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Let op!
Dit zijn de Aanvullende voorwaarden Gezinsongevallen. Voor deze verzekering gelden Algemene
voorwaarden en Aanvullende voorwaarden. Op uw polisblad ziet u welke voorwaarden van
toepassing zijn. Als artikelen uit de verschillende voorwaarden in strijd zijn met elkaar dan geldt: de
Aanvullende voorwaarden gaan voor de Algemene voorwaarden.
Artikel 1: Uw Woongarant Gezinsongevallenverzekering
Stel, een van uw gezinsleden struikelt over een drempel of valt van de trap en loopt daardoor
blijvend letsel op. Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar de gevolgen hiervan kunnen groot zijn.
De Woongarant Gezinsongevallenverzekering voorziet in een vergoeding voor de financiële gevolgen
van onder andere invaliditeit of overlijden ten gevolge van een ongeval.
In deze voorwaarden leest u hoe het precies zit met de dekking van uw Woongarant
Gezinsongevallenverzekering en wanneer u aanspraak op een uitkering kunt maken. Wij vertellen u
wat u moet doen bij een ongeval en wat u van ons kunt verwachten.
Artikel 2: Wie zijn verzekerd en waar bent u verzekerd?
2.1 Wie zijn verzekerd?
Op uw polisblad leest u voor wie de dekking van de Woongarant Gezinsongevallenverzekering geldt.
Er zijn 2 dekkingen, namelijk:
1. Alleenstaande verzekeringnemer: De verzekering geldt voor u als verzekeringnemer, tenzij uitdrukkelijk anders uit de polis blijkt.
2. Verzekerden in gezinsverband: De verzekering geldt voor:
a. u als verzekeringnemer;
b. uw partner, die met u als verzekeringnemer in gezinsverband samenwoont;
c. uw ongehuwde kinderen, die met u als verzekeringnemer in gezinsverband samenwonen;
d. uw kinderen die binnen Nederland voor studie uitwonend zijn.
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2.2 Waar bent u verzekerd?
De Woongarant Gezinsongevallenverzekering biedt dekking voor ongevallen die een verzekerde waar
ook ter wereld overkomt. U, en indien meeverzekerd uw kinderen, heeft dus dekking in huis, op alle
plaatsen in Nederland en in het buitenland. Verblijft u tijdelijk buiten Nederland? Dan wordt de
dekking opgeschort zodra dit verblijf langer dan 6 maanden heeft geduurd.
Artikel 3: Waarvoor bent u verzekerd?
In dit artikel leest u voor welke onderdelen de Woongarant Gezinsongevallenverzekering dekking
biedt. U kunt op uw polisblad zien voor welke rubrieken u dekking heeft. De dekkingen genoemd in
artikel 3.1 t/m artikel 3.4 gelden voor alle verzekerden. De dekkingen in artikel 3.5 t/m artikel 3.7
gelden alleen voor meeverzekerde kinderen tot een maximum leeftijd van 21 jaar en voor zover door
deze verzekerden voltijd dagonderwijs wordt gevolgd. Zodra geen dagonderwijs meer wordt gevolgd
eindigt de dekking als omschreven in deze rubrieken.
3.1 Rubriek A: Overlijden
Indien u of 1 van de verzekerden overlijdt als gevolg van een ongeval keert de Woongarant
Gezinsongevallenverzekering het verzekerde bedrag, zoals vermeld op uw polisblad, uit aan de
begunstigde(n). Het overlijden moet een rechtstreeks en uitsluitend gevolg van het ongeval zijn.
Kreeg u al een uitkering omdat u blijvend invalide was geworden door datzelfde ongeval? Dan
verrekenen wij dit met de uitkering bij overlijden. Zie ook artikel 7.1.2.
Als bij een verzekering met gezinsdekking beide ouders door hetzelfde ongeval of door verschillende,
niet meer dan 24 uur na elkaar plaatshebbende ongevallen, overlijden, verhogen wij de verzekerde
bedragen voor overlijden met 100%, indien de ouders binnen 6 maanden rechtstreeks als gevolg van
het (laatste) ongeval overlijden en zij ten minste 1 minderjarig kind achterlaten.
3.2 Rubriek B: Blijvende invaliditeit
Indien u of 1 van de verzekerden aan een ongeval blijvende invaliditeit overhoudt en deze blijvende
invaliditeit is een rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een ongeval, ontvangt u een uitkering. De
hoogte van de uitkering wordt bepaald aan de mate van de blijvende invaliditeit en is een percentage
van het verzekerde bedrag.
Indien wij de hoogte van de uitkering nog niet hebben bepaald en verzekerde overlijdt door een
andere oorzaak dan het ongeval, dan bestaat er nog steeds recht op de uitkering voor blijvende
invaliditeit. De hoogte van de uitkering wordt dan bepaald op grond van de verwachte mate van
invaliditeit, als verzekerde niet was overleden.
