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Geachte mevrouw, mijnheer,
Yarden heeft mij een brief gestuurd met als onderwerp ‘Belangrijk nieuws over uw
uitvaartverzekering’. In deze brief kondigt Yarden een wijziging van de voorwaarden van mijn
pakketpolis aan. Tegen deze wijziging maak ik bezwaar.
Uit de media heb ik begrepen dat deze wijziging mogelijk niet rechtsgeldig is en dat hier
onderzoek naar wordt gedaan. De redenen die worden aangevoerd zijn:
- De en-bloc-clausule waarop Yarden zich beroept, stond oorspronkelijk niet in de
voorwaarden.
- Op een en-bloc-clausule kan uitsluitend een beroep worden gedaan in geval van
zwaarwegende bijzondere omstandigheden. Van dergelijke omstandigheden is geen
sprake, dan wel Yarden heeft dit tot op heden onvoldoende aannemelijk gemaakt.
- Met de wijziging verandert het karakter van de verzekering van een pakketverzekering
naar een sommenverzekering: er is namelijk sprake van een gemaximeerde
verzekerde som.
In de brief stelt Yarden ook dat de omzetting van mijn pakketpolis in 2007 niet volgens de
voorwaarden heeft plaatsgevonden. Deze omzetting uit 2007, waarmee de voorwaarden van
mijn pakketpolis aanzienlijk verslechterden, heeft mij ertoe gebracht om een extra verzekering
af te sluiten. Zonder het bericht over de omzetting had ik nooit de extra polis afgesloten. Ik
heb daardoor schade geleden, namelijk alle door mij betaalde premie op de extra polis
vermeerderd met wettelijke rente.
Graag ontvang ik binnen 14 dagen na heden van u schriftelijk bericht dat de in uw brief
aangekondigde wijziging van de voorwaarden van mijn pakketpolis wordt teruggedraaid en dat
Yarden alle door mij betaalde premie op de extra polis inclusief wettelijke rente zal
terugbetalen. Indien u aan mijn oproep geen gehoor geeft dan stel ik u hierbij aansprakelijk
voor alle hiermee verband houdende schade. U dient deze brief tevens te beschouwen als een
handeling om de verjaring te stuiten. Onder voorbehoud van alle rechten en weren,
Hoogachtend,
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Verstuur de brief per aangetekende post met bericht van ontvangst aan Yarden en bewaar een kopie van
de brief en van het ontvangstbewijs dat u op het postkantoor krijgt.
2
Vul hier polisnummer(s) en naam van de polis(sen) in.

