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Voorwaarden DDEWE-08

Artikel 1 | Begripsomschrijvingen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Verzekerd object
Onder het verzekerd object wordt verstaan het op het
polisblad vermelde of bij de maatschappij als verzekerd
geregistreerde werkmaterieel. De eventuele toebehoren
zijn slechts meeverzekerd indien en voorzover deze bij de
aanmelding van het object aan de maatschappij zijn
opgegeven. Werkmaterieel wil zeggen: werktuigen,
machines, apparaten, hulpstukken, hulpapparatuur en
dergelijke. Dit zijn in het algemeen mobiele of
verplaatsbare, technisch georiënteerde, objecten.
Werkmaterieel omvat:
a. motorrijtuigen in de zin van de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM),
zijnde werkmaterieel voorzien van motorische
voortstuwing, al dan niet voorzien van een kenteken;
b. overig werkmaterieel, zijnde werkmaterieel zonder
motorische voortstuwing.
1.2 Verzekerde waarde
De oorspronkelijke nieuwwaarde van de verzekerde
objecten, met inbegrip van de oorspronkelijke
nieuwwaarde van alle toebehoren, alles zonder kortingen.
Indien een verzekerd object door deskundigen is
getaxeerd geldt de waarde conform het taxatierapport,
uitsluitend gedurende de geldigheidstermijn van het
betreffende taxatierapport.
1.3 Gebeurtenis
Een voorval of een reeks met elkaar verband houdende
voorvallen met een zelfde oorzaak waaruit schade
voortvloeit. Alle voorvallen, die gedurende de looptijd van
deze verzekering ontstaan en voortvloeien uit dezelfde
oorzaak, worden geacht één gebeurtenis te zijn en worden
geacht te zijn ontstaan gedurende het verzekeringsjaar
waarin het eerste voorval ontstond.
1.4 Voorwaarden
a. Algemene Voorwaarden
Waar in deze productvoorwaarden verwezen wordt naar
de Algemene Voorwaarden, wordt bedoeld de Algemene
Voorwaarden Avero Achmea. (laatste versie).
b. Productvoorwaarden
Waar in deze productvoorwaarden verwezen wordt naar
de Productvoorwaarden, wordt bedoeld de
Productvoorwaarden Werkmaterieel DDEWE-08.
1.5 Molest
a. gewapend conflict
elk geval waarin staten of andere daarmee vergelijkbare
partijen elkaar, of de één de ander, met militaire
machtsmiddelen bestrijden. Het gewapend optreden van
militaire eenheden onder de verantwoordelijkheid van
internationale organisaties zoals de Verenigde Naties,
de Noord Atlantische Verdrags Organisatie of de WestEuropese Unie wordt ook hieronder verstaan;
b. burgeroorlog
min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen
inwoners van dezelfde staat, waarbij een belangrijk deel
van de inwoners van die staat betrokken is;
c. opstand
georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, dat
gericht is tegen het openbaar gezag;
d binnenlandse onlusten
min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen,
die zich op verschillende plaatsen binnen een staat
voordoen;
e. oproer
een min of meer georganiseerde plaatselijke
gewelddadige beweging, gericht tegen het openbaar
gezag;
f. muiterij
een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging
van leden van een gewapende macht, die gericht is tegen
het gezag waaronder zij gesteld zijn.
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Dit zijn de zes in artikel 64 lid 2 van de Wet toezicht
verzekeringsbedrijf 1993 genoemde vormen van molest.
1.6 Atoomkernreacties
Iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie,
kernsplitsing, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit.
1.7 Kerninstallaties
Onder ‘kerninstallaties’ wordt verstaan een kerninstallatie
in de zin van de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen
(staatsblad 1979-225), alsmede een kerninstallatie aan
boord van een schip.
Artikel 2 | Omvang van de verzekering
De Algemene Voorwaarden vormen één geheel met deze
productvoorwaarden, terwijl de Rubrieken alleen van
toepassing zijn indien de desbetreffende Rubriek is
meeverzekerd. Een Rubriek is meeverzekerd indien dat op
het polisblad bij het verzekerd object is vermeld.
Artikel 3 | Overige bepalingen omtrent de dekking
3.1 Verzekerd bedrag aansprakelijkheden
De verzekerde bedragen voor aansprakelijkheden zijn per
gebeurtenis slechts éénmaal beschikbaar voor alle
verzekerde objecten tezamen.
3.2 Eigen risico
Als eigen risico geldt het bedrag dat op de polis bij de
betreffende Rubriek is vermeld. Het eigen risico geldt per
gebeurtenis, of per serie van gebeurtenissen met één en
dezelfde oorzaak. Wanneer bij een schade meerdere
dekkingen tegelijkertijd zijn betrokken, wordt slechts
éénmaal het hoogst geldende eigen risico toegepast. Bij
aansprakelijkheid wegens dood en/of letsel van personen
wordt geen eigen risico toegepast.
3.3 Inspecties
De maatschappij heeft het recht, maar niet de plicht, alle
krachtens deze polis verzekerde objecten te (laten)
inspecteren op tijdstippen, waarop dat redelijkerwijze kan
worden verlangd, onverschillig of er al dan niet schade is
geleden. De verzekerde is verplicht daarbij alle
medewerking te verlenen en de verlangde inlichtingen te
verstrekken.
3.4 Dekkingstermijn
Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde
dekt deze verzekering aansprakelijkheid en/of schade
indien zowel de veroorzakende gebeurtenis als de daaruit
voortvloeiende aansprakelijkheid en/of schade zijn
ontstaan tijdens de contractsduur van de verzekering.
