
 

 

Bandenverzekering 

Algemene voorwaarden verzekering 
De Algemene verzekeringsvoorwaarden hieronder zijn bedoeld informatie te verstrekken 
omtrent de inhoud van het  groepsverzekeringscontract tussen AD Tyres International SLU, 
Carrer Bonaventura Armengol num 10, AD500 Andorra la Vella, als verzekeringnemer, i-
surance GmbH, Brunnenstr. 181, D-10119 Berlin, als verzekeringsbemiddelaar en Great 
Lakes Insurance SE, Königinstr. 107, D-80802 München, als verzekeraar waarbij u zich als 
verzekerde aansluit. 

De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar in het Nederlands en in het Frans. Alle 
communicatie met de verzekerde is in het Nederlands of in het Frans, afhankelijk van de 
keuze van de verzekerde. 

Sectie 1: Verzekeringsdekking 
1. Wie kan zich aanmelden voor de bandenverzekering? 
U kan enkel toetreden tot het groepsverzekeringscontract in de hoedanigheid als 
eigenaar (koper zoals vermeld op de aankoopfactuur) van de verzekerde band (en) u de 
band niet voor professionele doeleinden gebruikt. 

2. Wat kan ik verzekeren? 
Alleen nieuwe banden voor auto’s voor privégebruik, bestelwagens of kleine bussen voor  
privégebruik, tot 7,5 ton toelaatbaar totaalgewicht, evenals voor terreinwagens  en 
motorfietsen. De band moet zijn goedgekeurd om aan het wegverkeer deel te nemen en 
moet worden gekocht bij de bandendealer die u de bandenverzekering aanbiedt  

3. Welke risico's worden door de bandenverzekering gedekt? 
Onder voorbehoud van de uitsluitingsclausules in artikel 7 hieronder, zal de verzekering 
optreden indien de verzekerde band op het voertuig is bevestigd en ongeoorloofd wordt 
voor het normaal gebruik door de realisatie van een van de volgende risico’s: 

• Schade die rechtstreeks voorkomt uit het contact van de band met een scherp 
voorwerp (bijvoorbeeld: een spijker, glas, het trottoir);  

• Klapband; 
• Vandalisme. 

4. Wat is het verzekeringsgebied van mijn bandenverzekering?  
De dekking van de verzekering is uitsluitend geldig voor incidenten die plaatsvinden in 
Europa (volgens het internationale verzekeringsbewijs de "groene kaart"). 

5. Wat wordt er vergoed door mijn verzekering? 

Indien er zich een risico voordoet dat gedekt is, zoals beschreven in artikel 3 hierboven, 
neemt de verzekering, binnen de limieten en met inachtneming van de hieronder 
vermelde uitsluitingsclausules, de kosten voor de herstelling of vervanging van de 
verzekerde band, voor zich. De vervangende band moet van hetzelfde model en hetzelfde 
merk zijn als de verzekerde band. De vervangende band moet worden gekocht bij de 
online winkel waar u de verzekerde band heeft gekocht en u zich heeft aangemeld voor 
dit groepsverzekeringscontract. Een vervanging van de verzekerde band vindt plaats in 
geval in geval van volledig verlies van de band of indien herstelling daarvan onredelijk of 
economisch of technisch onmogelijk is. De vergoeding door de verzekeraar is beperkt tot 
de aankoopprijs van de verzekeringsband op het moment dat u de verzekering afsloot en 
tot een maximum van 300 € per band. Het bedrag wordt betaald door overschrijving op 
de rekening die u opgeeft, verminderd met de toepasselijke vrijstelling zoals vermeld in 
artikel 14 hieronder. Deze compensatie vindt plaats binnen dertig (30) dagen vanaf de 
dag dat u alle elementen hebt meegedeeld waarmee de verzekeraar een standpunt over 
de claim kan innemen. 

