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SECTIE 1 – INLEIDING 

Welkom bij uw TomTom Extra Care Plus Polisdocument. 

Deze verzekering is ontworpen om u te beschermen als uw TomTom-product per ongeluk beschadigd raakt, 

verloren gaat of gestolen wordt.  

Lees de sectie Belangrijke informatie op pagina 3 van dit Polisdocument goed door. Daar staat alles over wat 
u moet controleren, wat u moet doen en welke TomTom-producten u kunt verzekeren. 

Deze verzekering wordt aangeboden door Castelan Limited, tevens de administrateur van de polis. Castelan 

Limited wordt in dit Polisdocument de agent genoemd. Castelan Ltd, Alpha House, Sunnyside Road North, 

Weston- super-Mare, North Somerset BS23 3QY, Verenigd Koninkrijk. FCA-registratienummer 572287.  

Contactinformatie: e-mailadres: enquiries@tomtomextracare.eu 

 De verzekering wordt gewaarborgd door Lloyd’s Syndicate 4444, beheerd door Canopius Managing Agents

Limited. Canopius Managing Agents Limited is gemachtigd door de Britse Prudential Regulation Authority en

staat onder toezicht van de eveneens Britse Financial Conduct Authority en de Prudential Regulation Authority.

In dit Polisdocument wordt met ''we'',''wij'' en ''ons/onze'' verwezen naar Lloyd’s Syndicate 4444.

 Claims worden namens ons afgehandeld door TomTom. Castelan Limited wordt in dit Polisdocument de

claimsadministrateur genoemd.

Deze verzekering wordt gratis aan u verstrekt. Het begint op de startdatum van het beleid en blijft voor een 

periode van 2 jaar . 

Bepaalde woorden en uitdrukkingen in dit Polisdocument en in uw Polisblad hebben altijd dezelfde betekenis, 

ongeacht de context waarin ze voorkomen. Deze termen zijn vet gedrukt, zodat u ze gemakkelijker kunt 

herkennen. Deze termen worden allemaal uitgelegd in de sectie Definities op pagina 10 - 11 van dit Polisdocument. 

Alle verzekeringsdocumenten zijn in het Nederlands en alle communicatie met u met betrekking tot deze polis vindt 

plaats in het Nederlands. 

Een claim indienen 

Als u een claim wilt indienen, dient u een online claimformulier in te vullen. U vindt dit formulier op: 

https://nl.support.tomtom.com/app/questions/extended_warranty/locale/nl_BE 

Nadat u uw claimformulier hebt ingevuld en ingediend, ontvangt u een automatische e-mail waarin het 
dossiernummer van de claim wordt bevestigd. TomTom zal uw claim binnen 2 werkdagen na de datum waarop 
u uw claimformulier hebt ingediend, verwerken en u meer informatie verschaffen nadat uw claim is gevalideerd. 

Het verzekeringscontract 

Dit Polisdocument en uw Polisblad vormen uw verzekeringsdocumenten en samen vormen deze het contract 

tussen u en ons. Het is belangrijk dat u dit Polisdocument en uw Polisblad zorgvuldig doorneemt, zodat u zeker 

weet welke dekking wordt verschaft en zodat u kunt controleren of deze dekking aan uw behoeften voldoet. 

Dit Polisdocument en uw Polisblad worden aan u verschaft door Castelan Limited in haar hoedanigheid als 

onze agent volgens contractreferentie B0554CLN2015. U verzekerd volgens de algemene voorwaarden en 

bepalingen in deze documenten (en eventuele aanpassingen van deze documenten) gedurende de duur van uw 

polis. 

Ondertekend door 

Gemachtigde ondertekenaar van Castelan Limited 

mailto:enquiries@tomtomextracare.eu
https://nl.support.tomtom.com/app/questions/extended_warranty/locale/nl_BE
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SECTIE 2 - BELANGRIJKE INFORMATIE 

Het is belangrijk dat: 

 U uw Polisblad controleert, zodat u zeker weet dat de gegevens correct zijn en u de gewenste dekking 

ontvangt; 

 U controleert of u in aanmerking komt voor deze verzekering (zie Geschiktheid verderop in dit document); 

 U controleert of u ons correcte informatie hebt verschaft (zie Openbaarmaking van belangrijke informatie 

verderop in dit document); 

 U uw agent zo snel mogelijk op de hoogte stelt van eventuele onnauwkeurigheden in uw Polisblad of als u 
niet in aanmerking komt voor de verzekering; en 

 U voldoet aan de plichten die in elke sectie van het Polisdocument worden vermeld en aan de plichten 
volgens de verzekering in zijn geheel. 