3.5 Vervangend object
Deze verzekering is ook van toepassing op een
vervangend, niet aan de verzekeringnemer in eigendom
toebehorend verzekerd object, indien het eigen verzekerd
object door reparatie, revisie of een dergelijke
behandeling, tijdelijk niet beschikbaar is. Deze bepaling
geldt gedurende maximaal 21 dagen te rekenen vanaf de
eerste dag van de vervanging. De omvang van de dekking
voor een vervangend object is gelijk aan de omvang van
de dekking voor het vervangen verzekerd object. De
huurkosten van het vervangende verzekerd object worden
niet vergoed.
Artikel 4 | Verzekeringsgebied
Deze verzekering is van kracht binnen de landen van de
Benelux en in Duitsland.
Artikel 5 | Uitsluitingen
Niet verzekerd is verlies of (bedrijfs)schade veroorzaakt
door:
5.1 Wedstrijden en snelheidsproeven
Schade ontstaan door deelname met het verzekerd object
aan snelheids-, regelmatigheids-, behendigheidsritten of
wedstrijden, tenzij het gaat om puzzelritten waarbij het
snelheidselement niet overweegt.
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5.2 Onbevoegde bestuurder
Schade veroorzaakt, terwijl de bestuurder van het
verzekerd object:
a. geen voor het verzekerd object wettelijk in Nederland
voorgeschreven rijbewijs of rijvaardigheidsbewijs bezit;
b. de rijbevoegdheid is ontzegd;
c. geen toestemming van de verzekeringnemer heeft het
verzekerd object te gebruiken;
d. jonger is dan 16 jaar;
e. jonger is dan 18 jaar, maar tenminste 16 jaar, en niet
onder vakbekwame begeleiding of toezicht werkt;
f. niet voldoet aan andere door of krachtens de wet
gestelde bepalingen ter zake van de bevoegdheid tot het
besturen van het verzekerd object.
5.3 Opzet of door roekeloosheid van verzekeringnemer
en/of verzekerde en/of huurder en/of lessee van
werkmaterieel van de verzekeringnemer
5.4 Ander gebruik
Schade veroorzaakt terwijl de verzekerde objecten worden
gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor deze
objecten zijn bestemd of voor andere doelen dan volgens
de wet is toegestaan. Daarom is onder meer uitgesloten
schade door experimenten, opzettelijke overbelasting en
andere beproevingen.
5.5 Slijtage en geleidelijk bederf
Slijtage, corrosie, erosie en enig ander geleidelijk bederf,
inclusief de daarop betrekking hebbende kosten van
demontage en montage, met dien verstande dat deze
uitsluiting alleen geldt voor die onderdelen, welke
uitsluitend en alleen om die reden moeten worden
vervangen.
5.6 Banden
Schade aan banden, tenzij die schade veroorzaakt is door
een krachtens de polis gedekt evenement ten gevolge
waarvan het verzekerd object overigens ook schade heeft
ondervonden.
5.7 Molest
Niet verzekerd zijn schaden en/of verliezen veroorzaakt
door of ontstaan uit molest.
5.8 Atoomkernreactie
Niet verzekerd zijn schaden en/of verliezen veroorzaakt
door, optredende bij of voortvloeiende uit
atoomkernreactie, onverschillig hoe deze reactie is
ontstaan. De uitsluiting terzake van atoomkernreacties
geldt niet met betrekking tot radioactieve nucliden, die zich
buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of
bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële,
commerciële landbouwkundige, medische of
wetenschappelijke doeleinden, met dien verstande dat de
benodigde vergunning(en) voor vervaardiging, gebruik,
opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen door
de overheid moet(en) zijn afgegeven. Voor zover
krachtens de wet een derde voor de geleden schade
aansprakelijk is, blijft de uitsluiting van kracht.
5.9 Luchtvaartuigen, projectielen en ontploffingsmiddelen
Schade veroorzaakt door luchtvaartuigen, projectielen en
ontploffingsmiddelen, gebruikt door, bestemd voor, of
achtergelaten door enige gewapende macht.
5.10 Diefstal en geweldpleging
Aansprakelijkheid van hen die zich door diefstal of
geweldpleging de macht over een verzekerd object
hebben verschaft en van hen die, dit wetende, een
verzekerd object zonder geldige reden gebruiken, met
inbegrip van alle daaruit voortvloeiende schade.
5.11 Inbeslagname en dergelijke
Schade veroorzaakt door en/of tijdens vordering,
inbeslagname, verbeurdverklaring, rekwisitie, vernietiging
of beschadiging op last van enige militaire of andere
overheid.
5.12 Uitleen en verhuur
Schade aan, met of door het verzekerd object indien het
verzekerd object is verhuurd aan derden, uitgeleend of op
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andere wijze is afgestaan, behoudens het gestelde in
artikel 3.5 van deze voorwaarden, dan wel indien anders is
overeengekomen tussen verzekeringnemer en de
maatschappij.
5.13 Serieschade/fabricagefouten
Schade aan het verzekerde object, indien er sprake is van
een seriematige fabricagefout.
