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Je leest nu de verzekeringsvoorwaarden van de Volkswagen 
Bedrijfswagens Extra Garantie Plus. 

Hoe lees je deze voorwaarden?
De afspraken over de verzekering staan op het polisblad en de 
verzekeringsvoorwaarden. Staan er tegenstrijdigheden in de voorwaarden? 
Dan gelden eerst de afspraken die op het polisblad staan en daarna de 
verzekeringsvoorwaarden.
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1. Definities

 • Verzekeringnemer: Degene die de verzekeringsovereenkomst is aan-
gegaan met de Maatschappij;

 • Verzekerde: Eigenaar van het Motorrijtuig;
 • Maatschappij: AWP P&C S.A. Dutch Branch handelend onder de naam 

Allianz Global Assistance;
 • Motorrijtuig: Het op het polisblad omschreven voertuig van het merk 

‘Volkswagen Bedrijfswagen’ met een maximaal gewicht van 5.9 ton, 
hybride, electrisch of rijdend op benzine, diesel of gas met inbegrip van 
fabrieksopties (waaronder een LPG-installatie of aardgasinstallatie), 
audio en audiovisuele onderdelen en met een motorvermogen van 
hoogstens 460 kW, met Nederlands kenteken;

 • Reparateur: Een door de importeur of de fabrikant erkende Volkswagen 
Servicepartner;

 • Storing: Het plotseling uitvallen en/of breken van een onderdeel 
waardoor dit onderdeel niet meer in staat is de functie te vervullen 
waarvoor het werd ontworpen.

2. Geldigheidsgebied
De verzekering is van kracht in landen van de Europese Economische  
Ruimte (EER) en Zwitserland, Andorra en San Marino. 

3. Vergoedingen
 • De Maatschappij verleent schadevergoeding in het geval van een  

Storing binnen de overeengekomen verzekeringsperiode waardoor 
reparatie noodzakelijk is.

 • Tenzij specifiek anders aangegeven in deze voorwaarden zal schade-
vergoeding uitsluitend worden verleend in natura door het herstellen 
van de Storing.

 • Indien een Storing optreedt, dekt de verzekering eveneens het testen, 
meten en afstellen.

 • Er vindt geen reparatie plaats indien de reparatiekosten hoger zijn dan 
de dagwaarde van het Motorrijtuig ten tijde van het optreden van een 
Storing. In dat geval wordt een vergoeding uitgekeerd aan Verzekerde 
gelijk aan het verschil tussen de dagwaarde en de restwaarde van  
het Motorrijtuig (exclusief BTW).

 • Bereddingskosten: Kosten door Verzekerde gemaakt bij een onmiddel-
lijk dreigend gevaar, of kosten daarna gemaakt in verband met maat- 
regelen ter voorkoming of vermindering van verzekerde kosten.  
Bereddingskosten worden naar redelijkheid vergoed.

4. Schadevaststelling
 • De schade wordt vastgesteld door een Reparateur;
 • Buitenland: Indien de reparatie in het buitenland moet worden uitge-

voerd, is de Verzekerde verplicht de Storing te melden aan Volkswagen  
Mobiliteitsgarantie. In deze   gevallen dient de verzekerde eerst voor de 
reparatie te betalen en vervolgens de reparatiefactuur in te dienen bij  
de Reparateur. De kosten die voor vergoeding in aanmerking komen  
zijn niet hoger dan de kosten voor dergelijke reparaties in Nederland. 

5. Verplichtingen
Verzekerde is verplicht: 

 • om alle voorgeschreven onderhoudsbeurten en reparaties te laten  
uitvoeren bij een Reparateur;

 • een verzekeringsexpert toe te staan om het beschadigde Motorrijtuig 
op elk moment te onderzoeken en, op verzoek van de expert, hem  
informatie te verschaffen die hij nodig heeft om de schade te beoor- 
delen;

 • de schade zoveel mogelijk te beperken;
 • elke schade in Nederland te laten repareren tenzij dit redelijkerwijs niet 

mogelijk is;
 • op verzoek aan te tonen dat het Motorrijtuig alle voorgeschreven  

onderhoudsbeurten heeft gehad;
 • een gedekte schade zo spoedig mogelijk te melden bij de Reparateur, 

doch uiterlijk binnen één maand. In elk geval dienen schaden binnen  
de dekkingsperiode te worden gemeld;

 • alle reparaties die vallen onder deze verzekering te laten verrichten 
door een Reparateur.

