Algemene voorwaarden voor deelname aan de groepsaankopen
verzekeringen
De site www.verzekeringen.be (voortaan Verzekeringen.be) wordt beheerd door Verzekeringen NV
met zetel te Brechtsebaan 200, 2900 Schoten (België), erkend door het CBFA met het nummer
47138, en met als ondernemingsnummer 0472.905.781.

Definities
Deelnemer: een natuurlijk persoon waarvan de aanmelding op de site is bevestigd door
Verzekeringen NV
Verzekeraar : aanbieder van een verzekeringsproduct of -dienst voor groepsaankoop
De allerbeste prijs : de beste actuele prijs na aftrek van de verworven (extra) korting die is bekomen
door Verzekeringen NV bij de deelnemende verzekeraar(s).

Voorwaarden Deelnemer
Om te kunnen deelnemen, moet je je voorafgaand aan een groepsaankoop voor (een)
verzekering(en) inschrijven. Je bent ingeschreven zodra de bevestigingsmail van inschrijving wordt
verzonden vanwege Verzekeringen.be naar het door jou opgegeven e-mailadres.
Deelnemen aan een groepsaankoop is gratis en zonder enige verplichting van de deelnemer t.a.v.
Verzekeringen.be, noch de verzekeraars en omgekeerd.
Eenmaal je bent ingeschreven, kun je op ieder ogenblik kosteloos uitschrijven (via Mijn
Groepsaankopen)
Verzekeringen NV behoudt zich het recht om aanmeldingen te weigeren of inschrijvingen te
verwijderen.
Om te kunnen deelnemen moet je minstens 18 jaar oud zijn en beschikken over een officiële
woonplaats in België.
Door in te schrijven erken je deze algemene voorwaarden voor deelname aan de groepsaankopen
verzekeringen te hebben gelezen en aanvaard.
Door deel te nemen garandeer je dat de door jou verstrekte informatie juist is. Indien er
wijzigingen plaatsvinden in je gegevens, dan dien je deze voorafgaand aan de betrokken
groepsaankoop te wijzigen (meer informatie : faq onderdeel gegevens wijzigen)
Als deelnemer, geef je toelating om eventueel gecontacteerd te worden door één van de
betrokken verzekeraars mocht dit nodig zijn om de grootte van de korting te bepalen.
Zodra de allerbeste prijs beschikbaar wordt gesteld via Verzekeringen.be, kun je overgaan tot het
onderschrijven van de verzekering. In functie van de door jou opgegeven manier van contactname,
zal de betrokken verzekeraar zo spoedig mogelijk met jou contact opnemen.

Eenmaal de allerbeste prijs beschikbaar is via Verzekeringen.be, kan de betrokken verzekeraar of
tussenpersoon jou eveneens contacteren om na te gaan in hoeverre je wil ingaan op het aanbod en
een polis wil onderschrijven.
Indien wordt vastgesteld dat er (opzettelijk) misbruik wordt gemaakt van deze dienstverlening,
dan kan Verzekeringen NV overgaan tot het uitsluiten van de betrokken deelnemer aan de deelname
van een volgende groepsaankoop (ongeacht het type product en/of verzekeraar).
De vaststelling van (opzettelijk) misbruik wordt door Verzekeringen NV gedaan, overeenkomstig deze
algemene voorwaarden en de algemene voorwaarden van het gebruik van de website(s).

De verbintenissen van Verzekeringen NV
Verzekeringen.be en de deelnemende verzekeraar(s) zullen de te verrichten werkzaamheden
naar best vermogen en inzicht en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Hiervoor kan één van de betrokken partijen beroep doen op de hulpverlening van derden.
Verzekeringen NV streeft ernaar bij iedere deelnemende verzekeraar een extra korting te kunnen
bekomen, maar kan geen garanties bieden met betrekking tot de verwezenlijking ervan. De beslissing
voor het aanbieden van een (extra) korting is en blijft de uiteindelijke beslissing van de deelnemende
verzekeraar(s).
De allerbeste prijs is enkel van toepassing op de eerste jaarpremie (ongeacht de termijn voor
premiebetaling). Toekomstige premies maken geen onderdeel uit van deze actie.
Wanneer de deelnemer de allerbeste prijs aanvaardt en wil overgaan tot het onderschrijven van
de verzekering, dan kan de betrokken verzekeraar alsnog alle ingevoerde gegevens controleren en/of
extra informatie opvragen of onderzoek uitvoeren.
De verzekeraar behoudt dan het recht om op basis van nieuwe bevindingen het aanbod naar de
deelnemer alsnog in te trekken, zonder verdere verplichtingen richting de deelnemer.

Beperking aansprakelijkheid
Verzekeringen N.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan door het
gebruik van de diensten op de site Verzekeringen.be.
Verzekeringen NV kan bovendien niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen in de
rechtsverhouding tussen de deelnemer en de verzekeraar(s) die mogelijk voortkomt uit de
groepsaankoop. Dit geldt dus ook voor de geboden tarieven en de eventuele indexering daarvan na
afloop van de contractperiode. Deze details zijn gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden van de
winnende verzekeraar die de deelnemer zal accepteren voordat de deelnemer het contract met
winnende verzekeraar aangaat.
Verzekeringen NV is niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgschade van verzekeraar
Mocht de deelnemer verhuizen en hij/zij zou graag de allerbeste prijs meenemen, dan kan dit op
voorwaarde dat de betrokken verzekeraar hiermee instemt.

Overmacht
Mocht Verzekeringen NV tengevolge van feiten en omstandigheden, die zich aan haar invloed
onttrekken of hun niet zijn toe te rekenen, worden verhinderd (een deel van) haar werkzaamheden
te vervullen, heeft Verzekeringen NV het recht om de uitvoering daarvan op te schorten.
Mocht de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van verzekeraar of
Verzekeringen NV niet mogelijk is langer duren dan drie weken, zijn beiden bevoegd zonder opgaaf
van reden de betreffende groepsaankoop en bijbehorende veiling te annuleren. Dit zonder
rechterlijke tussenkomst en zonder dat voor de ander recht op schadevergoeding ontstaat.
Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet
voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Verzekeringen NV en/of de verzekeraar(s) niet in staat
is/zijn haar/hun verplichtingen jegens de deelnemer na te komen. Hieronder worden o.m. begrepen,
doch niet limitatief : storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatieinfrastructuur, stakingen, brand en andere bedrijfsstoornissen.

Privacy
Alle informatie over het gebruik van je persoonlijke gegevens, kun je ondubbelzinnig en transparant
nalezen in onze privacy clausule.

Slotbepalingen
Onderhavige Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst en geïnterpreteerd overeenkomstig de
bepalingen van het Belgische recht.
Alle betwistingen met betrekking tot onderhavige Overeenkomst en haar gevolgen zullen
uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen
Klachten over de totstandkoming en/of uitvoering van levercontract tussen de deelnemer en de
verzekeraar kan de benadeelde partij schriftelijk melden bij Verzekeringen NV.
De algemene voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de diensten verstrekt door
Verzekeringen NV via Verzekeringen.be blijven van toepassing. Mochten bepalingen tussen deze
voorwaarden en de algemene voorwaarden voor het gebruik van Verzekeringen.be elkaar
tegenspreken met betrekking tot het concept van de groepsaankopen voorverzekeringen, dan
genieten de ‘algemene voorwaarden voor deelname aan de groepsaankopen verzekeringen’
voorrang.
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