 

Voorwaarden 

Bepaalde voorwaarden zijn van toepassing op deze volledige verzekering. In de sectie Algemene voorwaarden 
op pagina 6 van dit Polisdocument worden deze voorwaarden uitvoerig beschreven. Daarnaast zijn er enkele 
voorwaarden die specifiek van toepassing zijn op het indienen van een claim. Deze voorwaarden worden 
besproken in de sectie Een claim indienen op pagina 6- 7. 

In deze secties wordt besproken aan welke voorwaarden u dient te voldoen. Wanneer u niet aan deze 
voorwaarden voldoet, is het mogelijk dat wij een claim niet uitbetalen of dat we het uitbetaalde bedrag verlagen. 
Onder dergelijke omstandigheden is het mogelijk dat uw polis wordt geannuleerd. 

Welke TomTom-producten u kunt verzekeren 

Elk TomTom-product dat u wilt verzekeren onder deze polis, dient minder dan 1 maand oud te zijn en u dient over 

een geldig bewijs van eigendom te beschikken wanneer de verzekering voor het desbetreffende item in werking 

treedt. De TomTom-producten mogen niet zijn aangeschaft buiten Nederland en mogen niet tweedehands, op 

een veiling of via een veilingswebsite zijn aangeschaft. 

Informatie die u ons verschaft 

Kandidaten 

Tijdens het aanvragen van deze verzekering hebben we u gevraagd te bevestigen dat u in aanmerking komt voor 

dekking. Dit zijn de geschiktheidsvereisten: 

 U dient minstens 18 jaar te zijn op het moment waarop deze verzekering wordt aangeschaft. 

 Uw TomTom-product mag niet beschadigd zijn voor de startdatum van deze verzekering. 

 U dient de eigenaar te zijn van het te verzekeren TomTom-product en dit product mag niet tweedehands, op 

een veiling of via een veilingswebsite zijn aangeschaft. 

 Uw TomTom-product moet zijn aangeschaft in Belgie en moet volgens Belgie specificaties zijn geproduceerd.  

 U dient een permanente inwoner te zijn van Belgie. 

We kunnen u niet verzekeren als u niet aan deze geschiktheidsvereisten voldoet op de startdatum van uw polis. 

Neem zo snel mogelijk contact op met uw agent als u niet in aanmerking komt voor deze verzekering, als u door 

veranderde omstandigheden niet langer aan de geschiktheidsvereisten voldoet of als u vragen hebt. U vindt de 

contactinformatie van uw agent op pagina 2 van dit Polisdocument. 

Openbaarmaking van belangrijke informatie 

Bij de beslissing om deze verzekering te accepteren en tijdens het vaststellen van de voorwaarden , vertrouwen we 

op de informatie die u ons via uw agent hebt verschaft. U dient er redelijkerwijs zorg voor te dragen dat u volledige 

en correcte antwoorden geeft op de vragen die we stellen wanneer u uw polis afsluit, aanpast of verlengt. Als de 

informatie die u ons hebt verschaft niet volledig en juist is: 

 annuleren we mogelijk uw polis en weigeren we mogelijk uw claims te betalen, of 
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 betalen we uw claim mogelijk niet volledig uit, of 

 wordt de mate van dekking mogelijk aangepast. 

Als u zich realiseert dat u ons onvolledige of onjuiste informatie hebt gegeven, dient u zo snel mogelijk contact op 

te nemen met uw agent. U vindt de contactinformatie van uw agent op pagina 2 van dit Polisdocument. 

SECTIE 3 – WAT WORDT GEDEKT? 

Polisbeperkingen 

 We zullen uw TomTom-product repareren of vervangen wanneer u een claim indient. 

 U bent beperkt tot 1 claim in elke 12 maanden periode 

Accidentele schade 

We zullen de reparatiekosten betalen als uw TomTom-product beschadigd is geraakt ten gevolge van een ongeluk. 

Als uw TomTom-product niet gerepareerd kan worden, zullen we u een TomTom-product sturen ter vervanging. 