Maximale verzekerde bedragen:
a. voor verzekerden in de leeftijdscategorie 0-13 jaar en vanaf 70 jaar: € 75.000,-.
b. voor verzekerden in de leeftijdscategorie vanaf 13 jaar tot 70 jaar: € 75.000,- waarbij dit
verzekerde bedrag indien van toepassing wordt verhoogd overeenkomstig artikel 7.2.11 tot
€262.500,-.
3.3 Rubriek L. Tandheelkundige kosten
Raakt het gebit van 1 van de verzekerden door een ongeval beschadigd? Dan vergoedt de
Woongarant Gezinsongevallenverzekering de tandheelkundige kosten. Onder deze kosten verstaan
wij ook de kosten van aanschaf, vervanging of reparatie van een prothese. De tandheelkundige
kosten worden vergoed onder aftrek van elke vergoeding waar verzekerde op grond van enige
andere verzekering recht op zou hebben.
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De gemaakte tandheelkundige kosten worden, tot maximaal € 1.875,- vergoed na ontvangst van de
betreffende rekeningen (inclusief het bewijs van betaling daarvan) en, indien van toepassing, een
bewijs van een uit anderen hoofde verkregen vergoeding.
Een vergoeding wegens tandheelkundige kosten wordt niet in mindering gebracht op andere
uitkeringen waar u op grond van de Woongarant Gezinsongevallenverzekering recht op kan hebben.
3.4 Rubriek Z: Daggeld bij ziekenhuisopname
Wordt een verzekerde opgenomen in een ziekenhuis voor behandeling als gevolg van een ongeval?
Dan ontvangt u een uitkering vanaf de eerste dag van de ziekenhuisopname tot en met de dag van
ontslag uit het ziekenhuis. U ontvangt gedurende maximaal 365 dagen een vergoeding van maximaal
€ 25,- per dag.
3.5 Rubriek H: Vergoeding bijles
U ontvangt een vergoeding voor bijles voor uw meeverzekerde kind tot maximaal € 35,- per dag voor
bijles, voor een periode van maximaal 30 dagen, indien uw kind door een ongeval de school niet
heeft kunnen volgen en daarom bijlessen nodig heeft. De bijles moet gegeven worden door een
daartoe bevoegde leraar.
3.6. Rubriek J: Doublurevergoeding
Indien uw meeverzekerde kind als rechtstreeks gevolg van een ongeval minimaal 6 weken niet naar
school kan en als uitsluitend gevolg hiervan het schooljaar moet overdoen, ontvangt u een uitkering
van € 1.500,-.
3.7 Rubriek K: Vervoerskosten naar en van school
Indien uw kind als rechtstreeks gevolg van een ongeval, op advies van de arts, niet naar school kan
gaan zoals het gewend is, dan vergoeden wij de extra vervoerskosten vanaf uw huisadres naar school
en weer terug. De vergoeding voor de extra vervoerskosten bedraagt € 0,25 per kilometer met een
maximum van € 15,- per dag voor de heen- en terugreis tezamen. Deze vergoeding geldt voor
maximaal 50 dagen en deze extra vervoerskosten kunnen geen betrekking hebben op de kosten van
het openbaar vervoer.
Artikel 4: Wat is nooit verzekerd?
De Woongarant Gezinsongevallenverzekering biedt een ruime dekking. Toch zijn er situaties waarin
uw verzekering geen dekking verleent. Hieronder geven wij een opsomming van die situaties. Ook
leest u wanneer wij hier een uitzondering op maken.
4.1 Alcohol, drugs of medicijnen
De Woongarant Gezinsongevallenverzekering keert niet uit wanneer een ongeval ontstaat, doordat
verzekerde op het moment van het ongeval onder invloed was van alcohol, drugs of medicijnen. Wij
keren wel uit als u of de begunstigde aantoont dat de verzekerde ten tijde van het ongeval minder
dan 0,8 promille alcohol in zijn bloed had, dan wel indien het ademalcoholgehalte minder was dan
350 microgram. Ook keren wij uit indien verzekerde middelen op voorschrift van een arts gebruikt en
de gebruikersaanwijzingen heeft opgevolgd.
4.2 Atoomkernreacties
De Woongarant Gezinsongevallenverzekering keert niet uit wanneer het ongeval wordt veroorzaakt
door, opgetreden is bij, of voortvloeit uit een atoomkernreactie, onverschillig hoe de reactie is
ontstaan. Deze uitsluiting geldt niet voor een ongeval dat is veroorzaakt door radioactieve nucliden,
die zich buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te
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worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische, wetenschappelijke, onderwijskundige, of (niet)militaire beveiligingsdoeleinden, mits er een door enige overheid afgegeven
vergunning (voor zover vereist) van kracht is voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen
van radioactieve stoffen. Onder 'kerninstallatie' wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de
Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad 1979-225), alsmede een kerninstallatie aan boord
van een schip.
