
d.e. huisarts
Wilhelminalaan 1-3
3732GJ De Bilt
Nederland

Alkmaar, 17-2-2021

Betreft: Offerte CyberClear by Hiscox verzekering

Geachte heer, mevrouw,

Onderstaand treft u de door u of door uw tussenpersoon aangevraagde offerte voor een CyberClear by Hiscox
verzekering.

Indien u gebruik wilt maken van dit aanbod, dan verzoeken wij u de gegevens zorgvuldig te controleren, de
verklaringen goed door te lezen en de offerte voor akkoord te ondertekenen.

Indien u vragen heeft, verzoeken wij u contact op te nemen met uw verzekeringsadviseur.

Met vriendelijke groet,

Turien & Co. Assuradeuren
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Offerte
CyberClear by Hiscox
Polisnummer: Het polisnummer ontvangt u met de definitieve polis

Verzekeringnemer: d.e. huisarts
 Wilhelminalaan 1-3
 3732GJ De Bilt
 0302525400
 nanette@raadgevers.nl
Betaling via Automatisch Incasso
 U wilt via automatische incasso betalen. Met deze aanvraag geeft u Turien

& Co. Assuradeuren (Incassant ID: NL26 ZZZ 3704 5844 0000) een
machtiging om tot wederopzegging de premie, kosten en
assurantiebelasting van uw rekening af te schrijven. Turien & Co.
Assuradeuren is wettelijk verplicht dit aan u te melden.

Dekkingsonderdelen Privacy aansprakelijkheid
Cyber aansprakelijkheid
Data inbreuk
Bedrijfsschade (business interruption)
Hacker schade
Cyber afpersing
Extra belkosten bij hacking telefoonsysteem
Verlies van geld op rekening

Verzekerd bedrag:
Dekkingsonderdelen samen: € 250.000 per aanspraak

 € 500.000 per verzekeringsjaar

Eigen risico:
Algemeen € 1.000 per schade/aanspraak (inclusief kosten)

Dekkingsgebied Gehele wereld exclusief USA/Canada

Voorwaarden:
Polisvoorwaarden: CyberClear by Hiscox HCC 2018/01B

Ingangsdatum 1-3-2021

Verzekeringsperiode: 1-3-2021 tot 1-3-2022
waarna de verzekering telkens automatisch met 1 jaar wordt verlengd

Inzake: Offerte
T.n.v.: d.e. huisarts op naam van D.E. Huisarts
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Premieberekening
Omzet: Tot € 500.000

CyberClear by Hiscox € 605,00

Assurantiebelasting 21% € 127,05

Totaal per jaar € 732,05

Eenmalige kosten:
Poliskosten € 12,10

Totaal eenmalig € 12,10

Uw adviseur K.vanRietschoten

 51001777

 

 kvanrietschoten@raadgevers.nl

Ondertekening Hiscox SA 100,00%

Hiscox SA 
Namens deze,

Turien & Co. Assuradeuren 
Drs. Peter van Geijtenbeek

Inzake: Offerte
T.n.v.: d.e. huisarts op naam van D.E. Huisarts
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De volgende clausules zijn van toepassing op deze polis:

De vetgedrukte woorden treft u aan onder definities in de polisvoorwaarden.

HCC1 Rechtsgebied
Het rechtsgebied onder deze polis is gehele wereld exclusief USA en Canada.

HCC10 Sublimieten en eigen risico
In afwijking van het op het polisblad vermeld verzekerd bedrag en eigen risico wordt er per verzekeringsjaar niet
meer vergoed dan per onderstaande dekking genoemd bedrag. Dit bedrag geldt als onderdeel van het op het
polisblad vermeld verzekerd bedrag (sublimiet).

Artikel 2.2 Bedrijfsschade (business interruption) gelijk aan het verzekerd bedrag vermeld op het polisblad
met een retentietijd van 8 uur
Artikel 2.5 Belkosten bij hacking telefooncentrale: € 50.000,- met een eigen risico € 1.000,-
Artikel 2.6 Verlies van geld op rekening: € 25.000,- met een eigen risico € 1.000,- -
Artikel 4.4 eigen service (dienst) bij een cyberaanval): € 15.000,- per verzekeringsjaar. Dit genoemd bedrag
geldt boven het verzekerd bedrag vermeld op het polisblad.