Deze vervanging wordt geleverd in overeenkomst met de sectie Vervangende apparatuur op pagina 7 van dit 

Polisdocument. 

Als slechts een of meerdere onderdelen van uw TomTom-product zijn beschadigd, vervangen of repareren we 

alleen de desbetreffende onderdelen. 

Diefstal 

Wanneer uw TomTom-product wordt gestolen, vervangen wij het in overeenkomst met de voorwaarden op de 

pagina Vervangende apparatuur op pagina 7 van dit Polisdocument. 

Als slechts een of meerdere onderdelen van uw TomTom-product zijn gestolen, vervangen we alleen de 

desbetreffende onderdelen. 

Onopzettelijk verlies 

Wanneer u uw TomTom-product per ongeluk verliest, vervangen wij het in overeenkomst met de voorwaarden op 

de pagina Vervangende apparatuur op pagina 7 van dit Polisdocument. 

Als u slechts een of meerdere onderdelen van uw TomTom-product bent kwijtgeraakt, vervangen we alleen de 

desbetreffende onderdelen. 

SECTIE 4 – WAT WORDT NIET GEDEKT? 

Lees de algemene uitsluitingen aan het einde van deze sectie en de specifieke uitsluitingen voor elke 
sectie over een specifieke dekking. 

Onopzettelijk verlies  

 Die worden veroorzaakt doordat u uw TomTom-product opzettelijk hebt beschadigd of er opzettelijk nalatig mee 

bent omgegaan. 

 Die worden veroorzaakt doordat u zich niet aan de aanwijzingen van TomTom hebt gehouden. 

 Die worden veroorzaakt door routinematig uitgevoerd onderhoud of routinematig uitgevoerde inspecties of 

reiniging. 

 Die worden veroorzaakt door een productiedefect of door het terugroepen van producten door TomTom. 

  

 Die het gevolg zijn van reparaties door een niet door ons erkende reparateur. 

 Als het serienummer van uw TomTom-product niet kan worden bepaald. 

 Die optreden wanneer uw TomTom-product niet in het bezit van u of een gezinslid is.  

 Die te wijten zijn aan slijtage of geleidelijke afname van de prestaties. 
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 In geval van krassen, deukjes of andere beschadigingen die alleen gevolgen hebben voor het uiterlijk van uw 

TomTom-product, maar die absoluut geen gevolgen hebben voor de prestaties of functionaliteit. 

Diefstal of onopzettelijk verlies 

We betalen geen claims uit: 

 Als uw TomTom-product wordt gestolen uit een motorvoertuig (waaronder een motorfiets), tenzij alle ruiten en 

deuren dicht en op slot zijn (als het voertuig ruiten en deuren heeft) en alle beveiligingssystemen zijn 

geactiveerd.  

 Als uw TomTom-product wordt gestolen uit een leegstaand pand, tenzij er in het pand bewijs wordt 

aangetroffen van gewelddadige braak. 

 Tenzij u binnen 24 uur nadat u het incident hebt gedetecteerd aangifte van het incident hebt gedaan bij de politie 

en u een aangiftenummer hebt gekregen van de politie. Mocht het om een verloren voorwerp gaan, dan kunt u 

het ook melden bij de gemeente of bij een andere erkende aangifte-instantie. 

 Die optreden wanneer uw TomTom-product niet in het bezit van u of een gezinslid is. 

Algemene uitsluitingen die van toepassing zijn op alle typen dekking 

We betalen geen claims uit: 

 Die het resultaat zijn van nalatigheid door u (of een van uw gezinsleden) ten opzichte van uw TomTom-product. 

In het kader van deze sectie wordt met de term ''u'' ook verwezen naar uw gezinsleden. 

Wat bedoelen we met nalatigheid ten opzichte van uw TomTom-product? 

U dient: 

 Uw TomTom-product niet bewust ergens te laten liggen waar de kans groot is dat het wordt gestolen, 

verloren gaat of beschadigd raakt. 

 Als u uw TomTom-product ergens moet achterlaten, bewaar het dan waar mogelijk op een onzichtbare, 

afgesloten locatie. 

Als u geen afgesloten locatie kunt vinden, dan dient u het op een veilige, onopvallende plek te bewaren. 

 Probeer uw TomTom-product te vinden als u denkt dat u het hebt verloren. 