4.3 Beroepsgroepen
De Woongarant Gezinsongevallenverzekering keert niet uit indien een ongeval is ontstaan door het
verrichten van werkzaamheden in het kader van de uitoefening van onderstaande beroepen:
- mijnwerkers;
- scheepsbemanning;
- duikers;
- militairen en andere bewapende services;
- beveiliging;
- bewaking;
- brandweerpersoneel;
- professionele sporters;
- luchtvaartpersoneel;
- personen werkzaam in/bij de productie, het proces, de opslag, verkoop en gebruik van stoffen die
explosief kunnen zijn;
- en overige gevaarlijke beroepen.
Wij keren wel uit indien het ongeval buiten de beroepsuitoefening heeft plaatsgevonden.
4.4 Binnendringen ziektekiemen
De Woongarant Gezinsongevallenverzekering keert niet uit indien de ongevalsgevolgen worden
veroorzaakt doordat u ziektekiemen binnen heeft gekregen door een insectenbeet of -steek. Malaria
is een voorbeeld van zo’n ziektekiem.
4.5 Gevaarlijke sporten
De Woongarant Gezinsongevallenverzekering keert niet uit indien een ongeval ontstaat tijdens het
beoefenen van een gevaarlijke sport zoals:
a. het deelnemen aan ijsklimmen, het maken van bergtochten over gletsjers, tenzij onder leiding
van een erkende gids;
b. het deelnemen aan zeezeilen, hydrospeed, raften en wildwatervaren;
c. het deelnemen aan wedstrijden alsook, trainingen voor wedstrijden met voertuigen, vaartuigen
en (brom)fietsen, indien in die wedstrijden het snelheidselement overheerst;
d. het uitoefenen of deelnemen aan gevaarlijke sporten zoals bungee jumping;
e. het uitoefenen van kite-surfing, parapente, parachutespringen en daaraan verwante sporten;
f. het beoefenen van sport als (neven-)beroep;
g. het zonder professionele begeleiding uitoefenen van vecht- en zelfverdedigingssporten alsmede
van avontuurlijke sporten als die gezien de ervaring van verzekerde en de aard van de sport wel
vereist is.
4.6 Ingewandsbreuk en ander letsel
De Woongarant Gezinsongevallenverzekering keert niet uit bij het volgende letsel:
- ingewandsbreuk;
- spit (lumbago);
- uitstulping van een tussenwervel (hernia nuclei pulposi);
- krakende peesschede-ontsteking (tendovaginitis crepitans);
- spierverrekking;
- zweepslag;
- ontsteking van de weke delen rondom het schoudergewricht (Periarthritis humeroscapularis);
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- tennisarm (epicondylitis lateralis);
- golfersarm (epicondylitis medialis).
4.7 Medische behandelingen
De Woongarant Gezinsongevallenverzekering keert niet uit wanneer het gaat om de gevolgen van
een medische behandeling, die geen verband houdt met een ongeval waarvoor u dekking heeft.
4.8 Misdrijf
De Woongarant Gezinsongevallenverzekering keert niet uit wanneer een ongeval ontstaat doordat u
een misdrijf pleegt, deelneemt aan een misdrijf of een poging daartoe onderneemt.
4.9 Molest
De Woongarant Gezinsongevallenverzekering keert niet uit indien een ongeval direct of indirect
ontstaat, is bevorderd of verergerd door molest.
4.10 Motorrijwiel
De Woongarant Gezinsongevallenverzekering keert niet uit indien u jonger bent dan 23 jaar en een
ongeval ontstaat, terwijl u bestuurder bent van een motor met een cilinderinhoud van 50 cc of meer.
4.11 Onware opgave
De Woongarant Gezinsongevallenverzekering keert niet uit indien een verzekerde of andere persoon,
die belang heeft bij de uitkering, ons een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven of een
onjuiste opgave heeft gedaan.
4.12 Opzet
De Woongarant Gezinsongevallenverzekering keert niet uit indien het ongeval ontstaat door opzet of
met goedvinden van u, een andere verzekerde of een andere persoon die belang heeft bij de
uitkering.
4.13 Psychische aandoeningen
De Woongarant Gezinsongevallenverzekering keert niet uit indien er bij u bij u sprake is van een
psychische aandoening van welke aard dan ook. Is het medisch aantoonbaar dat de psychische
aandoening het rechtstreeks gevolg is van bij het ongeval ontstaan hersenletsel? Dan keren wij wel
uit.
4.14 Vechtpartijen
De Woongarant Gezinsongevallenverzekering keert niet uit indien een ongeval ontstaat als gevolg
van een vechtpartij waarbij de verzekerde betrokken is.