6. Hoe vaak kan ik een schadeclaim indienen?  

In het geval van een verzekerde schade die resulteert in een herstelling, blijft uw 
verzekeringsdekking lopen. U kunt andere schadegevallen vaststellen die tot een 
reparatie leiden. Aan de andere kant, in het geval van een schade gevolgd door een 
vervanging, eindigt uw verzekering na het verdwijnen van de verzekerde band.  De 
verzekeringsdekking wordt niet op de vervangende band overgedragen. 

7. Wat wordt niet gedekt door mijn bandenverzekering?  
Uitgesloten van verzekeringsdekking zijn de volgende risico’s en gebeurtenissen: 

• Schade die optreedt wanneer de band een diepte toont van de hoofdgroeven van 
het loopvlak van minder dan 3 mm; 

• diefstal van de verzekerde band of het voertuig; 
• banden voor vrachtwagens of taxi’s;normale of overmatige slijtage van de 

verzekerde band ;schade die voortvloeit uit een verkeersongeval 
• schade die voortvloeit uit een onjuiste tussenkomst door een derde met het oog 

op herstelling, onderhoud, inspectie of verbetering; 
• schade als gevolg van onjuiste bandenspanning, afwijkend van de instructies van 

de fabrikant of verband houden met onjuiste instellingen van het chassis of 
onjuiste opslag van de banden;schade ontstaan op privéwegen of wegen die niet 
voor het wegverkeer zijn opengesteld (off-road) of schade die voortvloeit uit 
sportactiviteiten zoals rally's en autoraces; 

• schade waarvoor een derde aansprakelijk is vanwege wettelijke en contractuele 
verplichtingen, bijvoorbeeld fabrieksgarantie;schade die te wijten is aan 
opzettelijke of bedrieglijke fout door de verzekerde  

• schade als gevolg van aan oorlogs- en terroristische gebeurtenissen, als gevolg van 
allerlei soorten oproeren of als gevolg van maatregelen die daartegen worden 
genomen, alsook als gevolg van natuurrampen; 

• kosten voor banden op dezelfde as, als deze niet verzekerd of beschadigd zijn; 
• kosten voor de aankoop van de vervangende band, indien de vervangende band 

niet is gekocht bij de online winkel waar u de verzekering heeft afgesloten;kosten 

die voortvloeien uit het schadegeval, direct of indirect, anders dan 
bandenreparatie of vervangende banden, zoals pechverhelping (depannage) of 
montagekosten. 

8. Wanneer begint de dekking van mijn verzekering? 

De verzekeringsdekking begint vanaf de aankoopdatum van de verzekerde band zoals 
vermeld op de factuur, op voorwaarde dat de verzekeringspremie op tijd wordt betaald 
zoals beschreven in art. 10. 

9. Wanneer eindigt mijn verzekeringsdekking? 

De dekking eindigt na afloop van 12 maanden. Het contract wordt niet stilzwijgend 
verlengd. 
De verzekeringsdekking eindigt wanneer de beschadigde band is vervangen vanwege het 
wegvallen van het verzekerde risico. De verzekeringsdekking eindigt ook in geval totaal 
verlies van de verzekerde band zonder aanspraak te maken op de verzekering. In 
dergelijke gevallen kan een nieuwe bandenverzekering worden afgesloten door een 
nieuwe premie te betalen, op de website van de distributeur op het moment van aankoop 
van een nieuwe band. 

10. Hoe kan ik de verzekeringspremie betalen? 

De verzekeringspremie is een eenmalige betaling voor de volledige 
verzekeringsdekkingsperiode en is verschuldigd bij het afsluiten van de verzekering – los 
van het bestaan van een herroepingsrecht-.  

Voor elke verzekerde band, bedraagt de premie 3,90 € voor de contractperiode van 364 
dagen, inclusief alle belastingen. 

De verzekeringspremie dient te worden betaald uitsluitend door middel van een van de 
betaalmethoden die worden aangeboden door uw online bandenwinkel. 

Bij het ontbreken van een onmiddellijke betaling zoals hierboven aangegeven, wordt de 
dekking niet van kracht. 