HCC15 Anticumulatie
In aanvulling op het bepaalde in de verzekeringsvoorwaarden Hiscox Cyber en Data Risks (CyberClear) deel 4
onder artikel 4.2 omvang van de vergoeding wordt elke schadeloosstelling met betrekking tot een aanspraak
(inclusief kosten van verweer en bereddingskosten) met betrekking tot de Hiscox
beroepsaansprakelijkheidspolis, en/of de Hiscox bedrijfsaansprakelijkheidspolis en/of de Hiscox bestuurders- &
commissarissen aansprakelijkheidspolis (hierna de andere polis) eveneens in mindering gebracht op het
verzekerd bedrag van de Hiscox Cyber en Data Risks (CyberClear by Hiscox) polis (hierna de onderhavige
polis).
Onder geen beding zal de door verzekeraar betaalde schadeloosstelling uit hoofde van onderhavige polis en de
andere polissen tezamen meer bedragen dan het hoogste verzekerd bedrag van één van de genoemde
polissen per aanspraak en per verzekeringsjaar met inbegrip van kosten van verweer en bereddingskosten. 
Dit betekent dat het verzekerd bedrag en de kosten van verweer en bereddingskosten van de polissen niet in
aanvulling zijn op elkaar.

HCC6 Melding van schade
De vereisten van een melding van een aanspraak, een omstandigheid of eigen schade worden omschreven in
deel 4 van de polisvoorwaarden Cyber en Data Risks by Hiscox 2017. Elke melding dient zo spoedig als
redelijkerwijs mogelijk gericht te worden aan verzekeraar. Hieronder de gegevens:
Hiscox Nederland
Telefoon + 31 (0)20 517 0700, en per e-mail hiscox.claims@hiscox.nl (Hiscox incident response team).
Postadres Postbus 87033, 1080 JA Amsterdam

Inzake: Offerte
T.n.v.: d.e. huisarts op naam van D.E. Huisarts

Alkmaar, 17-2-2021 blad 4 van 7



Om van dit online-aanbod gebruik te kunnen maken, moet u het volgende kunnen verklaren.
Dat uw bedrijf niet tot een van de volgende typen onderneming, branche/sector behoort:

financiële instelling (bijvoorbeeld: banken, verzekeraars, vermogensbeheerders, pensioenfondsen)
advisering van en bemiddeling in financiële producten (bijvoorbeeld: verzekerings-, krediet-, pensioen-, en
hypotheekadviseur etc.)
betalingsverwerking (payment processing, bijvoorbeeld: Equens, iDeal, PayPal, Mastercard, ICS, American
Express etc.)
sociale media en sociale netwerken (bijvoorbeeld: YouTube, Tumblr, Facebook, LinkedIn, Twitter etc.)
kredietbeoordelaar (ratingbureaus, bijvoorbeeld: D&B, Moody’s, Fitch Ratings, Standard & Poor’s etc.)
kansspel-sector
seksbranche

Tevens moet u kunnen verklaren dat:
er geen activiteiten zijn in de Verenigde Staten en/of Canada
u niet bekend bent met enige (lopende) aanspraak of omstandigheid die leidt of kan leiden tot een vordering
van een derde jegens verzekeringnemer/verzekerde tot vergoeding van schade en/of er geen feiten en/of
omstandigheden te melden zijn ten aanzien van zowel het te verzekeren risico als ten aanzien van
verzekeringnemer/verzekerde, die voor het beoordelen van deze verzekeringsaanvraag van belang zouden
kunnen zijn
er nooit een officiële klacht tegen verzekeringnemer/verzekerde is ingediend, met betrekking tot de wijze
waarmee verzekeringnemer/verzekerde met persoonsgegevens is omgegaan
tevens verklaart u dat verzekeringnemer/verzekerde nooit onderwerp is geweest van een onderzoek in
verband met persoonsgegevens, inclusief maar niet beperkt tot betaalkaartgegevens, noch van uw
activiteiten met betrekking tot privacy
verzekeringnemer/verzekerde van niet meer dan 100.000 relaties betaalkaartengegevens heeft en/of heeft
opgeslagen in haar eigen netwerk en/of (computer)systemen of bij derden
verzekeringnemer/verzekerde een antivirus programma van een gerenommeerde leverancier (b.v. Eset,
AVG, McAfee, Norton) heeft geïnstalleerd en geactiveerd op haar (computer)systemen, inclusief Apple
computers