4.15 Vliegrisico
De Woongarant Gezinsongevallenverzekering keert niet uit indien een ongeval ontstaat, terwijl u
bestuurder bent van een motorvliegtuig of zweefvliegtuig, dan wel wanneer u op enige andere
manier gebruik maakt van een vliegtuig anders dan als passagier. Wel gedekt is het luchtvaartrisico,
inclusief vliegtuigkaping, voor zover de verzekerde als passagier rechtmatig gebruik maakt van een
voor passagiersvervoer ingericht vliegtuig, terwijl dit voor burgerlijk luchtverkeer wordt gebruikt. Het
luchtvaartrisico is eveneens gedekt indien een verzekerde als passagier gebruik maakt van een
privévliegtuig of zweefvliegtuig en hiermee wordt deelgenomen aan het burgerlijk luchtverkeer.
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4.16 Waagstuk
De Woongarant Gezinsongevallenverzekering keert niet uit wanneer het ongeval ontstaat, doordat u
uw leven roekeloos in gevaar brengt. Indien u echter uw leven in gevaar brengt omdat dit
redelijkerwijs noodzakelijk was:
- om uw beroep goed uit te oefenen;
- uit rechtmatige zelfverdediging of
- omdat u andere mensen, dieren of zaken probeerde te redden?
Dan keren wij wel uit.
4.17 Ziekelijke toestand
De Woongarant Gezinsongevallenverzekering keert niet uit indien een ongeval plaatsvond omdat u:
- ziek was;
- in een abnormale lichamelijke toestand verkeerde;
- in een abnormale geestelijke toestand verkeerde;
Dit geldt niet als deze ziekte of toestand het gevolg was van een ongeval, waarvoor deze verzekering
dekking biedt.
Artikel 5: Verplichtingen bij een ongeval
5.1. Termijn van melden
a. Bij overlijden
U, de verzekeringnemer, of een begunstigde dient ons direct te informeren als een verzekerde is
overleden door een ongeval. De melding dient ten minste 48 uur voor de begrafenis of crematie te
gebeuren. Indien u het overlijden later meldt, bestaat er alleen recht op uitkering als u kunt
aantonen dat wij bij tijdige melding tot uitkering verplicht zouden zijn geweest.
b. Bij invaliditeit
U, de verzekeringnemer, dient ons zo snel mogelijk te informeren over een ongeval, waaruit een
recht op uitkering voor blijvende invaliditeit kan ontstaan. Doe dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk 3
maanden na het ongeval. Indien u het ongeval na 3 maanden meldt, bestaat er alleen recht op
uitkering als u kunt aantonen dat wij bij tijdige melding tot uitkering verplicht zouden zijn geweest.
c. Overige dekkingen
Indien u een beroep wilt doen op de andere dekkingen van deze ongevallenverzekering, moet u ons
dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 3 maanden na het ongeval, laten weten. Na het verstrijken van
deze termijn kan geen beroep meer op deze dekkingen worden gedaan.
5.2 Verplichtingen van de verzekerde
Verzekerde is verplicht:
a. zich direct onder geneeskundige behandeling te stellen en daaronder te blijven, indien dit
redelijkerwijs is geboden;
b. alles in het werk te stellen om zijn herstel te bevorderen en ten minste de voorschriften van de
behandelend arts op te volgen;
c. zich op ons verzoek te laten onderzoeken door een door ons aan te wijzen arts of andere
deskundige, de hieraan verbonden kosten zijn voor onze rekening;
d. ons alle gegevens te (laten) geven die wij nodig hebben;
e. deskundigen die wij aanwijzen, alle gegevens te (laten) geven die zij nodig hebben;
f. geen feiten en omstandigheden te verzwijgen, die voor het bepalen van het recht op uitkering van
belang kunnen zijn;
g. ons tijdig in kennis te stellen bij het vertrek naar het buitenland.
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5.3 Verplichtingen van de verzekeringnemer
Verzekeringnemer is verplicht zijn volle medewerking te verlenen bij het nakomen van de in artikel
5.2 genoemde verplichtingen door verzekerde.
5.4 Verplichtingen van verzekeringnemer en begunstigde(n)
In geval van overlijden van verzekerde tengevolge van een ongeval zijn de verzekeringnemer en/of
begunstigde(n) verplicht om hun medewerking te verlenen aan noodzakelijk onderzoek ter
vaststelling van de doodsoorzaak.
5.5 Wat gebeurt er als u zich niet aan een verplichting houdt?
Wij geven geen dekking als de verplichtingen uit artikel 5 niet worden of zijn nagekomen en daardoor
onze belangen zijn geschaad.
Artikel 6: Begunstiging
6.1 Bij overlijden
Als 1 van de verzekerden overlijdt door het ongeval, keren wij het bedrag uit aan verzekeringnemer.