Artikel 6 | Premie
6.1 (Voorschot)premie
Een premie wordt vastgesteld per verzekerd object of
wordt gebaseerd op variabele factoren. In het laatste geval
wordt een voorschotpremie berekend. Indien krachtens
deze verzekering door de verzekeringnemer aan de
maatschappij jaarlijks opgave moet worden gedaan met
betrekking tot de aantallen te verzekeren objecten en/of de
grondslagen voor de premieverrekening geldt de
navolgende bepaling. Wanneer de maatschappij daar
uitdrukkelijk om vraagt heeft de verzekeringnemer de plicht
een accountantsverklaring aan de maatschappij te
verstrekken als bewijs van juistheid van de betreffende
opgave. Indien de opgave door de verzekeringnemer niet
binnen een termijn van drie maanden na afloop van het
verzekeringsjaar aan de maatschappij is verstrekt, behoudt
de maatschappij zich het recht voor de premiegrondslagen
te stellen op 130% van de laatst geldende grondslagen.
Indien de definitieve premie hoger is dan de
voorschotpremie, is de verzekeringnemer verplicht premie
bij te betalen. Indien de definitieve premie lager is dan de
voorschotpremie is de maatschappij verplicht premie terug
te betalen, tot het bedrag van de minimumpremie. Bij
tussentijdse beëindiging van de verzekering op grond van
het bepaalde in artikel 6 en 7 van de Algemene
Voorwaarden, heeft de verzekeringnemer recht op
terugbetaling van de definitieve premie over het tijdvak
waarover de verzekering niet van kracht is.
Artikel 7 | Schade
7.1 Schadebetaling
De maatschappij zal de verschuldigde schadevergoeding
zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken
na ontvangst van alle voor de afwikkeling van de schade
noodzakelijke gegevens, voldoen. Eerder dan na afloop
van deze termijn is de maatschappij niet in verzuim.
7.2 Kwijting
De maatschappij is gekweten van haar verplichting door
betaling van de schadevergoeding aan de benadeelde, de
verzekeringnemer, of de verzekerde.
Artikel 8 | Wijziging van het risico
Verzekeringnemer is verplicht om enige verandering aan
een verzekerd object, die van invloed is op de aard of de
omvang van het risico terstond te melden aan de
maatschappij. Indien de maatschappij na deze
verandering de condities niet kan dan wel niet wil
handhaven, kan zij de dekking voor dat betreffende object
geheel of gedeeltelijk opschorten of royeren/beëindigen.
Ingeval van royement betaalt de maatschappij het
onverdiende deel van de premie, onder aftrek van kosten,
aan de verzekeringnemer terug.
Artikel 9 | Verhaal
In aanvulling op het bepaalde in artikel 5.1.g van de
Algemene Voorwaarden geldt het navolgende. Indien
krachtens de voorwaarden een uitsluiting van toepassing
is, maar de maatschappij niettemin schade moet
vergoeden op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen of een daarmee
overeenstemmende buitenlandse wet, kan de
maatschappij de door hem betaalde schadevergoeding
verhalen op:
a. de verzekeringnemer en/of
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b. degene voor wie de uitsluiting geldt.
Indien de dekking of de verzekering is beëindigd, omdat
de verzekeringnemer niet aan zijn verplichtingen heeft
voldaan, maar de maatschappij vanwege een gebeurtenis
na de beëindiging niettemin schade moet vergoeden op
grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen of een daarmee overeenstemmende
buitenlandse wet, kan de maatschappij de door hem
betaalde schadevergoeding verhalen op de
verzekeringnemer. Indien de maatschappij op grond van
de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen of
een daarmee overeenstemmende buitenlandse wet
schade moet vergoeden wegens een gebeurtenis,
optredende gedurende de periode dat het verzekerd object
tegen betaling stond gestald of in reparatie, onderhoud of
dergelijke behandeling was, behoudt de maatschappij zich
het recht van verhaal voor op de aansprakelijke persoon
en op degene in wiens dienst deze stond. Deze personen
worden uitdrukkelijk niet als verzekerde beschouwd. Deze
bepaling geldt niet, indien de stalling, de reparatie, het
onderhoud, of dergelijke behandeling in eigen beheer van
de verzekerde heeft plaatsgevonden.
Artikel 10 | Begin, duur en einde van de verzekering en
eigendomsovergang
10.1 Begin en einde
Begin en einde van de verzekering zijn beide om 00.00
uur, respectievelijk op de data zoals vermeld op het
polisblad, tenzij anders overeengekomen.
10.2 Duur
De verzekering geschiedt voor een termijn van 5 jaar.
10.3 Eigendomsovergang van het verzekerd object
Bij eigendomsovergang van het verzekerd object eindigt
de dekking onmiddellijk op de datum van overgang. De
maatschappij restitueert het onverdiende deel van de
premie, onder aftrek van kosten.
Artikel 11 | Samenloop
In afwijking op het bepaalde in artikel 8 van de Algemene
Voorwaarden geldt het navolgende. Voor alle op de polis
vermelde Rubrieken geldt nadrukkelijk dat de verzekering
geen dekking biedt indien en voorzover de schade door
een andere verzekering, al dan niet van oudere datum,
wordt gedekt of door een andere verzekering gedekt zou
zijn indien de onderhavige verzekering niet bestond.