Redenen waarom uw claim mogelijk niet wordt uitbetaald 

We bestuderen de precieze omstandigheden van uw claim als we beslissen of u zorg hebt gedragen voor uw 

TomTom-product en of uw claim al dan niet kan worden geaccepteerd. 

Het is niet mogelijk alle redenen te vermelden waarom uw claim mogelijk niet wordt uitbetaald. Als u echter 

bewust risico's hebt genomen met uw TomTom-product, wordt uw claim mogelijk niet uitbetaald. Hieronder 

vindt u enkele voorbeelden van gevallen waarin wij zouden oordelen dat u bewust risico's hebt genomen met 

uw TomTom-product: 

 Als u uw TomTom-product op een tafel in een café of restaurant laat liggen wanneer u naar de bar of het 

toilet gaat, in plaats van het mee te nemen. 

 Als u uw TomTom-product in de kleedkamer van een sportschool laat liggen in plaats van het mee te 

nemen of in een afgesloten kluis te plaatsen. 

 Als u niet voldoet aan de geschiktheidsvereisten voor deze polis (zoals vermeld op pagina 3 van dit 

Polisdocument). 

 Als u geen bewijs van eigendom van uw TomTom-product kunt overleggen. 

 De kosten voor het vervangen van gedownloade materialen of software. 

 Voor eventuele aanvullende apparatuur of accessoires die met uw TomTom-product worden gebruikt. 

 Die het gevolg zijn van het feit dat uw TomTom-product een datum of tijd niet goed kan herkennen of 

verwerken. 

 Voor alle kosten of onkosten die niet rechtstreeks zijn gekoppeld aan het incident waarvoor de claim is 

ingediend. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kosten voor het vervangen van gedownloade materialen of software. 



 

6 

 

 Abonnementskosten van welke aard dan ook. 

 Andere kosten dan de kosten voor het vervangen of repareren van uw TomTom-product. 

 Voortvloeiend uit uw gebruik of eigendom van uw TomTom-product, inclusief enige ziekte of verwonding die 

daarvan het gevolg is. 

 Oorlog of terroristische aanslagen. 

 Wanneer u strijdt in een heersende oorlog. 

 Nucleaire risico's. 

 Schade die het gevolg is van drukgolven die worden veroorzaakt door luchtvaartuigen of andere machines die 

bij sonische of supersonische snelheid reizen. 

SECTIE 5 - ALGEMENE VOORWAARDEN 

Locaties waar dekking wordt verschaft 

De verzekering is van toepassing op TomTom-producten die zijn gekocht en gebruikt in Belgie en gedurende 

maximaal 90 dagen tijdens een periode van 12 maanden in het buitenland. De vervanging of reparatie kan pas 

worden uitgevoerd wanneer u weer terug bent in Belgie. Alle reparaties dienen te worden uitgevoerd door een 

reparateur die door ons is goedgekeurd. 

Uw polis overdragen 

Deze verzekering kan niet worden overgedragen op iemand anders tenzij u ons hiervan schriftelijk op de hoogte 

stelt en van ons een bevestiging ontvangt dat wij uw verzoek accepteren. 

SECTIE 6 – EEN CLAIM INDIENEN 

Met wie u contact moet opnemen 

Als u een claim wilt indienen, dient u een online claimformulier in te vullen. U vindt dit formulier op: 

https://nl.support.tomtom.com/app/questions/extended_warranty/locale/nl_BE 

Nadat u uw claimformulier hebt ingevuld en ingediend, ontvangt u een automatische e-mail waarin het 

dossiernummer van de claim wordt bevestigd. TomTom zal uw claim binnen 2 werkdagen na de datum waarop u 

uw claimformulier hebt ingediend, verwerken en u meer informatie verschaffen nadat uw claim is gevalideerd. 

De verklaringen op het claimformulier worden gecontroleerd teneinde fraude te voorkomen. 

Wat u moet doen 

U dient te voldoen aan de volgende voorwaarden. Als u zich niet aan deze voorwaarden houdt en als dat 

betekent dat de claimsadministrateur uw claim niet goed kan beoordelen of ons verlies niet tot een minimum 

blijft beperkt, is het mogelijk dat we uw claim niet uitbetalen of dat u een lager bedrag ontvangt. 