11. Kan ik mijn bandenverzekering beëindigen? 

U kunt het contract zonder boete en zonder motivatie via mail, via telefoon, bij 
aangetekend schrijven, bij deurwaarderexploot, of door kennisgeving tegen 
ontvangstbewijs herroepen, binnen veertien (14) dagen. De opzegtermijn begint met de 
aankoop van de verzekerde band en de gelijktijdige sluiting van het verzekeringscontract 
of de datum waarop u toegang hebt gekregen tot deze verzekeringsvoorwaarden, indien 
later. De opzeggingsbrief moet naar het volgende adres worden gestuurd Great Lakes 
Insurance SE C/O AD Tyres International SLU, Carrer Bonaventura Armengol num 10, 
AD500 Andorra la Vella,; e-mail: cm+assurance@adtyre.com. De premie kan echter niet 
worden terugbetaald als een claim al binnen de periode van 14 dagen is voldaan. 

Uw herroepingsrecht vervalt wanneer een claim al binnen de termijn van 14 dagen door 
de verzekeraar wordt terugbetaald. Uw herroeping wordt onmiddellijk van kracht op het 
moment van kennisgeving en de Verzekeraar vergoedt alle gelden die in 
overeenstemming met dit contract zijn ontvangen. De Verzekeraar beschikt hiertoe over 
een periode van dertig (30) dagen die begint te lopen vanaf de dag dat het de 
kennisgeving van beëindiging ontvangt. 

Sectie 2: Verplichtingen in geval van een claim 
12. Hoe meld ik schade? 
In geval van een schadegeval , meldt u het schadegeval binnen tien (10) dagen via het 
kennisgevingssysteem van de website van de dealer waar u de verzekering heeft 
afgesloten. 

13. Moet ik een vrijstelling betalen? 
In het geval van een verzekerd schadegeval, is een vrijstelling van toepassing voor elke 
verzekerde band. De vrijstelling is berekend aan de hand van de leeftijd van de 
verzekerde band en wordt berekend als een percentage van de aankoopprijs (inclusief 
belastingen) van de verzekerde band zoals vermeld op de factuur ervan: 
• 25% in het eerste jaar na de aankoopdatum; 
We brengen de vrijstelling in mindering op het terug te betalen bedrag voor de reparatie 
of vervanging van de verzekerde band. 

14. Wat zijn mijn verplichtingen in het geval van een schadegeval ?  
U hebt de volgende verplichtingen bij het melden van een schadegeval: 

• U dient het schadegeval binnen 10 dagen volledig en waarheidsgetrouw te 
melden, gebruikmakend van het online schadeformulier beschikbaar via het 
kennisgevingssysteem op de website van uw bandendealer waar u de verzekering 
heeft afgesloten; 

• In geval van een schadegeval dat aanleiding geeft tot vervanging van de band, 
dient u op uw eigen kosten via de website van de dealer bij wie u de verzekering 
hebt afgesloten de vervangingsband te kopen en ons vervolgens de factuur op 
testuren. 

• In geval van een bandenreparatie, moet u eerst de beschadigde band op uw 
kosten repareren en ons de factuur sturen; 

In geval van vandalisme moet u dit onmiddellijk klacht indienen bij de politie; 
• Op verzoek van de vennootschap i-surance, dient u elk aanvullend document te 

verstrekken dat nodig is om de schade te beoordelen en de hoogte van de 
verzekeringsuitkeringen te bepalen; 

• Als verhaal tegen een derde partij (inclusief een andere verzekeraar) beschikbaar 
is, moet u alle nodige stappen ondernemen om uw rechten te vrijwaren. 