Artikel 12 | Verjaring
Verjaring
a. Een rechtsvordering tegen de maatschappij tot het doen
van een uitkering verjaart door verloop van drie jaren na
aanvang van de dag, volgende op die waarop de tot
uitkering gerechtigde met de opeisbaarheid daarvan
bekend is geworden. De rechtsvordering bij verzekering
tegen aansprakelijkheid verjaart evenwel niet voordat zes
maanden zijn verstreken nadat de vordering waartegen de
verzekering dekking verleent, binnen de voor deze
geldende verjarings- of vervaltermijn is ingesteld.
b. De verjaring wordt gestuit door een schriftelijke
mededeling, waarbij op uitkering aanspraak wordt
gemaakt. Een nieuwe verjaringstermijn begint te lopen bij
aanvang van de dag volgende op die waarop de
maatschappij hetzij de aanspraak erkent, hetzij bij
aangetekende brief ondubbelzinnige heeft medegedeeld
de aanspraak af te wijzen onder eveneens
ondubbelzinnige vermelding van het hieronder sub c
vermelde gevolg.
c. In geval van afwijzing verjaart de rechtsvordering door
verloop van zes maanden.
Artikel 13 | Verzekerde(n)
In deze Rubriek wordt onder verzekerde(n) uitsluitend
verstaan:
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a. de verzekeringnemer;
b. de eigenaar, houder, gemachtigde bestuurder van het
verzekerde object en degenen die door het verzekerd
object worden vervoerd, behoudens het in artikel 9 van
deze voorwaarden bepaalde;
c. de werkgever van de in dit artikel genoemde
verzekerden, indien hij krachtens artikel 170 van boek 6
van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk is voor de
schade door een verzekerde veroorzaakt. Voor de
werkgever geldt de verzekering slechts, indien de
verzekerde die de schade veroorzaakt aansprakelijk is en
zelf rechten aan de verzekering kan ontlenen en geen
uitsluiting van toepassing is.
Artikel 14 | Omvang van de dekking
14.1 Wettelijke aansprakelijkheid
a. Deze verzekering voldoet aan de door of krachtens de
Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde
eisen. De conform de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen vereiste dekkingen voor het vervoer van
personen en/of het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden
uitsluitend voorzover deze dekkingen zijn vermeld op het
polisblad. Tevens zijn de wettelijke bepalingen van de in
het internationale verzekeringsbewijs genoemde landen op
deze verzekering van toepassing. Verzekerd is schade als
gevolg van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de
verzekerde, waartoe het gebruik van het verzekerd object
in het verkeer aanleiding kan geven.
b. Tevens is verzekerd de schade als gevolg van de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerde
veroorzaakt met of door het verzekerd object, mede
gebruikt als werktuig.
c. Het verzekerde bedrag, voor alle verzekerden tezamen,
is ten hoogste EUR 5.000.000,00 per gebeurtenis bij
lichamelijk letsel en maximaal EUR 2.500.000,00 voor
materiële schade.
14.2 Aanhangwagen, oplegger of werktuig
Meeverzekerd is het gebruik van een aan het verzekerd
object gekoppelde aanhangwagen, oplegger of
werkmaterieel (zoals bedoeld in artikel 1.1.b van deze
voorwaarden). Schade aan de aanhangwagen, oplegger of
werkmaterieel zèlf, is niet verzekerd.
14.3 Slepen
Het slepen van een ander voertuig of werkmaterieel is
meeverzekerd. Schade aan het gesleepte voertuig of
werkmaterieel zèlf is niet verzekerd.
14.4 Ladingrisico
Meeverzekerd is schade aan derden toegebracht met of
door de lading, terwijl deze zich bevindt op, wordt vervoerd
met, valt van het verzekerde object, of nadat deze daarvan
is gevallen.
14.5 Ondernemingen in economische eenheid met de
verzekeringnemer
Juridisch zelfstandige ondernemingen die organisatorisch
zijn verbonden in een economische eenheid met de
verzekeringnemer, onder meer moeder-, dochter- en
zusterbedrijven, zijn in de zin van deze verzekering geen
derden ten opzichte van elkaar, en kunnen in geval van
schade met, door, of aan de verzekerde objecten geen
beroep doen op de aansprakelijkheidsdekking van deze
verzekering. Onder ondernemingen wordt verstaan: de bv,
de nv, contractuele vennootschappen, andere
Nederlandse en buitenlandse rechtspersonen.
Artikel 15 | Aanvullende uitsluitingen
Niet verzekerd is:
a. Schade aan het verzekerde object zèlf en aan de lading
en de last – waaronder mede wordt verstaan de objecten
voortbewogen door, of gekoppeld aan het verzekerde
object – van het verzekerde object.
b. De aansprakelijkheid van degene die niet uitdrukkelijk of
stil- zwijgend door een daartoe bevoegd persoon

Voorwaarden DDEWE-08

gemachtigd is om het verzekerde object te besturen, zich
hiervan te bedienen en/ of hierop te bevinden, dan wel
hiervan gebruik te maken.
c. De aansprakelijkheid van de verzekerde, die wordt
gebaseerd op een boete-, schadevergoedings-, garantie-,
vrijwarings- of ander beding van soortgelijke strekking,
behalve indien en voor zover ook zonder zulk een beding
de verzekerde aansprakelijk zou zijn geweest.
d. Schade aan zaken – met inbegrip van de daaruit
voortvloeiende schade – die de verzekerde onder zich
heeft of waarvan de verzekeringnemer eigenaar, huurder,
huurkoper of lessee is.
e. Schade aan ondergrondse kabels, buizen, leidingen, en
dergelijke, alsmede de direct daaruit voortvloeiende
schade, tenzij uit het polisblad blijkt dat hiervoor dekking
geldt conform Rubriek 4 ‘Ondergrondse Schade’.
f. Schade, toegebracht aan een luchtvaartuig dat zich op
het terrein van een vliegveld bevindt, met inbegrip van alle
daaruit voortvloeiende schade waaronder die van de
inzittenden van het luchtvaartuig.
