
Update over verlengen lidmaatschap

Geachte heer, mevrouw,

Bij deze sturen wij u een update van de ontwikkelingen rondom verlenging van het
NOJG lidmaatschap, indien gewenst, in combinatie met een aanschaf van een
jachtverzekering voor het jaar 2023 verzorgd door onze partner Ecclesia.

In de nieuwsbrief van afgelopen dinsdag 17 januari jl. is onderstaande inmiddels
met u gedeeld.

“Na het verzenden van de betaalverzoeken d.d. 17 januari jl. hebben we
helaas moeten constateren dat er een probleem is opgetreden bij de iDeal
betaling, waardoor er geen succesvolle transactie heeft kunnen
plaatsvinden. Ondanks de ‘bevestigingspagina’ die u wellicht in beeld heeft
gekregen, kunnen wij bevestigen dat hiermee uw lidmaatschap niet is
verlengd.

Mocht u inmiddels de betaling van het lidmaatschap succesvol hebben
afgerond, maar was het niet mogelijk om via de site van Ecclesia de
verzekering aan te vragen, dan kunt u alsnog inloggen om dit proces af te
ronden.”

Helaas werden wij 19 januari 2023 wederom getroJen door een storing in het 
systeem. Ditmaal trad er een probleem op bij de aanschaf van een 
jachtverzekering op de landingspagina “verzekerdejager.nl” van Ecclesia. Zoals 
inmiddels door velen van u gecommuniceerd, ofwel telefonisch ofwel via de mail, 
bleek inloggen op de website voor velen niet mogelijk waardoor het verdere 
proces voor aanschaf van een verzekering niet kon worden voltooid.

Wij betreuren dit ten zeerste en bieden bij deze nogmaals onze excuses aan.



Vandaag is alles in het werk gesteld om de stagnatie in het proces te traceren en
kunnen wij u bevestigen dat ook deze storing is verholpen.

Wat betekent dit voor u?

Vermoedelijk heeft u in de afgelopen dagen meerdere pogingen verricht om
verlenging van het lidmaatschap i.c.m. eventuele aanschaf van een
jachtverzekering te realiseren.  Zo zijn er door ons 3 scenario’s in kaart gebracht
waarmee u zich zeer waarschijnlijk met één ervan kunt identiUceren.

Scenario 1: “geen succesvolle iDeal transactie
voor verlenging van uw lidmaatschap”
Hiervoor verwijzen wij naar het vetgedrukte citaat bovenaan dit informatieblad
welke betrekking heeft op de storing m.b.t. iDeal van afgelopen dinsdag 17 januari
jl. In dit geval verzoeken wij u om nogmaals uw lidmaatschap te verlengen door
gebruik van onderstaande link en het verschuldigde bedrag aan ons over te
maken. Vervolgens wordt u, indien gewenst, doorverwezen naar de website van
Ecclesia voor aanschaf van een jachtverzekering.

Verleng uw lidmaatschap voor 2023

Belangrijk om te weten: een niet-succesvolle iDeal betaling voor een

lidmaatschap voor 2023 heeft tot gevolg dat een eventueel aangeschafte

jachtverzekering voor komend jaar via Ecclesia ongeldig wordt verklaard.

Een jachtverzekering is alleen legitiem in combinatie met een geldig NOJG

lidmaatschap.

Scenario 2: “reeds in bezit van een geldig
lidmaatschap, maar geen mogelijkheid tot
aanschaf van een jachtverzekering”
Mocht u op woensdag 18 januari of donderdag 19 januari jl. wel een geldig NOJG 
lidmaatschap voor 2023 hebben weten af te sluiten en de betaling hiervoor 
hebben voldaan, maar vervolgens op de website “verzekerdejager.nl” van Ecclesia 
de toegang tot aanschaf van een jachtverzekering werd geweigerd, dan verzoeken 
wij u om onderstaande link te gebruiken waarin u wordt doorverwezen naar de 
website van de verzekeraar voor aanschaf van een jachtverzekering.
verzekerdejager.nl

verzekerdejager.nl

https://www.verzekerdejager.nl


Scenario 3: “in bezit van een lopende 3-jarige
jachtverzekering, maar geen geldig lidmaatschap
2023”
Mocht u in het jaar 2021 of 2022 een 3-jarige jachtverzekering bij ons hebben
afgesloten voor aanvraag van de Duitse akte, dan is alleen een verlenging van het
NOJG lidmaatschap voor 2023 noodzakelijk. In dit geval verzoeken wij u om enkel

uw lidmaatschap te verlengen door gebruik van onderstaande link en het
verschuldigde bedrag aan ons over te maken.

Verleng uw lidmaatschap voor 2023

Vervolgens ontvangt u rechtstreeks via Ecclesia een geldig bewijs voor aanvraag
van de Nederlandse akte, U hoeft t.a.v. de verzekering geen verdere actie te
ondernemen.

Belangrijk om te weten:

Een jachtverzekering is alleen legitiem in combinatie met een geldig NOJG

lidmaatschap.

Scenario 4: “aangegeven dat u uitgeschreven wilt
worden uit de database”
U hoeft geen actie meer te ondernemen. We hebben uw melding ontvangen en
zullen dit binnenkort verwerken.

Vragen?
Misschien heeft u een vraag over de nieuwe werkwijze. Wij helpen u graag. U kunt
contact opnemen met ons secretariaat.

Bij speciUeke vragen t.a.v. uw verzekering is Ecclesia per e-mail bereikbaar op

(bereikbaar op werkdagen van 9.00-17.00 
uur)

jagers@ecclesia.nl of via 010 440 26 48 .

Het is momenteel telefonisch erg druk. Graag vragen wij u bij voorkeur per e-mail



Het is momenteel telefonisch erg druk. Graag vragen wij u bij voorkeur per e-mail

uw vraag te stellen. Ecclesia neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op. 
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