
 

221122 Verschillenlijst verzuim 1 

Verschillenlijst verzuimverzekering 
 

In dit document staan beknopt de belangrijkste verschillen tussen de oude voorwaarden RHN VR-006 

en de nieuwe voorwaarden VMC34. Raadpleeg de voorwaarden voor een exacte beschrijving van de 

dekkingen en vergoedingen. 

 

Artikel Nieuw (VMC34) 

1.2 Verzekeringnemer 

Definitie uitgebreid zodat duidelijker omschreven is wie we bedoelen als 

verzekeringnemer niet een natuurlijk persoon is. 

3.3 Wanneer kunnen wij uw Moduleverzekering opzeggen? 

Toegevoegd dat wij de verzekering kunnen beëindigen als men geen of onjuiste 

informatie verstrekt  over verzekeringnemer, men betrokken is bij een misdrijf of niet 

langer beschikt over de vereiste vergunningen of registraties. 

4.1 wijzigingen in uw bedrijf 

toegevoegd dat de verzekering wordt beëindigd als men tevens bedrijfsactiviteiten 

ontplooit die bij wet verboden zijn. 

5.1 Kunnen we de premie en polivoorwaarden aanpassen? 

duidelijker omschreven waarom wij de premie en/of voorwaarden kunnen aanpassen 

5.2 Wanneer kunnen wij de premie en polisvoorwaarden aanpassen? 

duidelijker omschreven wanneer wij de aanpassingen kunnen doorvoeren 

7.1 Wanneer heeft u geen recht (meer) op een vergoeding 

verduidelijkt dat het gaat om voortzetting van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde 

tijd ongeacht of de verlenging voor een bepaalde of onbepaalde tijd gaat. 

7.2 Wat zijn de gevolgen voor uw vergoeding als de module wordt beëindigd 

Verduidelijkt dat de beëindigingsgrond in de laatste zin van toepassing is op de nieuwe 

werkgever. 

10.1 Toegevoegd een verwijzing naar hoofdstuk 5 

10.2 Toegevoegd dat bij het begin van de verzekering de premie wordt vastgesteld op basis 

van de in paragraaf 10.1 genoemde gegevens. 

10.6 Wanneer heeft u geen recht (meer) op een vergoeding 

verduidelijkt dat het gaat om voortzetting van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde 

tijd ongeacht of de verlenging voor een bepaalde of onbepaalde tijd gaat. 

12.2 waarvoor gebruiken we persoonsgegevens 

toegevoegd wetenschappelijk onderzoek 

 

Het clausuleblad uit de voorwaarden RHN-VR006 komt te vervallen. De clausule verzuimregres is 

geïntegreerd in de artikelen 9.9 en 9.10 van de nieuwe voorwaarden. De clausule WIA-Bodem staat 

voortaan op de polis indien van toepassing. 

 