Overlijdt verzekeringnemer, dan keren wij uit aan de partner van verzekeringnemer. Bij het
ontbreken van een partner keren wij uit aan de erfgenamen.
6.2 Bij blijvende invaliditeit
Als een verzekerde blijvend invalide wordt door een ongeval, keren wij het bedrag uit aan
verzekerde. Is de verzekerde overleden voordat wij het bedrag hebben betaald, keren wij het bedrag
uit aan verzekeringnemer. Indien de verzekeringnemer diegene is die blijvend invalide is geworden
en verzekeringnemer overlijdt voordat wij het bedrag hebben betaald, dan keren wij het bedrag uit
aan de partner van verzekeringnemer. Bij het ontbreken van een partner keren wij in dat geval uit
aan de erfgenamen.
6.3 In overige situaties
Voor alle overige onderdelen waarvoor u bent verzekerd, betalen wij de uitkering aan
verzekeringnemer.
6.4 De Staat der Nederlanden
De Staat der Nederlanden kan nooit een begunstigde zijn.
Artikel 7: Schaderegeling na een ongeval
7.1 Overlijden
Bij overlijden gaan wij uit van de volgende 2 situaties:
1. Indien een verzekerde overlijdt als direct gevolg van een ongeval, dan geldt de verzekerde som bij
overlijden zoals vermeld op uw polisblad. Ook wanneer een verzekerde overlijdt aan de
complicaties van een ongeval, waaronder begrepen luchtweg- of urineweginfecties, dan wordt dit
als het overlijden door een ongeval beschouwd en wordt de verzekerde som uitgekeerd zoals
aangegeven in artikel 3.1.
2. Indien een verzekerde overlijdt als gevolg van hetzelfde ongeval, nadat het percentage voor
blijvende invaliditeit als gevolg van dit ongeval is vastgesteld, dan geldt vanaf dat moment de
verzekerde som bij overlijden zoals vermeld op uw polisblad. Indien er al uitkeringen zijn gedaan
in verband met de blijvende invaliditeit en dit totaalbedrag is hoger dan de uitkering bij
overlijden, dan vorderen wij dit bedrag niet terug.

8
WG Gezinsongevallen 00821

7.2 Blijvende invaliditeit
7.2.1 Vaststelling van de uitkering
Bij blijvende invaliditeit bepaalt het percentage blijvende invaliditeit de hoogte van de uitkering. Uw
uitkering is een percentage van het verzekerde bedrag, waarbij het uitkeringspercentage gelijk is aan
het invaliditeitspercentage, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De vaststelling van de hoogte van het
invaliditeitspercentage hangt af van:
- het lichaamsdeel of orgaan dat bij het ongeval beschadigd is;
- de staat van dat lichaamsdeel of orgaan: of het verloren gegaan is of onbruikbaar is geworden;
- de mate waarin het lichaamsdeel of orgaan verloren is gegaan of onbruikbaar is geworden.
7.2.2 Vaststelling van het percentage blijvende invaliditeit
Hieronder leest u wat het vaste percentage blijvende invaliditeit is bij volledig verlies of functieverlies
van bepaalde organen of lichaamsdelen. Bij gedeeltelijk verlies respectievelijk gedeeltelijke
onbruikbaarheid worden de vermelde percentages in evenredigheid toegepast.
het gezichtsvermogen van beide ogen
100%
het gezichtsvermogen van 1 oog:
30%
doch indien verzekeraar krachtens
70%
deze verzekering uitkering verleend heeft
wegens verlies van het gezichtsvermogen
van het andere oog:
het gehoor van beide oren:
60%
het gehoor van 1 oor:
25%
doch indien verzekeraar krachtens
35%
deze verzekering uitkering verleend
heeft wegens gehele doofheid aan het
andere oor:
een arm tot in het schoudergewricht
75%
(inclusief hand en vingers):
een hand (inclusief vingers)
60%
een duim 1
25%
een wijsvinger 1
15%
een middelvinger 1
12%
een ringvinger 1
10%
een pink 1
10%
een been tot in het heupgewricht (inclusief voet 70%
en tenen)
een voet (inclusief tenen)
50%
een grote teen
5%
een andere teen
3%
de milt
5%
de smaak en/of reuk
10%
een nier
10%
1: Bij verlies en/of blijvende onbruikbaarheid van meer dan 1 vinger wordt niet meer uitgekeerd dan
bij verlies van de gehele hand. Bij meerdere letsels aan een hand, inclusief vingers, een arm, inclusief
hand of een been, inclusief voet, zal de vaststelling van de invaliditeit geschieden op basis van het
functieverlies van de totale hand respectievelijk de arm of het been.
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7.2.3 Bij gedeeltelijk verlies of functieverlies
Indien het gaat om een gedeeltelijk verlies of functieverlies van de organen of lichaamsdelen in
artikel 7.2.2 verminderen wij de in dat artikel genoemde vaste percentages in evenredigheid met de
mate van (functie)verlies.