Indien niet wordt voldaan aan deze verplichtingen, is er geen dekking.

6. Uitsluitingen
 • Uitgesloten zijn de volgende Motorrijtuigen:

 - Politieauto’s en hulpverleningsvoertuigen;
 - Motorrijtuigen die zijn aangepast om op gas te rijden;
 - Motorrijtuigen waarvoor niet minimaal 2 jaar garantie is afgegeven 

door de fabrikant;
 - Motorrijtuigen gefabriceerd voor een speciaal doel of speciale series 

waarbij er minder dan 200 per jaar zijn geproduceerd;
 - Motorrijtuigen die zijn hersteld na een Total loss;
 - Motorrijtuigen op naam van of in bezit van een autobedrijf of  

hersteller.
 • Van de verzekering is uitgesloten schade:

 - als gevolg van onderhoud en/of reparatie;
 - aan onderdelen welke niet gecertificeerd zijn door de fabrikant;
 - als gevolg van normale slijtage;
 - aan de volgende onderdelen: 

 - Audio en audiovisuele onderdelen die niet door de fabriek of  
importeur zijn ingebouwd of geleverd en door de officiële  
Volkswagen dealer zijn geplaatst;

 - Glas;
 - Koppelingsplaat en drukgroep, remtrommels, remschijven en 

-blokken, banden, veren/springveren en (pneumatische) schok-
dempers;

 - Chassis- en carrosserieonderdelen, afneembaar dak (hardtop)  
en cabrioletdak (mechanische en elektronische onderdelen  
uitgezonderd);

 - Zekeringen en gloei- en halogeenlampen;
 - Ontstekingsbougies, en tevens verbruiksgoederen zoals olie, 

oliefilters en antivries, tenzij deze direct gerelateerd zijn aan  
gebreken die onder de dekking vallen.

 - Interieurdelen waaronder bekledingen, matten, dashboard,  
geluidsdempingen, dashboardkastjes/opbergvakken, asbak,  
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zonneklep, hoedenplank en sierlijsten;
 - Externe afwerkingsmaterialen waaronder sierlijsten, dorpel-

lijsten, emblemen en sierroosters;
 - Accu’s, behalve bij uitval van de accu en de auto niet ouder is dan 

36 maanden;
 - in de volgende situaties, bij de volgende handelingen en aan de  

volgende onderdelen: Windgeruis, piepen en ratelen, corrosie-
schade, spuitwerk aan carrosserieonderdelen;

 - door gebruik van ongeschikte smeermiddelen en brandstoffen;
 - die opzettelijk wordt veroorzaakt of het gevolg is van grove  

nalatigheid en/of fraude;
 - door oneigenlijk gebruik of overbelasting;
 - die optreedt terwijl aan het Motorrijtuig een aanhangwagen 

of een ander voertuig is gekoppeld waarvan het totaal gewicht  
hoger is dan het maximum trekgewicht dat op het kentekenbewijs 
(Voertuigbewijs) staat vermeld;

 - als gevolg van voorbereiding tot, oefening voor of deelneming aan 
sportevenementen;

 - aan een Motorrijtuig waarvan de kilometerteller is uitgeschakeld 
of met een kilometerteller die niet het werkelijk gereden aantal  
kilometers aangeeft;

 - als gevolg van wijzigingen aan het Motorrijtuig indien deze niet zijn 
uitgevoerd volgens de voorschriften van de importeur of fabrikant;

 - aan camper op- of ombouw en alle daartoe behorende onderdelen;
 - tijdens het gebruik van het Motorrijtuig op last van de Nederlandse 

of vreemde overheid, behalve wanneer er sprake is van een werk- 
gever/werknemerverhouding;

 - wanneer de schade het beoogde of zekere gevolg is van handelen 
of nalaten van de gebruiker van het Motorrijtuig, of ten gevolge van 
onoordeelkundig gebruik.

 • Er is geen dekking voor schade die het gevolg is van brand, ontploffing, 
zelfontbranding, blikseminslag, storm, hagel, onweer, aardbeving en 
overstromingen of enig ander van buitenaf komend onheil.