 Alle claims dienen zo snel mogelijk te worden gemeld aan de claimsadministrateur, in elk geval binnen 7 

dagen nadat u zich bewust bent geworden van het incident. U dient een claimformulier volledig in te vullen 

en op eigen kosten alle informatie en assistentie te verlenen die de claimsadministrateur nodig heeft om 

vast te stellen welk bedrag dient te worden uitbetaald volgens uw verzekering. 

U dient bewijs van eigendom van uw TomTom-product te overleggen ter ondersteuning van elke claim, in 

aanvulling op alle andere aankoopbonnen of documenten waar we mogelijk om vragen. Als u geen bewijs van 

eigendom kunt overleggen, is uw claim niet geldig. 

 Van elke vorm van diefstal moet binnen 24 uur nadat u de diefstal hebt ontdekt aangifte worden gedaan bij 

de politie. U dient de claimsadministrateur het aangiftenummer te geven. 

 Als u uw TomTom-product kwijtraakt, dient u een aangifte- of referentienummer te verkrijgen van de 

gemeente of een erkende instantie voor het melden van verloren voorwerpen. 

 Als uw TomTom-product beschadigd is, dient u het TomTom-product te overhandigen ter inspectie en 

reparatie. 

 

https://nl.support.tomtom.com/app/questions/extended_warranty/locale/nl_BE
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Garantie van de fabrikant 

Als uw TomTom-product beschadigd raakt tijdens de garantieperiode van de fabrikant, dient u de door de fabrikant 

voorgeschreven garantieprocedure te doorlopen. 

Wanneer in het kader van deze verzekering goedgekeurde reparaties de garantie van de fabrikant doen vervallen, 

repareren of vervangen we uw TomTom-product in overeenstemming met de voorwaarden van de garantie van de 

fabrikant gedurende de nog niet vervallen periode van deze garantie. 

Andere verzekering 

Als ten tijde van een geldige claim volgens deze verzekering blijkt dat er nog een verzekeringspolis is afgesloten 

die u dekking biedt voor hetzelfde verlies of dezelfde kosten, is het mogelijk dat we de andere verzekeraar vragen 

om onze kosten geheel of gedeeltelijk te vergoeden. U bent verplicht ons de hulp of informatie te verschaffen die 

we mogelijk nodig hebben om ons te helpen onze verliezen terug te vorderen. 

U wordt mogelijk gevraagd informatie te verschaffen over andere contracten, garanties of verzekeringen die van 

toepassing kunnen zijn op het TomTom-product, waaronder, maar niet uitsluitend, uw inboedelverzekering eller 

bilforsikring. 

Frauduleuze claims of misleidende informatie 

Wij hanteren een robuuste aanpak voor fraudepreventie. Wanneer u of iemand die namens u handelt een claim 

indient onder deze verzekering die frauduleus, opzettelijk overdreven of opzettelijk misleidend is, is het mogelijk dat 

we: 

 uw claim niet uitbetalen; en 

 eventuele bedragen die we al hebben uitbetaald met betrekking tot die claim terugvorderen (van u); en 

 uw verzekering beëindigen vanaf het moment waarop de fraude is gepleegd; en 

 de politie op de hoogte stellen van de gepleegde fraude. 

Als uw verzekering wordt beëindigd vanaf het moment waarop de fraude is gepleegd, betalen we geen claims uit 

voor eventuele incidenten die daarna plaatsvinden. 

Vervangende apparatuur 

We proberen uw TomTom-product te vervangen door een identiek nieuw of volledig herzien product van dezelfde 

leeftijd en in dezelfde conditie, maar mogelijk met een andere kleur. 

In het onwaarschijnlijke geval waarin dit niet mogelijk is, zal de claimsadministrateur u voorzien van een nieuw of 

volledig herzien product met vergelijkbare specificaties of van vergelijkbare waarde, waarbij de leeftijd en toestand 

van uw TomTom-product vlak voor het indienen van uw claim in overweging worden genomen. 

SECTIE 7 – ANNULERING VAN DE POLIS 

Uw annuleringsrechten 

U kunt uw beleid op elk gewenst moment annuleren, maar er is geen premie terugbetaling omdat u geen premie 

hebt betaald voor deze verzekering.Neem contact op met uw agent als u uw polis wilt annuleren. De 

contactgegevens staan op pagina 2 van dit polisdocument 

Onze annuleringsrechten 

We behouden ons het recht voor deze polis meteen te annuleren als u fraude pleegt. 