15. Wat zijn de gevolgen van schending van mijn verplichtingen? 

In het geval van een laattijdige verklaring van het verlies of van niet-naleving van uw 
contractuele verplichtingen, en als de verzekeraar vaststelt dat deze schending hem 
schade berokkent, heeft de verzekeraar het recht om van het bedrag van de 
schadevergoeding het bedrag af te trekken dat overeenkomt met deze schade 



 

 

De verzekeraar is vrijgesteld van enige verplichting tot schadevergoeding indien de 
aangeslotene  opzettelijk de verzekeraar heeft misleid of geprobeerd te misleiden in het 
kader van de aangifte van het risico of verlies, wat betreft de omstandigheden van het 
verlies of het bedrag van de schade. 

Sectie 3: Algemene informatie 
16. Door wie wordt de verzekering aangeboden? 
Uw verzekeraar is Great Lakes Insurance SE, een dochteronderneming van Munich Re, 
waarvan de hoofdzetel gevestigd is aan de Königinstr. 107, D-80802 München, Duitsland, 
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 230378 bij het Amtsgericht München. 
Als verzekeringsmaatschappij, Great Lakes Insurance SE 5187 staat onder toezicht van de 
Duitse Financiële Toezichthouder (Bundesanstalt für Finanzdienstleitungsaufzicht (BaFin)), 
Graurheindorfer Str. 108, D- 53117 Bonn; e-mail: poststelle@bafin.de; Tel +49 228 4108-0; Fax 
+49 228 4108-1550 en opereert in België in het kader van de vrijheid van dienstverrichting. 

Uw Tussenpersoon is de vennootschap i-surance GmbH, Brunnenstr. 181, D-10119 Berlijn, die 
verantwoordelijk is voor het beheer van de contracten en de schadegevallen. i-surance is een 
verzekeringstussenpersoon  in overeenstemming met § 34d Abs. 1 van het Duits wetboek van 
handel en industrie. De Tussenpersoon is lid van van de Berlijnse Industrie- en Handelskamer en 
is ingeschreven in het Register van tussenpersonen onder nummer D-34IG-YMVVJ7-22. i-
surance opereert in België in het kader van de vrijheid van dienstverrichting.  

17. Hoe kan ik een klacht indienen? 
Elke klacht over het contract kan worden ingediend aan Great Lakes Insurance SE p/a i-surance 
GmbH, Brunnenstr. 181, D-10119 Berlijn, e-mail tyres@i-surance.eu, tel. +32 800 709 37. i-
surance zal er alles aan doen om uw probleem zo snel mogelijk op te lossen. 
U kunt ook contact opnemen met de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35, 
1000 Brussel; info@ombudsman.as; tel. 02 547 58 71; fax 02 547 58 75. 

Het indienen van een klacht doet geen afbreuk aan de mogelijkheid een rechtsvordering in 
stellen. 

18. Hoe worden mijn persoonlijke gegevens gebruikt? 

Door het afsluiten van de verzekering aanvaardt u dat de verzekeringnemer, in de 
hoedanigheid van verkoper van de banden, uw persoonlijke gegevens verzamelt en 
verstrekt aan i-surance voor claimbeheer en statistische analyses. I-surance mag deze 
gegevens registreren en doorsturen aan serviceproviders die bij de behandeling van het 
schadegeval betrokken zijn, evenals aan de verzekeraar en groepsmaatschappijen in 
België en in het buitenland. 
U hebt het recht op toegang, rectificatie, bijwerking, afwijzing en verwijdering van uw 
persoonlijke gegevens die zijn opgenomen in de bestanden van de verzekeraar, de 
tussenpersoon, die u kunt uitoefenen door een e-mail naar data-security@i-surance.eu 
of aangetekende brief te sturen met ontvangstbevestiging aan i-surance. Aanvullende 
informatie is verkrijgbaar bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel; commission@privacycommission.be). 

19. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 
Op deze verzekeringsovereenkomst en deze algemene verzekeringsvoorwaarden is het 
Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die zouden kunnen rijzen in het kader van 
Algemene Voorwaarden en, meer in het algemeen, in verband met het afsluiten van dit 
groepsverzekeringscontract vallen onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. 
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Dit document is alleen ter informatie over de belangrijke inhoud van uw verzekering. Uitgebreide informatie over het 
product wordt verstrekt in andere documenten (factuur en algemene verzekeringsvoorwaarden). U wordt verzocht deze 
documenten volledig door te lezen.  