 • Alle indirecte schade is uitgesloten van schadevergoeding. Onder  
indirecte schade wordt onder meer verstaan kosten van wegslepen, 
telefoonkosten, vertraging, opslagkosten, kosten voor een huurauto, 
alsmede verlies als gevolg van vertraging en schade aan niet-gedekte 
onderdelen.

 • Er is geen dekking indien verzegelingen zijn verbroken.
 • Motorrijtuigen die zijn opgevoerd door een andere partij dan een  

partij die is goedgekeurd door de fabrikant of de importeur zijn van  
de dekking uitgesloten.

 • Schade veroorzaakt door een onderdeel dat zelf toe is aan reparatie of 
onderhoud.

 • Wanneer een niet gedekt onderdeel de functionaliteit van een gedekt 
onderdeel belemmert.

 • Indien de fabrikant en/of de importeur een Motorrijtuig terugroept 
vanwege een structureel technisch gebrek, zijn dit structurele gebrek 
noch enigerlei kosten in verband met het terugroepen gedekt;

 • Schade welke door een andere verzekering en/of garantie vergoed 
wordt.

 • De verzekering komt niet tot uitkering indien de ingangsdatum van  
de dekking niet direct aansluit aan een voorgaande garantie of  
reparatieverzekering.

7. Aanvang, duur en einde
Aanvang

 • De verzekering gaat in op de op het polisblad genoemde ingangs- 
datum.

 • Binnen 14 dagen na de datum waarop de verzekering is afgesloten of 
– indien deze dag na deze periode valt – de dag waarop Verzekering- 
nemer het polisblad heeft ontvangen, kan Verzekeringnemer de  
verzekering beëindigen zonder opgave van redenen. 

Duur
De reparatieverzekering is geldig voor een periode van maximaal  
24 maanden. De dekking gaat in aansluitend op de door de importeur 

afgegeven garantie. De dekking geldt tijdens het derde en vierde jaar na de 
eerste tenaamstelling van het Motorrijtuig en is aanvullend op de garantie 
afgegeven door de importeur.

Einde
 • De verzekering eindigt zonder dat opzegging vereist is:

 - na het verstrijken van de verzekerde periode zoals vermeld op  
het polisblad (vanaf maand 48 na de eerste tenaamstelling van het 
Motorrijtuig);

 - zodra het Motorrijtuig het op het polisblad vermelde maximum  
kilometrage heeft bereikt;

 - indien het Motorrijtuig als total loss mag worden beschouwd,  
technisch dan wel economisch;

 - na diefstal van het Motorrijtuig;
 - bij het achterwege blijven van premiebetaling na het verstrijken van 

de in artikel 8 genoemde termijnen;
 - na export van het Motorrijtuig;

 • Zodra het Motorrijtuig in de handelsvoorraad van een autobedrijf 
wordt opgenomen wordt de dekking opgeschort. De einddatum van 
de dekking wijzigt niet;

 • In geval van total loss, inruil of diefstal kan Verzekerde de verzeke- 
ring opzeggen zonder opzegtermijn vóór de ingangsdatum van de 
dekking;

 • In het geval van bedrog of grove nalatigheid door Verzekerde kan de 
Maatschappij de verzekering met onmiddellijke ingang beëindigen. 

8. Premiebetaling
Verzekeringnemer dient de premie, de kosten en de assurantiebelasting 
vooruit te betalen, uiterlijk op de dertigste dag nadat deze verschuldigd 
wordt. Indien Verzekeringnemer het verschuldigde niet binnen deze 
termijn heeft betaald of weigert te betalen, wordt geen dekking verleend, 
met terugwerkende kracht tot de eerste dag van de onbetaald gebleven 
verzekeringsperiode. Voor opzegging van de dekking met terugwerkende 
kracht is ingebrekestelling door de Maatschappij niet vereist. Een 
gedeeltelijke betaling wordt beschouwd als niet-betaling. De dekking wordt 
weer van kracht voor gebeurtenissen die plaatsvinden na de dag waarop  
het verschuldigde door de Maatschappij is ontvangen en aanvaard.

9. Premierestitutie
Bij beëindiging van de verzekering door Verzekerde vóór ingang van de 
dekking zal de Maatschappij de premie terugbetalen. Bij beëindiging van  
de verzekering door Verzekerde na ingang van de dekking zal de 
Maatschappij de premie pro-rata terugbetalen.