7.2.4 Whiplash
Bij een cervicaal acceleratie/deceleratietrauma (whiplash), met inbegrip van alle daaruit
voortvloeiende of daarmee samenhangende klachten en verschijnselen, is het uitkeringspercentage
gelijk aan de mate van invaliditeit met een maximum van 8%.
7.2.5 Het uitkeringspercentage in andere gevallen
Gaat het om andere gevallen van blijvende invaliditeit dan genoemd in artikel 7.2.2. Dan is het
percentage gelijk aan de mate van het verlies of functieverlies voor het hele lichaam.
7.2.6 Bepaling van de mate van het verlies of functieverlies
De mate van het (functie)verlies bepalen wij met behulp van medische gegevens. Als hiervoor
medisch onderzoek nodig is, dan moet dit onderzoek in Nederland plaatsvinden. De vaststelling van
de mate van (functie)verlies zal plaatsvinden:
- volgens objectieve maatstaven;
- zonder dat er rekening wordt gehouden met beroepsbezigheden;
- overeenkomstig de op het moment van vaststelling laatste uitgave van de ‘Guides to the
Evaluation of Permanent Impairment’ van de American Medical Associaton (A.M.A.) en
- de in aanvulling daarop door een wetenschappelijke vereniging van medisch specialisten
opgestelde Nederlandse richtlijnen.
7.2.7 Hulpmiddelen
Bij de bepaling van de mate van het verlies, gaan wij uit van de situatie zonder uitwendige kunst- of
hulpmiddelen, maar wel met eventueel geplaatste inwendige kunst- of hulpmiddelen.
7.2.8 Termijn waarbinnen wij het uitkeringspercentage vaststellen
Wij bepalen het uitkeringspercentage zodra er een stabiele toestand is. Maar in ieder geval binnen 2
jaar na de datum van het ongeval. Dit geldt niet als wij met verzekerde een andere termijn afspreken.
7.2.9 Rente
Indien wij de uitkering niet doen binnen 1 jaar na het ongeval, vergoeden wij de wettelijke rente over
het bedrag dat uitgekeerd gaat worden. Dat doen wij vanaf de 366e dag na het ongeval. De rente
ontvangt u tegelijk met de uitkering. Indien u het ongeval niet binnen 3 maanden na het ongeval bij
ons meldt en daardoor vindt de uitkering later plaats dan bij tijdige melding het geval zou zijn
geweest, dan vergoeden geen rente over de periode van vertraging.
7.2.10 Overlijden anders dan door het ongeval
Indien verzekerde vóór de vaststelling van de blijvende invaliditeit overlijdt, wegens een andere
oorzaak dan het ongeval, dan blijft het recht op uitkering bestaan. De hoogte van de uitkering wordt
bepaald door de op grond van medische rapporten verwachte definitieve graad van invaliditeit,
indien de verzekerde niet zou zijn overleden.
7.2.11 Verhoogde uitkering tot 350%
Indien de vastgestelde blijvende invaliditeit meer is dan 25% verhogen wij uw uitkering en zal deze
worden vastgesteld, volgens de tabel op de volgende pagina.
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Tabel: Verhoogde uitkering
Invaliditeitsgraad
26 t/m 30
31 t/m 35
36 t/m 40
41 t/m 45
46 t/m 50
51 t/m 55
56 t/m 60
61 t/m 65
66 t/m 70
71 t/m 75
76 t/m 80
81 t/m 85
86 t/m 90
91 t/m 95
96 t/m 100

Uitkeringspercentage van de verzekerde som
40%
50%
65%
80%
95%
115%
135%
165%
190%
215%
240%
265%
290%
315%
350%

Let op: Bovengenoemde verhoogde uitkering geldt niet voor verzekerden die de leeftijd van 13 jaar
nog niet hebben bereikt en voor verzekerden welke ouder zijn dan 69 jaar.
Voorbeeld: Stel, u raakt betrokken bij een ongeval waardoor u uw been verliest en u blijvend invalide
raakt. Uw invaliditeitspercentage wordt dan vastgesteld op 70%. Doordat uw percentage invaliditeit
meer dan 25% is, heeft u recht op een verhoogd uitkeringspercentage en is het uiteindelijke
uitkeringspercentage niet 70% maar 190%. U ontvangt dan een uitkering van 190% van € 75.000,-,
dus € 142.500,-.