 
Uw verzekeraar is Great Lakes Insurance SE waarvan de hoofdzetel gevestigd is aan Königinstr. 107, 80802 D-Munich, 
ingeschreven in het handelsregister onder nummer HRB 230378, Amtsgericht München. Als verzekeringsmaatschappij is 
Great Lakes erkend 5187 door de Duitse Federale Toezichthouder voor de Financiële Markten (Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)) , Graurheindorfer Str. 108, D-53117 Bonn, e-mail : poststelle@bafin.de; tel. 0228 
4108-0; fax 0228 4108-1550 en opereert in België in het cader van de vrijheid van dienstverrichting 
Om wat voor een verzekering gaat het?  
Het is een bandenverzekering die u beschermt tegen de financiële gevolgen door schade of totaal verlies van uw nieuw gekochte 
banden. 

 Wat is het verzekerd risco? 

Welke risico’s worden gedekt? 

De op de factuur aangegeven band waarvoor 
op het moment van aankoop de 
bandenverzekering is afgesloten, is verzekerd 
tegen: 

✓ Schade waardoor de band ongeschikt wordt 
voor normaal ten gevolge van direct contact 
van de band met een scherp voorwerp 
(bijvoorbeeld een spijker, glas, het trottoir), 

✓ een klapband vandalisme.  
 
Welke banden kunnen worden 
verzekerd? 

✓ nieuwe banden voor auto’s, bestelwagens of 
kleine bussen voor  privégebruik, tot 7,5 ton 
toelaatbaar totaalgewicht, evenals voor 
terreinwagens en motorfietse, en niet op een 
voortuig dat bestemd is voor professioneel 
gebruik (bijvoorbeeld een taxi of zware 
bedrijfswagen).  
 

Wat is niet verzekerd? 

 Diefstal van de verzekerde band of het voertuig 
 Normale of overmatige slijtage van de verzekerde band 
 Schade die valt onder de wettelijke of contractuele 

garantie van de fabrikant of dealer van de band 
 Schade als gevolg van onjuiste bandenspanning, 

afwijkend van de instructies van de fabrikant of verband 
houden met onjuiste instellingen van het chassis of 
onjuiste opslag van de banden 

 Schade die te wijten is aan opzettelijk of bedrieglijke 
fout door de verzekerde 

 Schade als gevolg van aan oorlogs- en terroristische 
gebeurtenissen, als gevolg van allerlei soorten 
oproeren of als gevolg van maatregelen die daartegen 
worden genomen, alsook als gevolg van natuurrampen; 

 Kosten die voortvloeien uit het schadegeval zoals 
pechverhelping (depannage) of montagekosten. 

 Kosten voor banden op dezelfde as, als deze niet 
verzekerd of beschadigd zijn; 

 Kosten voor de aankoop van de vervangende band, 
indien de vervangende band niet is gekocht bij de 
online winkel waar u de verzekering heeft afgesloten; 

 Schade opgelopen bij rally's en autoraces of door 
gebruik op een weg die niet voor het wegverkeer is 
opengesteld 

 Schade die optreedt wanneer de band een diepte toont 
van de hoofdgroeven van het loopvlak van minder dan 
3 mm;  

 Schade die voortvloeit uit een verkeersongeval 
 Schade veroorzaakt ten gevolge van werkzaamheden 

aan de band door derden 

 Zijn er uitsluitingen van de verzekeringsdekking? 

! Het na aankoop van de band is er per verzekerde 
band, een vrijstelling van toepassing van 25% van 
aankoopbedrag, inclusief belastingen. 

! De globale vergoeding is beperkt tot € 300 per band 

Raadpleeg de bepalingen en voorwaarden voor alle 
beperkingen en uitsluitingen van dekking die hierboven niet 
worden behandeld 

Wat wordt vergoed? 
 