10. Privacyreglement
Wij houden ons bij het verzamelen, verkrijgen en gebruiken van persoonlijke
gegevens aan de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens en het
Verbond van Verzekeraars. Voor meer informatie kunt u de bijlage Privacy
in de voorwaarden raadplegen.

11. Geschillen
Op de verzekeringsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
Klachten over de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst 
moeten aan de directie van de Maatschappij worden voorgelegd. 
Wanneer het oordeel van de Maatschappij niet bevredigend is, 
kan Verzekerde zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële 
Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. 
T 0900 - 3552248. Email: info@kifid.nl. www.kifid.nl. Wanneer een 
klager geen gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om een klacht 
in te dienen bij het KiFiD, staat het hem vrij om in plaats daarvan het  
geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

12. Nederlands recht
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
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Bijlage B-PL-Privacy18

Per 25 mei 2018 vormt deze bijlage een geheel met de verzekeringsvoorwaarden. 

Privacy en persoonlijke gegevens
Je leest nu onze Privacyverklaring. Deze verklaring legt uit welke persoonlijke gegevens we verzamelen, hoe en waarom we dit doen én met wie deze 
gegevens worden gedeeld. 

1. Wie zijn wij?
Wij zijn de Nederlandse vestiging van AWP P&C S.A. - Dutch Branch met een statutaire zetel in Parijs, Frankrijk. We handelen ook onder de naam Allianz 
Global Assistance en zijn onderdeel van Allianz Partners SAS. Onze organisatie heeft een vergunning waarmee wij wereldwijd verzekeringen en diensten 
mogen aanbieden. 

Allianz Global Assistance is verantwoordelijk voor de bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij houden ons hiervoor aan de wet en regels voor 
gegevensbescherming.  
 
2. Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?
Als je een verzekering bij ons aanvraagt, verzamelen en verwerken we de volgende persoonlijke gegevens: 
• Naam, adres en woonplaats.
• Geslacht, geboortedatum en leeftijd.
• Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres, etc.).
• Betalingsgegevens (creditcard, bankrekeningnummer, etc.).
• Dekkingsgegevens van afgesloten polissen.
• Bij gebruik van de website en apps: type apparaat, browser, taal, datum, tijd en IP-adres.
• Bij bepaalde verzekeringen: locatiegegevens, kenteken, reisgegevens, nationaliteit, identiteitsbewijs, beroep en gezinssamenstelling.
• Resultaten van fraude- en/of sanctiescreening.

Daarnaast verzamelen en verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens, zoals medische gegevens. Onze alarmcentrale verleent directe hulp bij 
ziekenhuisopname, een ernstig ongeval of overlijden. Als de alarmcentrale het nodig vindt, kan zij gegevens opvragen bij een verzekerde, familieleden, 
hulpverleners en/of bij de behandelend arts. Zij kan deze gegevens verstrekken aan personen die betrokken zijn bij de hulpverlening. Ook geeft zij de 
informatie aan onze medisch adviseur.  

3. Hoe verzamelen en gebruiken wij persoonlijke gegevens?
Hieronder lees je voor welke doelen wij jouw persoonlijke gegevens gebruiken. Ook leggen we uit of we hiervoor wel of geen toestemming van je nodig hebben. 

Doelen Is jouw toestemming nodig?

Voor het accepteren en uitvoeren van je verzekeringsovereenkomst, het beheren van hieruit voortkomende 
relaties en om je snel en juist te kunnen informeren.

Nee

Voor onze financiële administratie. Nee

Voor marketingactiviteiten. Bijvoorbeeld gericht op het vergroten van ons klantenbestand of om je te informe-
ren over producten en diensten die mogelijk interessant zijn. Wij kunnen dit doen via e-mail, post, telefoon, 
website en apps. Als je deze vorm van communicatie niet prettig vindt, kun je bezwaar indienen of je toestem-
ming intrekken (zie punt 9).

Ja, tenzij wij een gerechtvaardigd 
belang hebben bij de verwerking

Voor profiling. Dit is het verzamelen, analyseren en combineren van je persoonsgegevens tot een profiel. Dit 
heeft als doel onze communicatie en ons productaanbod aan te sluiten op jouw persoonlijke voorkeuren. Daar-
naast brengen we met profielen mogelijke (bedrijfs)risico’s in kaart.