Wij behouden ons het recht voor om uw polis te annuleren als het gedekte risico aanzienlijk is toegenomen. Wij 
kunnen dat recht uitoefenen binnen een maand vanaf het moment dat wij bewust worden van een dergelijke 
wijziging van het risico. Als u latere wijzigingen in de polis niet accepteert of als u nalaat om te reageren op onze 
voorstellen binnen één maand na schriftelijk in kennis te zijn gebracht van die voorstellen, kunnen wij na vijftien 
dagen uw polis annuleren. 

 

We kunnen uw polis ook annuleren in geval van een wijziging van het risico waardoor we u niet langer kunnen 

verzekeren, of als u bedreigend of agressief gedrag vertoont jegens ons, uw agent of de claimsadministrateur. 
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Wanner we uw polis om een van deze redenen annuleren, stellen we u daarvan 30 dagen van tevoren op de 

hoogte. 

Als we uw polis annuleren, doen we dat door middel van een schriftelijke kennisgeving aan het meest recente 

adres dat we voor u hebben. 

SECTIE 8 – EEN KLACHT INDIENEN 

Wij streven ernaar u te allen tijde uitstekende service te verlenen, maar we begrijpen dat er situaties kunnen 

optreden die u ertoe noodzaken een klacht in te dienen. 

 

Volg onderstaande procedure als u wilt klagen.Ga in eerste instantie als volgt te werk wanneer uw klacht 

betrekking heeft op een claim die u al hebt ingediend: 

 Ga naar TomTom.com 

 Selecteer Ondersteuning 

 Selecteer uw product 

 Klik op E-mail ons 

 Typ Klacht over Extra Care in de onderwerpregel 

Tel: 027007270 

U kunt ook een brief sturen naar:  

TomTom Klantenservice  

Oosterdoksstraat 114 

1011 DK Amsterdam  

Nederland 

Als uw klacht geen betrekking heeft op een claim, adresseert u deze als volgt: 

Customer Care  

Castelan Limited  

Alpha House 

Sunnyside Road North  

Weston-super-Mare  

North Somerset 

BS23 3QY 

E-mail: enquiries@tomtomextracare.eu  

De agent of claimbeheerder bevestigt zo snel mogelijk uw klacht schriftelijk.  

De agent of claimbeheerder streeft ernaar om u diens beslissing over uw klacht schriftelijk te verstrekken binnen 

acht weken na de klacht te hebben ontvangen 

Mocht u na de definitieve reactie van ofwel de agent ofwel de claimbeheerder nog steeds ontevreden zijn of als u 

geen definitieve reactie hebt ontvangen binnen acht weken nadat de klacht is ontvangen, dan kunt u in aanmerking 

komen om uw klacht door te verwijzen naar de Ombudsman van de verzekeringen in België. De contactgegevens 

zijn als volgt: 

Ombudsdienst Verzekeringen 

de Meeussquare 35 

1000 Brussels 

Belgium  

 

Tel: +32 (2) 547 58 71 

Fax: +32 (2) 547 59 75 

Email: info@ombudsman.as 

Website: Ombudsman van de Verzekeringen 

mailto:info@ombudsman.as
http://www.ombudsman.as/nl/service/index.asp?lg=nl&
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Als u   uw verzekering online hebt aangeschaft, kunt u desgewenst ook een klacht indienen via het door de 

Europese Commissie ingestelde ODR-platform (platform voor online geschillenbeslechting). Deze service heeft tot 

doel inwoners van de Europese Unie (EU) die online goederen of services hebben gekocht te helpen geschillen te 

beslechten. Klik op de volgende link voor toegang tot het ODR-platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

Dit betekent niet dat u niet langer het recht hebt uw klacht in te dienen via de zojuist vermelde procedure. Let wel 

dat de Europese Unie uw klacht volgens de huidige regels uiteindelijk zal doorsturen naar de bovengenoemde 

instantie voor geschillenbeslechting. 

Let op: ''online'' verwijst naar alle producten die zijn verkocht via websites, e-mail, telefoon, sociale media en 

andere digitale verkopers. 