✓ In geval van vernietiging wordt de band 
vervangen door een identieke nieuwe band 

✓ In geval van herstelbare schade vergoeden wij 
de herstellingkosten 



 

 Waar ben ik verzekerd? 

✓ De verzekeringsdekking is uitsluitend geldig voor incidenten die plaatsvinden binnen Europa (volgens het 
internationale verzekeringsbewijs de "groene kaart"). 

 Wat zijn mijn verplichtingen? 

- Elk schadegeval dient volledig en waarheidsgetrouw binnen een termijn van 10 dagen online te worden gemeld. 
- In geval van een schadegeval dient u tevens alle documenten te verstekken die van nut kunnen zijn om de schade 

te beoordelen en door i-surance zou worden verzocht. 
- In het geval van vandalisme, moet direct  klacht indienen bij de politie.  
- In het geval van een verzekerde gebeurtenis waarbij een band wordt vervangen, moet u een gelijkwaardige 

vervangende band aanschaffen bij de online winkel waar u de verzekering heeft afgesloten. 

 

 Wanneer begint en eindigt de dekking?  

De dekking van de verzekering begint op de aankoopdatum van de band zoals vermeld op de factuur. De contractduur is 12 
maanden, zonder de mogelijkheid van stilzwijgende verlenging .De verzekeringsdekking eindigt in geval van een verzekerde 
schade die aanleiding geeft tot vervanging van de band of wanneer de verzekerde band vernietigd wordt, ook zonder een 
verzekerde gebeurtenis. 

 

 Wanneer en hoe betaal ik de premie? 

De premie is verschuldigd bij aankoop van de band waarvoor een verzekering wordt afgesloten. De eenmalige 
verzekeringspremie bedraagt 3,90 € (inclusief belasting) voor het contract van 12 maanden. 

 Hoe kan ik het contract annuleren? 

De verzekering eindigt automatisch, zonder dat opzeggen vereist is, aan het einde van de contractduur van 12 maanden. U 
kunt het contract herroepen zonder boete en zonder motivatie binnen 14 dagen na de sluiting van het contract.  



Privacy-informatie behoren bij uw bandenverzekering 
 
In aanvulling op de algemene verzekeringsvoorwaarden, het productinformatieblad en verzekeringsbewijs, ontvangt u in dit document 
informatie over de verwerking en het gebruik van uw gegevens. 

 
1 Verantwoordelijke 
1.1 De verantwoordelijke voor de verwerking van uw 

persoonlijke gegevens is i-surance GmbH, Brunnenstrasse 
181, D-10119 Berlijn. E-Mail : info@i-surance.de; Tel. +49 
30 2390 4770. 

1.2 De toezichthouder voor gegevensbescherming van i-
surance GmbH is te bereiken via data-security@i-
surance.eu danwel via het bovengenoemde postadres 
schriftelijk te bereiken. 
 

2 Doel en juridische grondslag van de gegevensverwerking 
2.1 i-surance biedt diensten op basis van ons 

groepsverzekeringscontract met uw online 
bandenleverancier, om u als verzekeringsnemer van een 
verzekeringsdekking voor uw banden te voorzien. 

2.2 i-surance verwerkt uw gegevens om verzekeringsdekking te 
kunnen bieden, in het bijzonder voor het afwikkelen van 
schadegevallen en de behandeling van klachten. 

2.3 Daarnaast kunnen uw gegevens voor statistische analyse, 
in het bijzonder voor de berekening van de 
verzekeringspremie en schadevergoedingen, maar ook 
binnen het kader van de naleving van wettelijke 
verplichtingen worden gebruikt. 

2.4 Voor deze doeleinden worden uw persoonlijke gegevens 
(bijv. naam en adres) en de gegevens over de door u 
gekochte banden (bijv. type, fabrikant, model, 
aanschafprijs) door ons verzameld en verwerkt.  