7.2.12 Maximeringen
a. Indien er door een ongeval meerdere letsels ontstaan waardoor er sprake is van (functie)verlies
van meer organen of lichaamsdelen, dan kan de som van de percentages blijvende invaliditeit
nooit meer dan 100% zijn.
b. Indien verzekerde tijdens de looptijd van deze verzekering bij meer ongevallen betrokken raakt en
hier blijvende invaliditeit aan over houdt, dan kan het totaal van de uitkeringen dat u voor alle
ongevallen ontvangt, nooit hoger zijn dan het voor blijvende invaliditeit verzekerde bedrag,
rekening houdend met de verhoogde uitkering overeenkomstig de tabel verhoogde uitkering.
Artikel 8: Bestaande aandoeningen
8.1 Uw ziekte of invaliditeit heeft de gevolgen vergroot
Zijn de gevolgen van het ongeval vergroot door de volgende omstandigheden:
- ziekte of gebrekkigheid van de verzekerde;
- een abnormale lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de verzekerde?
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Dan gaan wij voor de bepaling van uw uitkering uit van de gevolgen die het ongeval gehad zou
hebben als u helemaal gezond was geweest. Wij maken hierop alleen een uitzondering als deze
omstandigheden een gevolg zijn van een ongeval, waarvoor wij op grond van deze verzekering een
uitkering hebben verstrekt of nog moeten verstrekken.
8.2 Uw invaliditeit is verergerd
Indien u al invalide was voor het ongeval, keren wij het verschil uit tussen de mate van blijvend
(functie)verlies vóór en na het ongeval. De mate van blijvend (functie)verlies bepalen wij dan zoals
aangegeven in artikel 7.2 van deze verzekering.
Artikel 9: Premievrijstelling
In onderstaande situaties, is er voor de Woongarant Gezinsongevallenverzekering geen premie meer
verschuldigd:
a. voor de verzekeringnemer
- indien de verzekeringnemer als gevolg van een ongeval of ziekte overlijdt;
- indien de verzekeringnemer als gevolg van een ongeval algeheel blijvend invalide is geworden.
b. voor een verzekerde
- indien de verzekerde als gevolg van een ongeval of ziekte overlijdt;
- indien de verzekerde als gevolg van een ongeval algeheel blijvend invalide is geworden.
Artikel 10: Wat is verder nog voor u van belang?
10.1 Andere verzekeringen of voorzieningen
Indien blijkt dat de in artikel 3.3 tot en met 3.7 genoemde kosten, schade(n) of uitkeringen eveneens
op (een) andere verzekering(en) al dan niet van oudere datum is/zijn gedekt, of indien deze
Woongarant gezinsongevallenverzekering niet zou hebben bestaan, dan wel op grond van een
wettelijk geregelde verzekering, een regeling van overheidswege, een subsidieregeling of een andere
overeenkomst aanspraak zou kunnen worden gemaakt (of bij gebreke van onderhavige verzekering
aanspraak zou kunnen worden gemaakt) op vergoeding, bestaat geen aanspraak op vergoeding op
grond van deze gezinsongevallenverzekering. Deze uitsluiting geldt ook als er onder een andere
verzekering of (wettelijke) regeling aanspraak op vergoeding is, maar deze niet gehonoreerd wordt,
omdat een voorgeschreven procedure niet is gevolgd of enige verplichting niet is nagekomen.
10.2 Geboorte kind
Kinderen die tijdens de looptijd van deze verzekering geboren worden, zijn vanaf de dag van
geboorte verzekerd. Als u een verzekering met een gezinsdekking heeft hoeft u niets door te geven.
Heeft u deze dekking niet, dan dient u binnen 1 maand na de geboorte de dekking uit te breiden naar
de gezinsdekking.
10.3 Einde verzekering
a. Overlijden: De dekking voor de verzekerde welke is overleden, eindigt automatisch zodra wij
kennis dragen van het overlijden van verzekerde.
b. Blijvende invaliditeit: De dekking voor de rubriek blijvende invaliditeit eindigt automatisch zodra
de invaliditeitsgraad voor de verzekerde is vastgesteld op 100%.
c. Woonplaats niet langer binnen Nederland: De dekking van de verzekering eindigt voor een
verzekerde automatisch zodra die verzekerde ophoudt zijn woonplaats in Nederland te hebben.
d. Opzegbaarheid: De verzekering is vanuit onze zijde uitsluitend opzegbaar in de gevallen die zijn
omschreven in artikel 2.2.3 a. b. c. en f van de Algemene voorwaarden welke op deze verzekering van
toepassing zijn. De overige opzeggingsgronden van deze Algemene voorwaarden zijn niet van
toepassing.
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e. Bereiken 75-jarige leeftijd: de dekking van de verzekering eindigt voor een verzekerde
automatisch, aan het einde van het kalenderjaar waarin deze betreffende verzekerde de leeftijd van
75 jaar bereikt.