Artikel 16 | Aanvullende Begripsomschrijvingen
16.1 Motorrijtuig
a. het in het polisblad vermelde of bij de maatschappij als
verzekerd geregistreerd motorrijtuig.
b. een vervangend, gelijksoortig motorrijtuig, indien het
oorspronkelijke motorrijtuig voor reparatie, onderhoud of
dergelijke behandeling tijdelijk buiten gebruik is.
16.2 Verzekerde
Een in/opzittende van het motorrijtuig, de bestuurder
daaronder begrepen, die gerechtigd is als zodanig van het
voertuig gebruik te maken. Onder die voorwaarde geldt
ook als in/ opzittende hij die in, uit of van het motorrijtuig
stapt en hij die onderweg het motorrijtuig in verband met
een defect van het motorrijtuig heeft verlaten en zich nog
in de onmiddellijke nabijheid van het motorrijtuig bevindt.
16.3 Ongeval
Een in verband met de verkeersdeelneming van het
motorrijtuig, plotseling en rechtstreeks, onafhankelijk van
de wil van de verzekerde, van buiten inwerkend fysiek
geweld, dat een in aard en plaats geneeskundig vast te
stellen lichamelijk letsel of overlijden tot gevolg heeft.
16.4 Nabestaanden
De in artikel 6:108 BW genoemde gerechtigden op
schadevergoeding bij overlijden.
16.5 Schade
a. schade aan personen; schade voortvloeiende uit letsel
of aantasting van de gezondheid van verzekerde, al dan
niet de dood tot gevolge hebbend, met inbegrip van de
daaruit voortvloeiende schade.
b. schade aan zaken; schade, voortvloeiend uit
beschadiging of vernietiging van zich in en/of op het
motorrijtuig bevindende zaken, voor zover deze niet tot de
standaard uitrusting, accessoires en/of bijzondere
constructies van het motorrijtuig dan wel enige
handelsvoorraad behoren.
Artikel 17 | Omvang van de dekking
Verzekerd is:
a. de door de inzittende/ opzittende verzekerde als gevolg
van een ongeval geleden personen- en zaakschade.
b. de personenschade is verzekerd tot een maximum van
EUR 1.000.000 per gebeurtenis voor alle verzekerden
samen. De zaakschade is verzekerd tot een maximum van
EUR 5.000 per gebeurtenis voor alle verzekerden samen.
Bij overschrijding van deze bedragen zal de
schadevergoeding naar evenredigheid van hun schade
over de rechthebbende verzekerden verdeeld worden.
Artikel 18 | Aanvullende uitsluitingen
Niet verzekerd is:
a. Wedstrijden en snelheidsproeven.
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Ongevallen, ontstaan tijdens het deelnemen aan
wedstrijden, snelheidsproeven en behendigheidsritten,
tenzij het gaat om puzzelritten waarbij het
snelheidselement niet overweegt.
b. Opzet
Ongevallen, veroorzaakt door opzet of voorwaardelijk
opzet van de verzekerde aan wie het ongeval is
overkomen of van iemand die bij de uitkering belang heeft.
Onder voorwaardelijk opzet wordt verstaan het willens en
wetens aanvaarden van de kwade kans op een ongeval,
anders dan gedurende de normale deelneming aan het
verkeer. Voorts zijn van de dekking uitgesloten ongevallen
die ontstaan bij, voortvloeien uit of- in ruime zin- verband
houden met een door de verzekerde aan wie het ongeval
is overkomen, of door iemand die bij de uitkering belang
heeft, opzettelijk of met voorwaardelijk opzet gepleegd
misdrijf.
c. Onbevoegde bestuurder
Ongevallen, veroorzaakt terwijl de feitelijke bestuurder:
- geen voor het verzekerde object wettelijk in Nederland
voorgeschreven geldig rijbewijs beschikt;
- de rijbevoegdheid is ontzegd;
- niet voldoet aan andere door of krachtens de wet
gestelde bepalingen ter zake van de bevoegdheid tot het
besturen van een motorrijtuig.
d. Rijden onder invloed
Ongevallen veroorzaakt, terwijl de feitelijke bestuurder
onder zodanige invloed verkeerde, dat het besturen van
het motorrijtuig door de wet is of zou zijn verboden.
e. Plaatsen passagiers
Ongevallen, overkomen aan personen, die zich buiten de
bestuurderscabine op of in het motorrijtuig bevinden,
anders dan op wettelijk toegestane zitplaatsen.
De uitsluitingen genoemd onder ‘onbevoegd’ bestuurder
en ‘rijden onder invloed’ gelden niet voor de verzekerde
die aantoont, dat de bedoelde omstandigheden zich buiten
zijn weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat
hem terzake in redelijkheid geen verwijt treft.
Artikel 19 | Schaderegeling
19.1 Omvang van de schadevergoeding
De maatschappij vergoedt als gevolg van een gedekte
gebeurtenis:
a. de zaakschade; de reparatiekosten van de beschadigde
zaak tot maximaal de dagwaarde verminderd met de
waarde van de restanten.
b. de personenschade; de vaststelling van de omvang van
de vergoeding zal plaatsvinden overeenkomstig de
bepalingen van afdeling 10 van titel 1 boek 6 van het
Burgerlijk Wetboek.
19.2 Veiligheidsgordels
De schadevergoeding wegens letsel of overlijden van de
verzekerde die ten tijde van het verkeersongeval – in strijd
met de wettelijke verplichting – geen veiligheidsgordel
droeg wordt met 25% verminderd, tenzij wordt aangetoond
dat het niet-dragen van de gordel geen invloed heeft
gehad op omvang van de schade.