SECTIE 9 – INFORMATIE OVER REGELGEVING, JURIDISCHE EN OVERIGE 

INFORMATIE 

Financiële compensatieregeling 

We zijn gedekt door het Britse Financial Services Compensation Scheme (financiële compensatieregeling). U hebt 

wellicht recht op compensatie volgens deze regeling als wij niet in staat zijn aan onze verplichtingen volgens dit 

contract jegens u te voldoen. Wend u voor meer informatie tot: Financial Services Compensation Scheme, 10th 

Floor, Beaufort House, 15 St. Botolph Street, Londen, EC3A 7QU. Tel: +44(0)20 7741 4100. Website: 

www.fscs.org.uk 

Gegevensbescherming 

Alle informatie die u verstrekt, wordt alleen gebruikt voor het doeleinde van verstrekking van dit 

verzekeringscontract aan u, beheer van uw polis en behandeling van eender welke claim die u indient. Wij, uw 

agent en alle partijen handelend namens ons of namens zichzelf, behandelen alle informatie die u verstrekt, in 

overeenstemming met de in België van kracht zijnde wetten inzake gegevensbescherming. 

Recht en bevoegdheid 

Er wordt overeengekomen dat deze verzekering uitsluitend door het recht en de praktijk van België wordt beheerst, 

en alle geschillen die ontstaan krachtens, ten gevolge van of in verband met deze verzekering, uitsluitend aan de 

jurisdictie van een bevoegde rechtbank in België worden onderworpen. 

Wij gaan ermee akkoord dat alle dagvaardingen, kennisgevingen of processen waarvoor is vereist dat ze aan ons 

worden betekend voor het doeleinde van inleiding van een gerechtelijke procedure tegen ons in verband met deze 

verzekering, worden beschouwd adequaat te zijn betekend indien gericht aan Lloyds algemene vertegenwoordiger 

voor België en bezorgd aan ons ter attentie van: 

Ralph J. Van Helden 

Lloyd’s General Representative for Belgium (Mandataire General de Lloyd’s) 

BVBA D’Hoine & Mackay Advocaten, 

Grote Steenweg 33, 

2600 Antwerp, Belgium. 

 

Tel: +32 (0) 3 470 23 09  
Fax: +32 (0) 3 470 23 17 

E-mail: ralph.vanhelden@lloyds.com  
 

, die of dat in dit geval gemachtigd is om de betekening namens ons te accepteren. 

Door de bovengenoemde machtiging te geven, doen wij geen afstand van ons recht op eventuele speciale 

periodes van uitstel of termijnen waarop wij ter oorzake van onze verblijfplaats of woonplaats in Engeland recht 

kunnen hebben voor de betekening van dergelijke dagvaardingen, kennisgevingen of processen. 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/
http://www.fscs.org.uk/
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Sancties 

We verschaffen geen voordelen onder dit verzekeringscontract wat betreft het bieden van dekking, het uitbetalen 

van een claim of het bieden van enige voordelen als dat een schending zou betekenen van door de wet of 

regelgeving opgelegde sancties, restricties of verboden. 

Aansprakelijkheid voor gelijke delen 

De verplichtingen van de deelnemende verzekeraars uit hoofde van verzekeringscontracten waarin zij deelnemen 

betreffen hoofdelijke in plaats van gezamenlijke aansprakelijkheid en zijn uitsluitend beperkt tot de omvang van hun 

individuele deelnamen. De deelnemende verzekeraars zijn niet aansprakelijk voor de deelname van 

medeverzekeraars die om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk niet aan hun verplichtingen voldoen. 

De verzekeraar 

Deze verzekering wordt gewaarborgd door Lloyd’s Syndicate 4444, beheerd door Canopius Managing Agents 

Limited. Vestigingsplaats: Canopius Managing Agents Limited, Gallery 9, One Lime Street, Londen, EC3M 7HA. 

Geregistreerd in Engeland onder nummer 01514453. 

Informatie over regelgeving 

Canopius Managing Agents Limited is gemachtigd door de Britse Prudential Regulation Authority en staat onder 

toezicht van de eveneens Britse Financial Conduct Authority en de Prudential Regulation Authority. 

Referentienummer van het bedrijf: 204847. 

Uw agent, Castelan Limited, is gemachtigd door en staat onder toezicht van de Britse Financial Conduct Authority. 

