 jaar wordt de herstelkosten maximaal vergoed tot de dagwaarde. De regeling rondom dagwaarde
geldt niet voor cochleaire implantaten.
12. Betaling van de uitkering vindt plaats onder aftrek van het van toepassing zijnde eigen risico en het bedrag
dat door de ziektekosten-, reisverzekeraar of wettelijke regeling is vergoed. De schadevergoeding kan aan
de audicien, ziekenhuis of reparateur rechtstreeks worden overgemaakt indien er een akte van cessie is
getekend door de verzekerde.
13. Indien verzekerde na verlies, vermissing of diefstal weer in het bezit komt van het toestel dient hij dit direct
te melden. Hij heeft dan de keus deze zaken aan de verzekeringsmaatschappij over te dragen, dan wel ze
te behouden, waarna herziening van de schaderegeling zal plaatsvinden
14. De verzekeringsmaatschappij heeft het recht om de premie en/of voorwaarden te wijzigen per
vervaldatum van de polis.
15. De verzekering is aangegaan voor een jaar en wordt automatisch verlengd met een jaar.
Kosten
Poliskosten bij een nieuwe verzekering zijn € 7,50 per jaar
Kosten voor verlenging verzekering zijn € 5,- per jaar
Kosten bij wijziging van b.v. adres/toestel zijn € 7,50
(genoemde kosten zijn exclusief 21% assurantiebelasting).
Met klachten naar aanleiding van (de uitvoering van) de verzekeringsvoorwaarden en of clausules kunt u zich
schriftelijk wenden tot het klachtenbureau van Laponder Assuradeuren B.V. Als dit niet leidt tot een bevredigende
oplossing, kunt u zich richten tot het KIFID, Postbus 93257, 2509 AG DEN HAAG, 0900-3552248, www.kifid.nl.