Begrippenlijst
CHUBB
Chubb European Group SE is een onderneming die valt onder de Franse Wet op de Verzekeringen
(Code des Assurances) met registratienummer 450 327 374 RCS Nanterre. Chubb European Group SE,
Nederlands bijkantoor, is de verzekeraar voor de Woongarant Gezinsongevallenverzekering. Adres:
Marten Meesweg 8-10, 3068 AV Rotterdam, KvK Rotterdam 24353249.
Begunstigde(n)
Degene(n) aan wie een krachtens de verzekering verschuldigd geworden uitkering wordt gedaan.
Blijvende invaliditeit
Blijvend geheel of gedeeltelijk (functie-)verlies van enig deel of orgaan van het lichaam van de
verzekerde, zonder rekening te houden met enig beroep of arbeidsongeschiktheid van verzekerde.
Gebeurtenis
Elk voorval of een reeks met elkaar samenhangende voorvallen ten gevolge waarvan de schade is
ontstaan. Alle voorvallen van een reeks worden geacht te zijn ontstaan op het tijdstip waarop het
eerste voorval is ontstaan.
Geneeskundige kosten
Onder geneeskundige kosten worden verstaan:
- de kosten van honoraria van een erkend behandelende arts, alsmede de door hem voorgeschreven geneesmiddelen;
- de kosten van een in Nederland gevestigde praktiserende fysiotherapeut, oefentherapeut Cesar
en of Mensendieck, die als zodanig geregistreerd staat;
- de kosten van verpleging en behandeling in een ziekenhuis;
- de vervoerskosten naar en van een huisarts, specialist en/of ziekenhuis;
- kosten van kunstledematen, mits deze kosten ontstaan ten gevolge van een ongevalsletsel en
voor zover medisch noodzakelijk.
Onder geneeskundige kosten worden niet verstaan recepten voor brillen of contactlenzen,
vaccinaties en medische routinebehandelingen.
Ongeval
Een plotseling, onverwacht van buiten inwerkend geweld op het lichaam van de verzekerde,
waardoor rechtstreeks een medisch vast te stellen lichamelijk letsel is ontstaan. Onder ongeval wordt
eveneens verstaan:
- acute vergiftiging ten gevolge van het plotseling en ongewild binnenkrijgen van gassen, dampen,
vloeibare of vaste stoffen, anders dan vergiftiging door gebruik van geneesmiddelen en anders
dan het binnenkrijgen van allergenen;
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- besmetting door ziektekiemen of een allergische reactie, indien deze besmetting of reactie een
rechtstreeks gevolg is van een onvrijwillige val in het water of in enige andere stof, dan wel het
gevolg is van het zich daarin begeven bij een poging tot redding van mensen, dieren of zaken;
- het ongewild en plotseling binnenkrijgen van stoffen of voorwerpen in het spijsverteringskanaal,
de luchtwegen, de ogen of de gehoororganen, waardoor inwendig letsel ontstaat, met
uitzondering van het binnendringen van ziektekiemen of allergenen;
- verstuiking, ontwrichting en scheuring van spier- en bandweefsel, mits deze letsels plotseling zijn
ontstaan en hun aard en plaats medisch zijn vast te stellen;
- verstikking, verdrinking, bevriezing, zonnesteek, hitteberoerte als gevolg van onvoorziene
omstandigheden;
- uitputting, verhongering, verdorsting of zonnebrand als gevolg van onvoorziene omstandigheden;
- wondinfectie of bloedvergiftiging door het binnendringen van ziektekiemen in een door een
gedekt ongeval ontstaan letsel;
- complicaties of verergering van het ongevalsletsel als rechtstreeks gevolg van eerste
hulpverlening of van de door het ongeval noodzakelijk geworden medische behandeling.
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Onzeker voorval
Deze overeenkomst beantwoordt, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, aan het
vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW, indien en voor zover de schade op
vergoeding waarvan aanspraak wordt gemaakt, het gevolg is van een gebeurtenis waarvan voor
partijen ten tijde van het sluiten van de verzekering onzeker was dat daaruit voor verzekerde schade
was ontstaan dan wel naar de normale loop van omstandigheden nog zou ontstaan.
Wij/ons
Woongarant Volmacht B.V. en/of Chubb die zij vertegenwoordigt. Woongarant Volmacht B.V. is
gevestigd te Wognum aan het Raadhuisplein 1b (postadres: postbus 30, 1687 ZG Wognum). De
volmacht van Woongarant Volmacht B.V. is bij de AFM geregistreerd onder nummer 1201762.
Ziekenhuis
Een in Nederland gelegen inrichting voor verpleging, onderzoek of behandeling van zieken, die als
ziekenhuis door de bevoegde overheidsinstantie is erkend.
Ziekenhuisopname
Opname van langer dan 24 uur in een ziekenhuis, indien en zolang op medische gronden verpleging,
onderzoek en behandeling uitsluitend in een ziekenhuis kunnen worden geboden, terwijl
onafgebroken behandeling door een medisch specialist noodzakelijk.
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