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Informatie over de prolongatie 2022
1. Wij hebben uw verzekering verlengd
Het contract van uw verzekering loopt per 1 januari af. Wij hebben uw verzekering alvast per
contract vervaldatum verlengd conform onze voorwaarden. Zo heeft u altijd dekking. U heeft
het recht om op elk gewenst moment de verzekering te beëindigen, de polis vervalt dan op de
datum die u aangeeft, maar op zijn vroegst de 1e van de volgende maand. De eventueel te
veel betaalde premie zullen wij u dan, na aftrek van de administratiekosten, terugbetalen.
2. Wordt uw verzekering voor de eerste keer verlengd?
Wij kunnen ons voorstellen dat de exacte contract vervaldatum van uw verzekering u is
ontschoten. Wilt u de verzekering toch niet per contractdatum voortzetten, dan bieden wij u de
mogelijkheid om deze alsnog op te zeggen. Als u ons binnen dertig dagen na ontvangst van
deze mededeling schriftelijk meldt dat u de verzekering per contract vervaldatum niet wilt
voortzetten, dan zullen wij de verzekering beëindigen. Meldt u dit niet, dan gaan wij ervan uit
dat u de verzekering wilt voortzetten.
3. Indexering
Als op de verzekering van uw woning en/of inboedel volgens de clausules een index van
toepassing is, hebben wij het verzekerde bedrag van uw woonhuis en/of inboedel met deze
index aangepast.
Toelichting:
In de bouw en veel andere sectoren is al een tijdje sprake van een schreeuwend tekort aan
allerlei materialen. Logisch gevolg is dat de prijzen van die materialen flink stijgen. Het is een
effect dat we ook terugzien in de kosten van de opstalverzekering. Hoe zit dat?
Er wordt vaak gedacht dat de premie van de opstalverzekering wordt bepaald door de
verkoopwaarde van de woning. Maar het zit anders: de premie wordt gebaseerd op de
herbouwwaarde, oftewel het geld dat u nodig heeft op uw huis in dezelfde staat opnieuw op te
bouwen volgens de huidige bouweisen. Met het stijgen van de materiaalprijzen en
arbeidskosten stijgt deze herbouwwaarde. De stijging van de herbouwwaarde heeft tot gevolg
dat uw premie hoger wordt.
Indien de verzekerde waarde(n) niet is vastgesteld aan de hand van één van deze
hulpmiddelen (of vaste taxatie), dan volgen wij het indexcijfer voor woningen van het CBS.
4. Controleer de verzekerde bedragen
Bijgaand ontvangt u één of meerdere polissen van de verzekeringen die u via ons heeft
afgesloten. De verzekerde waarde op deze polis(sen) hebben wij, in de meeste gevallen
samen met u, zorgvuldig vastgesteld. Toch willen wij u vragen om de verzekerde bedragen te
controleren. Misschien heeft u uw woning verbouwd of een aanpassing aan uw woning
gedaan, bijvoorbeeld een keuken, badkamer, zonnepanelen of een dakkapel? Hierdoor kan
de herbouwwaarde van uw woning wijzigen. Past de verzekering nog bij uw huidige situatie?
Indien u twijfelt, aarzel dan niet. Bel ons voor een afspraak.
Wellicht ten overvloede wijzen wij u hierbij op het risico van onderverzekering. Indien
na een schade blijkt dat het verzekerd bedrag sterk afwijkt van de werkelijke waarde van
het verzekerd object voor de schadegebeurtenis, kan de onderlinge besluiten de schade
naar verhouding te vergoeden. U ontvangt in dat geval slechts een deel van de door u
geleden schade.
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5. Dekking sieraden op de Inboedelverzekering
Wij adviseren u, indien u in het bezit bent van een actueel taxatierapport, ons te voorzien van
een kopie hiervan. Hiermee kunnen we vervelende situaties bij schade voorkomen.
Heeft u extra sieraden meeverzekerd op uw inboedelverzekering en heeft u gekozen voor de
royaal dekking? Dan wordt uw polis per 1 januari 2022 voorzien van een nieuwe clausule 940.
Dit houdt voor u in dat de dekking wordt beperkt tot gebeurtenissen uit tabel 1 van de
polisvoorwaarden. Schade door bijvoorbeeld stoten of laten vallen is dan niet meer
automatisch meeverzekerd. Wilt u uw sieraden wel verzekeren tegen alle van buitenkomende
onheilen? Neem dan contact met ons om te informeren naar de mogelijkheden.
6. Premierestitutie
Evenals voorgaande jaren ontvangt u niet direct een premierestitutie als gevolg van een
mogelijk positief resultaat. Sinds enkele jaren wordt de prolongatie gereed gemaakt voordat er
een voorlopig resultaat, en de daarmee samengaande premierestitutie, kan worden
vastgesteld. Om die reden is besloten de aankondiging en de uitbetaling van een eventuele
premierestitutie door te schuiven naar de Algemene Ledenvergadering in het voorjaar van
2022.
7. Automatische incasso
Heeft u in het verleden gekozen voor betaling door middel van automatische incasso, dan
informeren wij u hierbij dat Onderlinge Rijn en Aar voornemens is om de incasso van de
jaarpremie op of rond 2 januari uit te voeren. Indien u heeft gekozen voor een afwijkende
betaaltermijn, zal de 1e incasso ook rond 3 januari plaatsvinden. Iedere volgende incasso zal,
afhankelijk van de gekozen betaaltermijn, per maand, per kwartaal of per halfjaar, op of rond
de 30e van de gekozen termijn worden afgeschreven. Bij maandbetaling voor het eerst op 30
januari (premie februari), bij kwartaalbetaling op 30 maart (premie 2e kwartaal) en bij halfjaar
betaling 30 juni (premie 2e halfjaar).
8. Zonnepanelen: installatie eisen
Zonnepanelen kunnen wij op het onderliggende gebouw meeverzekeren. De zonnepanelen
dienen wel door een daartoe gecertificeerd elektrotechnisch bedrijf geïnstalleerd te worden. Is
dit niet het geval, dan dient de gehele zonnepanelen installatie goedgekeurd te worden. Vraag
ons naar de geldende normen. Zijn de zonnepanelen niet door een daartoe gecertificeerd
elektrotechnisch bedrijf geïnstalleerd en voldoet installatie niet aan de geldende normen, dan
geldt er een eigen risico van 10% van de schade met een min. Van € 10.000 en een max. van
€ 100.000
9. Bewaar deze bijsluiter bij uw verzekeringspapieren
Wij raden u aan om deze bijsluiter bij uw verzekeringspapieren te bewaren. In deze bijlage
vindt u de belangrijkste wijzigingen. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.

ACTIE LEDEN-WERVEN-LEDEN
Breng een nieuw brandlid aan en ontvang
een cadeaubon t.w.v. € 25,00
Kijk voor de actievoorwaarden op onze website www.onderlingerijnenaar.nl.
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