
 

 

  
BETALEN 
U heeft vanaf de factuurdatum 
30 dagen de tijd om de premie 
te betalen. 

 

     
30 dagen 

  

HERINNERING 
U heeft nu nog 14 dagen om te 
betalen, anders vervalt uw dekking. U 
bent daarna niet verzekerd! 

 
Heeft u al betaald? Fijn! Lukt het niet om uw premie op 
tijd te betalen? Neem dan gelijk contact op met uw 
adviseur voor hulp. 

14 dagen 
  

NIET MEER VERZEKERD 
Wij vergoeden geen schades meer. U 
moet binnen 14 dagen betalen. Als u 
niet betaalt, hebben wij het recht om 
uw verzekering te beëindigen. 

 
Heeft u de premie niet betaald? Dan bent u in de periode 
vanaf de factuurdatum tot nu niet verzekerd. Ook niet als 
u een premie van de periode daarna wel heeft betaald. 
Betaalt u alsnog? Dan bent u 24 uur na ontvangst van de 
betaling weer verzekerd. Lukt het niet om uw premie te 
betalen? Neem dan gelijk contact op met uw adviseur 
voor hulp. 

14 dagen 
  

AANMANING 
Ontvangt u van ons een aanmaning? 
Dan is dit uw laatste kans om te 
betalen. Betaalt u niet? Dan 
beëindigen wij uw verzekering(en).  

 
U bent nog steeds niet verzekerd. Betaalt u alsnog? Dan 
bent u 24 uur na ontvangst van de betaling weer 
verzekerd. Lukt het niet om uw premie te betalen? Neem 
dan gelijk contact op met uw adviseur voor hulp. 

14 dagen 
  

BEËINDIGING VERZEKERING 
U ontvangt van ons een bericht dat wij 
uw verzekering(en) beëindigen. U kunt 
bij ons geen verzekering(en) meer 
afsluiten. 

 
Wij beëindigen uw verzekering(en) in verband met 
wanbetaling. Wij mogen u registreren bij de stichting 
Centraal Informatie Systeem (CIS). Het wordt moeilijk om 
ergens anders een verzekering af te sluiten. Neem contact 
op met uw adviseur om de verdere mogelijkheden te 
bespreken. 

 

Wat gebeurt er als ik mijn verzekeringspremie niet betaal?  

UITLEG EN EXTRA INFORMATIE 
  

Factuurdatum   
De ingangsdatum, wijzigingsdatum of incassodatum van 
uw verzekering. Deze vindt u terug op uw ontvangen nota 
of in de omschrijving van uw automatische incasso. 
 
Premie     
Het bedrag dat u aan ons betaalt voor uw verzekering. 
 
Dekking     
De risico’s waarvoor u verzekerd bent.  

 
Dekking vervallen  
Is de dekking vervallen? Dan bent u niet meer  
verzekerd. Dat betekent dat u geen recht meer hebt op 
een vergoeding bij schade.  
 
Registratie CIS     
Zij nemen uw gegevens op in een lijst. Als u op die lijst 
staat, is het later lastiger om u weer te verzekeren. 

Vragen?   
0226 331 765 / boekhouding@nh1816.nl   
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