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Aanpassing omschrijving 
“recreatieve activiteit met 
een sportief karakter” 
 
 

De omschrijving “recreatieve 
activiteit met een sportief 
karakter” omschrijft wanneer 
schade door een sport of 
activiteit  geen uitsluiting is. 
Deze omschrijving werd als 
lastig interpreteerbaar ervaren. 

De omschrijving “recreatieve 
activiteit met een sportief 
karakter” is vervallen.  
Schade die het gevolg is van 
sporten of activiteiten met een 
substantieel verhoogd risico op 
letsel is uitgesloten. Deze 
sporten of activiteiten zijn 
benoemd in de voorwaarden.  

Aanpassing omschrijving 
’uitsluiting sporten in de 
sneeuw of op ijs’ 
. 

 In de nieuwe voorwaarden is 
de omschrijving gewijzigd en is 
schade door skiën en 
snowboarden verzekerd mits 
de verzekerde(n) de normale 
voorzichtigheid en/of 
voorzorgsmaatregelen in acht 
heeft genomen en de 
wintersportdekking is 
meeverzekerd. Een voorbeeld 
is in de voorwaarden ter  
verduidelijking bijgevoegd. 

Aanpassing omschrijving 
“vakantiereis”  
 

 In de voorwaarden is benoemd 
dat als een verzekerde(n) 
uitsluitend in het buitenland 
boodschappen gaat doen, gaat 
tanken of een soortgelijke 
activiteit onderneemt, dan 
wordt dit niet beschouwd als 
een vakantiereis. 

Aanvullende dekking  
Ongevallen 

Schade door zelfdoding of een 
poging daartoe is niet  
uitgesloten. 

Schade door zelfdoding of een 
poging daartoe is uitgesloten. 

Aanvullende dekking 
geneeskundige kosten 

Behandeling in een privé- 
kliniek of als de instantie niet  
als zodanig is bevoegd, is  
niet uitgesloten 

Behandeling in een privé- 
kliniek zonder voorafgaande 
toestemming van de Nh1816 
Hulpdienst of als de instantie 
niet bevoegd is, is  
uitgesloten.  

Annuleringsdekking  
samengestelde reis 

Was een extra aanvullende 
dekking met verhoogde premie 

Is standaard meeverzekerd en 
de extra premie is 
verdisconteerd in de basis 
annuleringspremie. 
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Annuleringsdekking 
Premies 

Dekking € 1.500,- 
 
Alleenstaande    € 40,- 
2 Volwassenen  € 40,- 
Gezin                 € 40,- 
 
Dekking € 2.500,- 
 
Alleenstaande    € 40,- 
2 Volwassenen  € 60,- 
Gezin                 € 80,- 

Dekking € 1.500,- inclusief 
samengestelde reis 
Alleenstaande    €  60,- 
2 Volwassenen  €  72,- 
Gezin                 €  83,- 
 
Dekking € 2.500,- inclusief 
samengestelde reis 
Alleenstaande    €   75,- 
2 Volwassenen  €   90,- 
Gezin                 € 105,- 

Basisdekking: reiskosten 
en verblijfskosten voor 
twee personen in verband 
met uitval verzekerde door 
ziekte, ongeval of 
overlijden 

Geen maximering Maximaal bedrag per schade- 
gebeurtenis is € 5.000,- 

Extra verblijfskosten door 
uitvallen motorrijtuig 
waarmee de reis werd  
gemaakt. 
 

Was niet ingesloten Opgenomen in de basis-
dekking. Maximaal € 50,- per 
dag gedurende 10 dagen per 
verzekerde. 

Geneeskundige kosten 
waarbij de kwaal of 
aandoening al bestond 
voor de ingangsdatum van 
de verzekering 

Dit was niet verzekerd als de 
schade ontstond in een land 
waar de verzekerde de 
nationaliteit van had. 

Dit is verzekerd, mits een 
verzekerde de behandelings-
kosten vooraf niet kon voorzien. 

Schade aan logies of 
verblijven 
 

 Onder verblijven wordt niet 
verstaan (gehuurde) campers of 
caravans. 

Verduidelijking termen in 
nadere omschrijvingen. 
 

Niet van toepassing Er is een lijst met nadere  
omschrijvingen van begrippen 
toegevoegd. 

Vergoeding van 
tandheelkundige kosten 

€ 400,- per schadegebeurtenis € 500,- per schadegebeurtenis 
uitsluitend als er een aan-
vullende tandartsverzekering bij 
een zorgverzekeraar is 
afgesloten. 

 

Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg voor 
de van kracht zijnde dekkingsbepalingen altijd de algemene en bijzondere polisvoorwaarden 
van de N.V. Noordhollandsche van 1816, Schadeverzekeringsmaatschappij en/of van de N.V. 
Noordhollandsche van 1816, Levensverzekeringsmaatschappij. De inhoud van de algemene 
en bijzondere polisvoorwaarden gaat altijd voor ten opzichte van de in deze verschillenlijst 
vermelde informatie. 

 