19.3 Overschrijding verzekerd bedrag
Indien meer personen aan deze verzekering rechten
kunnen ontlenen en hun schade in totaal het verzekerde
bedrag overtreft, dan zal dit naar evenredigheid van hun
schade worden verdeeld. Bestaat de vergoeding van de
schade in periodieke uitkeringen en is de waarde daarvan,
met inachtneming van andere uitkeringen, hoger dan het
verzekerde bedrag, dan wordt de duur of de hoogte van de
uitkering naar evenredigheid verminderd.
19.4 Andere verzekeringen/ voorzieningen
Indien de verzekerde of diens nabestaanden geheel of
gedeeltelijk recht heeft/hebben op schadevergoeding
krachtens een andere verzekering of op uitkeringen of
verstrekkingen uit andere hoofde, dan kan voor een deel
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Artikel 25 | Verzekerd bedrag
Het verzekerde bedrag, zoals vermeld op de polis, geldt
als premier risque en maximum per gebeurtenis. Tenzij
anders vermeld op de polis is het verzekerd bedrag voor
deze dekking gelijk aan de verzekerde waarde van het op
de polis verzekerde object dat de schade heeft
veroorzaakt.

geen beroep worden gedaan op deze verzekering. Deze
beperking geldt niet voor vergoedingen krachtens een
ongevallen- inzittendenverzekering.
19.5 Aansprakelijkheidsverzekering
Voorzover naar aanleiding van een verkeersongeval een
beroep kan worden gedaan op de Rubriek 2 Wettelijke
aansprakelijkheid, zal vergoeding krachtens de
aansprakelijkheidsverzekering plaatsvinden.

Artikel 26 | Verzekerde(n)
In deze Rubriek wordt onder verzekerde(n) uitsluitend
verstaan:
a. de verzekeringnemer;
b. de eigenaar / houder van het verzekerde object;
c. de werknemers van de in dit artikel onder a en b
genoemde verzekerden.

Artikel 20 | Omvang van de dekking
Deze Rubriek is een aanvulling op de verzekering voor
aansprakelijkheid genoemd in Rubriek 2 van deze
productvoorwaarden. Verzekerd is aansprakelijkheid
wegens schade aan ondergrondse kabels, buizen,
leidingen, en dergelijke, inclusief de direct daaruit
voortvloeiende schade.
Artikel 21 | Aanvullende uitsluitingen
Niet verzekerd is:
Uitdrukkelijk wordt geen dekking verleend indien de
verzekerde niet de nodige zorgvuldigheid in acht neemt of
heeft genomen bij het voorkomen van ondergrondse
schade. Minimaal is de verzekerde verplicht, alvorens hij
met graafwerkzaamheden begint, de meest recente
gegevens te verzamelen over de ligging van kabels en
leidingen en deze op het werk beschikbaar te hebben.
Door middel van proefsleuven dient de juiste ligging
gecontroleerd te worden. Een van de instanties die
dergelijke gegevens kan verstrekken is het Kabels en
Leidingen Informatie Centrum (KLIC). Indien de
verzekerde geen gelegenheid heeft om vooraf gegevens
over de ligging van kabels en leidingen op te vragen,
bijvoorbeeld wegens graafwerkzaamheden ten behoeve
van een acute storing, kan hij volstaan met het graven van
proefsleuven en dient de verzekerde overigens alle
mogelijke zorgvuldigheid te betrachten.
Artikel 22 | Verzekerde(n)
In deze Rubriek wordt onder verzekerde(n) uitsluitend
verstaan:
a. de verzekeringnemer;
b. de eigenaar / houder van het verzekerde object;
c. de werknemers van de in dit artikel onder a en b
genoemde verzekerden.
Artikel 23 | Omvang van de dekking
Verzekerd is materiële schade aan andere roerende en
onroerende zaken, welke de verzekerde in eigendom
toebehoren, dan wel bij hem in gebruik of beheer zijn
(opzicht), indien en voor zover de schade is veroorzaakt
door:
a. het verzekerde object of de door het verzekerde object
vervoerde lading of last;
b. enige werkzaamheid of handeling met of aan het
verzekerde object;
c. enige werkzaamheid en/of handeling met de door het
verzekerde object vervoerde lading of last.
Artikel 24 | Aanvullende uitsluitingen
Niet verzekerd is:
a. schade aan het verzekerde object zèlf;
b. schade aan de lading of last van het verzekerde object;
c. schade aan objecten, gekoppeld aan of voortbewogen
door het verzekerde object;
d. waardevermindering van het beschadigde object na
herstel, kosten van een vervangend object, bedrijfsschade
en nadelige gevolgen van terugval in bonus/malus-trede of
no-claimkorting, indien en voor zover deze schadeposten
door de verzekerde zèlf worden geleden.
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Artikel 27 | Omvang van de dekking
Uitdrukkelijk geldt dat de hieronder vermelde dekkingen te
weten ‘Casco Beperkt’, ‘Casco Standaard‘ en ‘Casco
Uitgebreid’ uitsluitend van kracht zijn indien en voorzover
deze dekkingen bij de betreffende verzekerde objecten in
de polisbladen zijn vermeld.
27.1 Casco beperkt
Verzekerd is schade aan het verzekerde object uitsluitend
ontstaan als gevolg van brand, zelfontbranding,
ontploffing, implosie, vliegtuigschade, diefstal, joyriding en
verduistering.