2.5 De verzameling van uw gegevens vindt online plaats 
wanneer u deze invoert tijdens de aankoop van de banden. 
Er wordt voldaan aan de wettelijke vereisten voor 
gegevensbescherming. 

2.6 Het verstrekken van de gegevens is vereist voor een 
contract. Indien de gegevens niet kunnen worden 
verstrekt, kan er geen overeenkomst worden gesloten en 
kan er geen verzekeringsdekking voor uw banden worden 
verleend. 
 

3 Ontvanger van de gegevens 
3.1 De ontvanger van uw gegevens is i-surance GmbH, die uw 

gegevens als onderdeel van de uitvoering van uw 
verzekeringscontract verwerkt. Het kan het moederbedrijf 
(i-surance AG) of zusterbedrijven (i-surance GmbH sucursal 
en España) inzetten om aan het contract te voldoen. 

3.2 Ten behoeve van het sluiten van de overeenkomst en het 
afwikkelen van schade, worden uw persoonlijke gegevens 
voor ons online toegankelijk gemaakt. Dat stelt u in staat 
om uw verzekeringsovereenkomst direct online af te 
sluiten en ook om schadegevallen online af te handelen. 

3.3 Uw gegevens zullen ook aan de verzekeraar, Great Lakes 
Insurance SE, Königinstraße 107, 80802 München, 
beschikbaar worden gesteld, opdat de verzekeraar u de 
verzekeringsdekking op grond van de wettelijke bepalingen 
kan bieden. Great Lakes Insurance SE is een 
dochteronderneming van Münchner Rück. Great Lakes 
Insurance SE kan uw gegevens voor statistische analyse en 
om te voldoen aan regelgevende vereisten, aan haar 
moeder- of zusterbedrijven in binnen- en buitenland 
verstrekken. Meer informatie kunt u vinden in het 
privacybeleid van Great Lakes Insurance SE. 

 
4 Juridisch kader van gegevensoverdracht 
In alle gevallen vindt de gegevensoverdracht plaats met 
inachtneming van de huidige wettelijke vereisten.   
 
 

 
5 Gegevensoverdracht in het buitenland 
Voor het uitvoeren van de overeenkomst kan het noodzakelijk 
zijn om gegevens te delen met de moeder- of zusterbedrijven van 
i-surance GmbH of de verzekeraar in de Europese Unie en 
Zwitserland. De gegevens worden niet doorgegeven aan derde 
landen buiten de EU en Zwitserland. 

 
6 Herroeping 
Een afgegeven toestemmingsverklaring voor het verwerken van 
gegevens kan te allen tijde worden ingetrokken via tyres@i-
surance.eu zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de 
verwerking die op grond van de instemming tot aan de intrekking 
is uitgevoerd. In het geval van herroeping vervalt uw 
verzekeringsdekking. 
 
7 Rechten van de belanghebbende 
U heeft als betrokkene op grond van de wettelijke voorschriften, 
een verscheidenheid aan rechten, om over de door ons 
opgeslagen gevevens geïnformeerd te worden, uw gegevens aan 
te passen, uw gegevens te laten verwijderen, de verwerking 
ervan te beperken of bezwaar te maken tegen bepaalde 
verwerkingen van de gegevens en een kopie van uw gegevens te 
verkrijgen. Om deze rechten uit te oefenen of om meer 
informatie over het verwerken van de gegevens te verkrijgen, 
kunt u direkt contact opnemen met data-security@i-surance.eu 
of met de toezichthouder voor gegevensbescherming van de 
verzekeraar. Bovendien heeft u te allen tijde het recht om 
bezwaar te maken bij een toezichthoudende autoriteit.  
 
8 Gegevensopslag na beëindiging van de 

verzekeringsovereenkomst 
Na beëindiging van de overeenkomst blijven uw gegevens in het 
kader van de wettelijke bewaartermijn nog voor een periode van 
tien jaar opgeslagen, gerekend vanaf het einde van het jaar 
waarin de beëindiging van kracht werd.  