Inzake: Offerte
T.n.v.: d.e. huisarts op naam van D.E. Huisarts
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Pre-contractuele informatie

Door ondertekening van deze offerte gaat u akkoord met het sluiten van de verzekering. De definitieve dekking zal
uitsluitend ingaan na bevestiging daarvan door Hiscox. De contracttermijn is 12 maanden doorlopend, met een
stilzwijgende verlenging van telkens 12 maanden, tenzij beëindigd conform de algemene verzekeringsvoorwaarden
en is maandelijks opzegbaar. Op de verzekeringsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. U heeft het
recht binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bevestiging door Hiscox zonder opgaaf van reden af te zien van
de verzekering, door schriftelijk aan Hiscox te kennen geven de verzekeringsovereenkomst te willen ontbinden. U
bevestigt door ondertekening van dit webformulier expliciet dat u de algemene- en speciale
verzekeringsvoorwaarden accepteert en dat u de inhoud en de reikwijdte van de bepalingen van deze voorwaarden
gelezen en begrepen heeft. Alle informatie is tevens beschikbaar via uw verzekeringsadviseur of op www.hiscox.nl.

Slotverklaring

De verzekeringnemer bevestigt/verklaart, mede gelet op de inhoud van artikel 7:928 BW, dat de gegeven
informatie/verklaringen juist en volledig is/zijn en dat mededeling is gedaan (na gedegen onderzoek) van de
feiten en omstandigheden die voor Hiscox van belang zijn voor de beoordeling van zowel het te verzekeren risico als
ten aanzien van de verzekeringnemer en verzekerden. De verklaringen vormen, tezamen met de overige aan Hiscox
verstrekte informatie in dit formulier, de grondslag voor en vormt een integraal onderdeel van de
verzekeringsovereenkomst.

Artikel 7:928 BW bepaalt dat de verzekeringnemer verplicht is voor het sluiten van de overeenkomst alle feiten mee
te delen die hij kent of behoort te kennen en waarvan, naar hij weet of behoort te begrijpen, de beslissing van de
verzekeraar of, en zo ja, op welke voorwaarden, hij de verzekering zal willen sluiten afhangt of kan afhangen. Dit
geldt ook voor de derden wiens belangen de verzekering dekt of mede dekt. Indien de mededelingsplicht niet of
onvoldoende wordt nagekomen, kan de verzekeraar daar op grond van artikel 7:930 BW, afhankelijk van het
verzuim, gevolgen aan verbinden waaronder het met dadelijke ingang opzeggen van de verzekering, het beperken
van de dekking en het weigeren of beperken van een schadevergoeding op grond van de verzekering.

Voor akkoord

Naam bedrijf: d.e. huisarts

Achternaam: ………………………………….…… Voorletter(s): …………… M/V

Datum ondertekening: ……………………….…… Handtekening: …………….…………….

Inzake: Offerte
T.n.v.: d.e. huisarts op naam van D.E. Huisarts
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Machtiging automatische SEPA incassomachtiging

Gegevens Incassant

Naam: Turien & Co. Assuradeuren
Adres: James Wattstraat 11
Postcode/Plaats: 1817 DC Alkmaar
Land: Nederland
Incassant ID: NL26 ZZZ 3704 5844 0000

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Turien & Co. Assuradeuren om doorlopende
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om de verschuldigde premie, heffingen en eventuele kosten van uw
rekening af te schrijven en uw bank of doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de
opdracht van Turien & Co. Assuradeuren. De incassomomenten staan vermeld op het betalingsschema dat u
tegelijkertijd met de boekingsnota krijgt toegezonden.

Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam bedrijf:…………………………………………………………………………………… 
Achternaam:………………………………………..Voorletter(s)……………………………. M/V
Adres:……………………………………………………………………………………………
Postcode/plaats…………………………………………………………………………………

IBAN-rekeningnummer :……………………………………………………………………….
Naam bank:……………………………………………………………………………………..

Datum ondertekening:………………………….…Handtekening…………….…………….

Inzake: Offerte
T.n.v.: d.e. huisarts op naam van D.E. Huisarts
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