27.2 Casco - standaard
Verzekerd is schade (met uitzondering van schade
ontstaan uit de aard of een gebrek van het verzekerde
object zelf) als gevolg van:
a. alle van buiten komende onheilen;
b. bedieningsfouten, ondeskundigheid, nalatigheid;
c. diefstal, verduistering en joyriding;
d. brand, explosie, botsen, aanraken, stoten, omslaan,
van de weg geraken, te water geraken, ook wanneer de
evenementen genoemd in dit lid ontstaan als gevolg van
de aard of een gebrek van het verzekerde object zelf. Het
gebrek zèlf is niet verzekerd.
27.3 Casco - uitgebreid
In uitbreiding op de dekking volgens casco -standaard, zijn
alle in artikel 27.2 van deze voorwaarden genoemde
oorzaken meeverzekerd wanneer de schade het gevolg is
van de aard van het verzekerde object zelf, tenzij sprake is
van een seriematige fabricagefout. Indien sprake is van
een seriematige fabricagefout valt dit buiten de uitgebreide
casco-dekking en zal verzekeringnemer moeten trachten
schade als gevolg van een seriematige fabricagefout te
verhalen bij de fabrikant. Eigen gebrek dekking welke de
geldende fabrieksgarantie en de wettelijke bepalingen
betreffende de aansprakelijkheid van de fabrikant onverlet
laat.
27.4 Vergoeding van bijzondere kosten
Tevens vergoedt de maatschappij:
a. bedragen in averij-grosse, welke de verzekerde in geval
van vervoer te water dient te voldoen;
b. hulp- en bergloon, welke de verzekerde krachtens
rechterlijk vonnis of krachtens een door de maatschappij
goedgekeurde overeenkomst dient te voldoen;
c. de kosten van vervoer van en naar de dichtstbijzijnde
herstelwerkplaats, waar een beschadiging kan worden
gerepareerd, mits deze beschadiging onder de dekking
van de polis valt en herstel ter plaatse onmogelijk was;
d. de kosten welke de verzekerde gemaakt heeft ter
voorkoming of vermindering van een door de polis gedekte
onmiddellijk dreigende schade, ook indien deze kosten
zonder gunstig resultaat zijn gemaakt. Tevens vergoedt de
maatschappij hierbij de kosten voor schade aan zaken
welke bij beredding worden ingezet;
e. de kosten van lichting en/of opruiming van de
verzekerde objecten indien in geval van een door de polis
gedekte schade de verzekerde op last van de
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overheid verplicht is de verzekerde objecten of restanten
daarvan op te ruimen;
f. indien de in dit artikel onder a tot en met e genoemde
kosten tezamen met de uitkering van de schade aan het
verzekerde object het verzekerde bedrag van het
beschadigde object zoals op het polisblad vermeld,
overschrijden, worden deze kosten boven het verzekerde
bedrag vergoed tot maximaal het bedrag dat gelijk is aan
het verzekerde bedrag, met dien verstande evenwel dat de
schade aan zaken die bij de beredding worden ingezet,
boven het verzekerde bedrag tot voornoemd maximum
alleen wordt vergoed indien en voor zover deze schade
niet onder een andere polis wordt vergoed. Schade aan
zaken in eigendom of onder beheer van verzekerde die bij
de beredding worden ingezet, wordt boven het verzekerde
bedrag nimmer vergoed.
Artikel 28 | Aanvullende uitsluitingen
Niet verzekerd is:
a. de kosten van herstel van het verzekerd object zonder
goedkeu- ring van de maatschappij. Indien dat nodig was
in een spoedeisend geval dan gaat de maatschappij tot
vergoeding over als zij zich met de uitgevoerde reparatie
kan verenigen en de vervangen beschadigde onderdelen
ter beschikking van de maatschappij zijn gehouden, alles
op voorwaarde dat de verplichting tot onmiddellijke
kennisgeving van de schade is nagekomen;
b. meerdere kosten, ontstaan door het uitvoeren van een
herstelling in overwerk, nachtarbeid, of zondagswerk, dan
wel door andere maatregelen door de verzekerde
genomen, zoals ijlvracht, zijn voor rekening van de
verzekerde en worden niet krachtens deze polis vergoed;
c. de kosten van een voorlopige herstel. De maatschappij
is hierbij niet gehouden tot vergoeding van een vergroting
van de oorspronkelijke schade of andere schade ontstaan
door het achterwege laten van het definitieve herstel;
d. de kosten voor veranderingen, verbeteringen of van
onderzoek ter gelegenheid van een herstel van een onder
deze polis gedekte schade, doch met dit herstel geen
verband houdende;
e. schade aan het verzekerd object die een gevolg is van
verzekeringnemer, huurder of lessee te verwijten
onvoldoende onderhoud van en/of onvoldoende zorg voor
het verzekerd object;
f. schade als gevolg van diefstal, verduistering, vermissing
van of joyriding met het verzekerde object, indien het
object wordt achtergelaten op openbare weg of terrein
zonder preventie- maatregelen. Deze bepaling is een
aanvulling op artikel 29.3 van deze voorwaarden.