Referentienummer van het bedrijf: 572287. 

SECTIE 10 – DEFINITIES 

Wanneer de volgende woorden of uitdrukkingen vet worden weergegeven in dit Polisdocument, hebben deze de 

volgende betekenis. 

''Heersende oorlog'' - Uw actieve deelname aan een oorlog waarin u volgens de België wetgeving onder het 

commando staat of in dienst bent van de krijgsmacht van een land. 

''Agent'' - De partij die, de persoon die of het bedrijf dat deze verzekering namens u heeft geregeld. De agent is 

Castalen Limited. 

''Claimsadministrateur'' - Het bedrijf dat uw claim namens ons verwerkt. Dat is TomTom. 

''Bewijs van eigendom'' - Een origineel aankoopbewijs waarop de gegevens van uw TomTom-product staan 

vermeld of een vergelijkbaar document dat aantoont dat u de eigenaar bent van het TomTom-product. Het 

TomTom-product mag niet tweedehands, op een veiling of op een veilingswebsite zijn aangeschaft. 

''Gezinslid'' - Uw moeder of vader, echtgeno(o)t(e), partner of zoon of dochter die bij u woont. 

''Beperkte garantie'' - De door TomTom verschafte garantie van de fabrikant die uw TomTom-product 

gedurende 24 maanden na de aanschaf van het nieuwe product beschermt in geval van mechanische of 

elektrische storingen. 

''Nucleaire risico's'' - Ioniserende straling of besmetting door radioactiviteit door nucleaire brandstof of nucleair 

afval door het verbranden van nucleaire brandstof of radioactieve toxische explosieven of andere gevaarlijke 

eigenschappen van explosieve nucleaire installaties of nucleaire onderdelen daarvan. 

''Verzekeringsperiode'' - De 2 jaar periode waarvoor deze verzekering geldig is, zoals vermeld inuw Polisblad. 

''Polisblad'' - Het document waarop uw naam staat vermeld als de verzekeringnemer en waarin wordt uitgelegd 

welke dekking de polis u biedt. U vindt hier de verzekeringsperiodeen het aantal verzekerde TomTom-producten. 

Uw Polisblad wordt vervangen wanneer u wijzigingen aanbrengt in de polis. 

''Startdatum'' - De datum waarop de verzekering in werking treedt, zoals vermeld in uw Polisblad. 

''Terrorisme'' - Elke handeling, waaronder, maar niet uitsluitend, het gebruik of de dreiging tot het gebruik van 

geweld door een persoon of groep(en) personen die ofwel op eigen initiatief handelt of handelen, ofwel uit hoofde 

van of in verband met organisaties of regeringen, en die wordt uitgevoerd om politieke, religieuze, ideologische of 
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vergelijkbare redenen of met deze doeleinden, waaronder de bedoeling om een overheid te beïnvloeden en/of om 

het publiek of een gedeelte van het publiek angst aan te jagen. 

''TomTom-product'' - 'Het apparaat moet door u zijn gekocht en op het moment van indiening van een aanvraag 

tot verzekering voor dat item minder dan één maand oud zijn, zoals bevestigd door het bewijs van eigendom. 

''Gewelddadige braak'' - Onrechtmatige toegang tot een pand, op gewelddadige wijze verkregen. Bijvoorbeeld 

door een deur open te breken of een ruit in te slaan om binnen te komen. 

''Oorlog'' betekent: 

(a) Een oorlog, een inval, acties van vijandige buitenlandse machten, vijandigheden (al dan niet wanneer de 

oorlog is verklaard), burgeroorlog, opstand, revolutie, militaire of wederrechtelijke macht, oproer of burgerlijke 

onrust die de omvang van een opstand of militaire of wederrechtelijke macht heeft of aanneemt, of 

(b) Elke terroristische aanslag, of 

(c) Elke oorlogshandeling of terroristische aanslag waarbij nucleaire wapens of installaties of chemische of 

biologische stoffen worden gebruikt of vrijkomen, of waarbij wordt gedreigd met het gebruik daarvan. 

''We, wij, ons, onze'' - Lloyd’s Syndicate 4444, beheerd door Canopius Managing Agents Limited. 

''U, uw'' - De persoon die wordt vermeld in het Polisblad die de eigenaar is van de verzekerde items, die deze 

verzekering heeft aangevraagd . 