Ja, tenzij wij een gerechtvaardigd 
belang hebben bij de verwerking

Voor het nemen van geautomatiseerde beslissingen. Bijvoorbeeld om de premie te berekenen en de hoogte van 
jouw klantvoordeel of loyaliteitskorting te bepalen aan de hand van je profiel. Daarnaast om je bezoek aan onze 
website te personaliseren door producten, diensten, aanbiedingen en inhoud af te stemmen op je voorkeuren.

Ja, tenzij de verwerking 
noodzakelijk is voor 
totstandkoming of uitvoering van 
de verzekeringsovereenkomst

Voor statistische analyses en om onze producten en diensten verder te ontwikkelen. Nee

Om fraude, witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen en te bestrijden. Daarnaast om de 
veiligheid en integriteit van de financiële branche, onze organisatie, medewerkers en cliënten te beschermen. 

Nee

Om te voldoen aan verplichtingen volgens de wet (zoals het afdragen van belasting of screening vanwege de 
Sanctiewet). 

Nee

Om een risico te herverzekeren. Dit houdt in dat wij zelf een verzekering afsluiten om het risico te spreiden. Nee
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Wij kunnen ook persoonlijke gegevens over je ontvangen uit openbare 
bronnen, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), RDW en het  
Kadaster. En van andere organisaties of personen, zoals bemiddelaars, 
gevolmachtigd agenten, werkgevers, hulpverleners, schadebehandelaars, 
andere verzekeraars, onderzoeksbureaus of instellingen voor fraude-
preventie.

Hieronder staan doelen genoemd waarvoor wij geen nadrukkelijke toe-
stemming van je nodig hebben. Als dit het geval is, verwerken wij deze 
persoonsgegevens omdat wij dit mogen en/of om te voldoen aan ver-
plichtingen volgens de wet. Bijvoorbeeld als de verwerking van gegevens 
noodzakelijk is:

• Voor het afsluiten van een overeenkomst of het uitvoeren hiervan.
• Om jouw belangen of die van een ander te beschermen.
• Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
• Voor een taak van algemeen belang.
• Omdat wij (of andere partijen) daar een gerechtvaardigd belang bij 

hebben, behalve als de belangen van jou of een betrokkene zwaarder 
wegen. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met ons op 
(zie punt 9).  

Wij hebben jouw persoonlijke gegevens nodig om onze producten en 
diensten te kunnen aanbieden en uitvoeren. Als je jouw persoonlijke  
gegevens niet met ons wilt delen, kunnen wij je geen verzekering aan-
bieden die aansluit bij jouw specifieke wensen. 

4. Wie heeft toegang tot jouw persoonlijke gegevens? 
Wij zorgen ervoor dat jouw persoonlijke gegevens worden verwerkt op 
een manier die past bij bovenstaande doelen. Hiervoor kunnen jouw  
gegevens aan de volgende partijen bekendgemaakt worden: overheden, 
andere Allianz Group bedrijven, andere verzekeraars, co-verzekeraars, her-
verzekeraars, verzekeringstussenpersonen en banken. Al deze partijen zijn 
verantwoordelijk voor de bescherming van jouw gegevens. 
 
We kunnen je gegevens ook delen met partijen die wij opdracht gegeven 
hebben om de gegevens te verwerken. Dit zijn: andere Allianz Group 
bedrijven, adviseurs, deskundigen, juristen, reparateurs, artsen en dienst-
verlenende bedrijven. Deze partijen mogen je persoonlijke gegevens niet 
gebruiken voor hun eigen marketingactiviteiten zonder jouw toestemming. 

We kunnen gegevens delen bij een (geplande) reorganisatie, fusie, verkoop, 
gezamenlijke onderneming, toewijzing of overdracht. Daarnaast bij een 
faillissement of het overdragen van (een deel van) ons bedrijf, onze activa 
of aandelen. 

Tot slot kunnen we gegevens delen om aan de wet te voldoen. Bijvoorbeeld 
aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) wanneer je hier 
een klacht hebt ingediend over onze producten of diensten. Wij kunnen ook 
gegevens uitwisselen met Stichting CIS in het kader van fraudebestrijding.
 
