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Ditt boek vestigt de aandacht op een drietal gedragingen van de verzekerde c.q. de 

verzekeringnemerr die als een rechtvaardiging kunnen dienen voor een weigering van 

dee assuradeur om uit te keren: eigen schuld van de verzekerde, het niet-naleven van 

dee bereddingsplicht en het niet-naleven van de medewerkingsverplichtingen na het 

plaatsvindenn van het schadevoorval door de verzekerde c.q. de verzekeringnemer. 

Dee onderhavige gedragingen vindt men zowel in de wet als in de polisvoorwaarden 

terug.. In de literatuur wordt over het algemeen veel minder aandacht aan de polis-

voorwaardenn geschonken dan aan de wettelijke regeling. Dit boek probeert onder 

anderee in die lacune te voorzien: de nadruk ligt op de polisvoorwaarden, in het bijzon-

derr op de polisvoorwaarden van consumentenschadeverzekeringen. In dit boek zal 

medee worden besproken in hoeverre de polisvoorwaarden in overeenstemming zijn 

mett de Wet Algemene Voorwaarden (art. 6:231-247 BW). Speciale aandacht krijgen 

inn dat kader de problematiek van de uitleg van onduidelijke polisvoorwaarden en die 

vann de reikwijdte van het begrip kembeding in het verzekeringsrecht. 

All met al is dit boek een handig hulpmiddel voor ieder die zich in de praktijk gecon-

fronteerdd ziet met kwesties op bovengenoemde terreinen. 

Mr.. drs. M l . Hendrikse (1970) studeerde bedrijfseconomie, Nederlands en notarieel 

rechtt aan de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 1996 is hij aan deze instelling ver-

bondenn als docent/onderzoeker bij de afdeling privaatrecht. De auteur is sinds 1998 

verderr nog annotator voor de Praktijkgids en redactiesecretaris van het tijdschrift 

Praktischh Procederen. Vanuit deze functies publiceerde hij over diverse, met name 

verzekeringsrechtelijkee onderwerpen. 