5. Waar worden mijn persoonlijke gegevens verwerkt? 
Omdat onze hulpverlening wereldwijd is, kunnen je persoonsgegevens 
zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden 
verwerkt door de partijen bij punt 4. Hierbij zorgen wij er altijd voor dat 
we afspraken maken over vertrouwelijkheid en veiligheid. En dat deze 
afspraken aansluiten op de regels voor gegevensbescherming. We geven 
je persoonsgegevens nooit aan partijen die geen rechten hebben om ze 
te verwerken. 

Als een ander bedrijf van de Allianz Group jouw persoonlijke gegevens 
verwerkt buiten de EER, doen we dat op basis van goedgekeurde  
bedrijfsvoorschriften. Deze zogenaamde Allianz Privacy Standard (Allianz 
BCR) biedt een juiste bescherming van de persoonsgegevens en is geldig 
voor alle bedrijven van de Allianz Group. 

De Allianz BCR en de lijst van Allianz Group bedrijven die hieraan voldoen, 
vind je op www.allianz-assistance.nl/privacy. Als de Allianz BCR niet geldt, 
nemen wij aangepaste maatregelen. Deze zorgen ervoor dat de overdacht 
van je persoonlijke gegevens buiten de EER net zo goed beschermd is als 
binnen de EER. Wil je weten welke maatregelen dit zijn? Neem dan contact 
met ons op (zie punt 9). 
 
6. Wat zijn je rechten rondom je persoonlijke gegevens? 
 Als het volgens de wet mag, heb je het recht om:  
• Toegang tot je persoonlijke gegevens te vragen. Dit kunnen vragen zijn 

over hoe wij aan de gegevens komen en waarom ze verwerkt worden. 
Of over de contactgegevens van de verantwoordelijke partijen, de ver-
werkers en andere organisaties of personen met wie gegevens kunnen 
worden gedeeld.

• Je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens in te 
trekken. 

• Je persoonlijke gegevens aan te passen, bijvoorbeeld als je verhuisd bent. 
• Te vragen om je persoonsgegevens te verwijderen uit ons systeem. 

Bijvoorbeeld als we ze niet meer nodig hebben voor bovengenoem-
de doelen en wij niet wettelijk verplicht zijn je gegevens langer te  
bewaren. 

• Te vragen of wij de verwerking van jouw persoonlijke gegevens willen 
beperken. Bijvoorbeeld wanneer je twijfelt of je gegevens kloppen. De 
beperking geldt dan voor de periode waarin we de juistheid contro-
leren.

• Je persoonlijke gegevens digitaal te ontvangen, voor jezelf of voor een 
nieuwe verzekeraar.  

• Een klacht in te dienen bij ons en/of de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Als je hiervan gebruik wilt maken, kun je contact met ons opnemen. Je 
vindt onze contactgegevens bij punt 9. Meld hierbij je naam, e-mailadres, 
polisnummer (als je die hebt) en je vraag. Dit kan ook online via ons aan-
vraagformulier op www.allianz-assistance.nl/privacy.
 
7. Hoe kun je bezwaar maken? 
Je kunt bezwaar maken tegen de verdere verwerking van je persoonlijke 
gegevens of ons vragen hiermee te stoppen. We voldoen aan je verzoek, 
behalve als wij volgens de wet toestemming hebben voor de verdere 
verwerking. Als je bezwaar wilt maken, kun je contact met ons opnemen. 
Je vindt onze contactgegevens bij punt 9. 
 
8. Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens? 
We bewaren persoonlijke gegevens zeven jaar vanaf de datum waarop 
de verzekering eindigt, behalve als een kortere of langere bewaarperiode 
(wettelijk) nodig is. We gebruiken de gegevens alleen voor doelen waarvoor 
we ze hebben gekregen. 
  
9. Hoe kun je contact met ons opnemen? 
Als je vragen hebt over de manier waarop wij jouw persoonlijke gegevens 
gebruiken, neem dan per e-mail of post contact op: 

Allianz Global Assistance
T.a.v. Data Privacy Officer 
Poeldijkstraat 4, 1059VM  AMSTERDAM 
E-mail: privacy.nl@allianz.com 
 
10. Hoe vaak vernieuwen we deze privacyverklaring? 
We updaten deze privacyverklaring regelmatig. De laatste versie is  
beschikbaar op onze website: www.allianz-assistance.nl/privacy. Als er 
een belang rijke wijziging plaatsvindt, informeren we je direct. Deze priva-
cyverklaring is voor het laatst bijgewerkt in april 2018.  
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