Artikel 29 | Schade
29.1 Vergoeding
Een schade ontstaan door een bij deze polis gedekte
schadeoorzaak aan de op deze polis verzekerde objecten
wordt op de volgende basis vergoed:
a. bij gedeeltelijke schade
Vergoed wordt het bedrag van de herstelkosten, welke
gemaakt moeten worden om de beschadigde verzekerde
objecten of de betrokken onderdelen daarvan weer in
bedrijfsvaardige toestand te brengen.
b. bij totaal verlies
Bij totaal verlies van het verzekerd object, of een deel er
van, de dagwaarde daarvan direct voorafgaande aan de
schadegebeurtenis, nadat op verlangen van de
maatschappij het eigendomsrecht op de verloren zaken
aan de maatschappij is overgedragen. Er is sprake van
totaal verlies als de herstelkosten meer bedragen dan de
dagwaarde.
c. waarde restanten en eigen risico
Op de hiervoor genoemde vergoedingen worden de
waarde van de eventuele restanten en het in het polisblad
vermelde eigen risico in mindering gebracht.
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d. toebehoren
Toebehoren van de verzekerde objecten zijn slechts
meeverzekerd indien en voor zover deze in het verzekerd
bedrag van de betreffende verzekerde objecten zijn
opgenomen.
e. brandstoffen en smeermiddelen
Geen vergoeding wordt verleend voor schade aan, of
verlies van, bij het verzekerde object behorende of
noodzakelijk aanwezige brandstoffen en smeermiddelen.
f. aftrek nieuw voor oud
Voor delen die onder normale omstandigheden aan
slijtage onderhevig zijn, wordt op de hiervoor genoemde
vergoedingen een redelijke aftrek nieuw voor oud
toegepast.
g. waardevermindering
Eventuele door schade en/of de reparatie daarvan
veroorzaakte waardevermindering wordt niet vergoed.
29.2 Oorspronkelijke nieuwwaarde
Indien bij een schade blijkt, dat het verzekerd bedrag van
het betreffende object lager is dan de oorspronkelijke
nieuwwaarde zonder kortingen, dan heeft de verzekerde
slechts recht op vergoeding in verhouding van het
verzekerd bedrag tot de oorspronkelijke nieuwwaarde.
29.3 Beveiliging werkmaterieel
Ingeval van diefstal, verduistering, vermissing van of
joyriding met het verzekerde object geldt voor
cascoschade een (extra) eigen risico. Dit (extra) eigen
risico zal niet worden toegepast indien het object op het
moment van de schade adequaat beveiligd is. Een en
ander geschiedt conform de meest actuele versie van de
clausule ‘beveiliging werkmaterieel’.
Artikel 30 | Aanvullende begripsomschrijvingen
30.1 Motorrijtuig
a. het in het polisblad vermelde of bij de maatschappij als
verzekerd geregistreerd motorrijtuig.
b. een vervangend, gelijksoortig motorrijtuig, indien het
oorspronkelijke motorrijtuig voor reparatie, onderhoud of
dergelijke behandeling tijdelijk buiten gebruik is.
30.2 Verzekerde
Een in/opzittende van het motorrijtuig, de bestuurder
daaronder begrepen, die gerechtigd is als zodanig van het
motorrijtuig gebruik te maken. Onder die voorwaarde geldt
ook als in/opzittende hij die in, uit of van het motorrijtuig
stapt en hij die onderweg het motorrijtuig in verband met
een defect van het motorrijtuig heeft verlaten en zich nog
in de onmiddellijke nabijheid van het motorrijtuig bevindt.
30.3 Ongeval
Een in verband met de verkeersdeelneming van het
motorrijtuig, plotseling en rechtstreeks, onafhankelijk van
de wil van de verzekerde, van buiten inwerkend fysiek
geweld, dat een in aard en plaats geneeskundig vast te
stellen lichamelijk letsel of overlijden tot gevolg heeft.
30.4 Uitkeringsgerechtigde
De verzekerde is de uitkeringsgerechtigde. Bij overlijden
van de verzekerde, zal de uitkering rechtstreeks aan de
nalatenschap van de verzekerde worden gedaan.
Artikel 31 | Omvang van de dekking
31.1 Verzekerde bedragen
De maatschappij zal per ongeval uitkering doen voor de in
deze voorwaarden genoemde verzekerde risico’s tot
maximaal 100% van de daarvoor geldende verzekerde
bedragen per verzekerde. De van toepassing zijnde
verzekerde bedragen staan vermeld in het polisblad.
31.2 Uitkering bij overlijden:
a. Recht op uitkering
Er bestaat recht op uitkering, indien de verzekerde binnen
twee jaar na een ongeval als bedoeld in artikel 30.3
overlijdt als direct en uitsluitend gevolg van het in aard en
plaats geneeskundig vast te stellen lichamelijk letsel, dat
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de verzekerde - uitsluitend als gevolg van dat ongeval - is
overkomen.
b. Omvang van de uitkering
Uitgekeerd wordt het volle verzekerde bedrag voor
overlijden, onder aftrek van eventueel krachtens deze
verzekering reeds gedane uitkeringen voor blijvende
c. Leeftijdsbeperking
Voor verzekerden die ten tijde van het ongeval de leeftijd
van 16 jaar nog niet hadden bereikt of die de leeftijd van
70 jaar reeds hadden bereikt wordt maximaal EUR
3.000,00 per verzekerde uitgekeerd. Deze beperking geldt
niet, indien de overledene kostwinnaar was van de
uitkeringsgerechtigde(n).
31.3 Uitkering bij blijvende invaliditeit
a. Recht op uitkering
Er bestaat recht op uitkering in geval van blijvend
(functie)verlies of blijvende onbruikbaarheid van
lichaamsdelen of zintuiglijke vermogens indien en
voorzover dit direct en uitsluitend het gevolg is van het in
aard en plaats geneeskundig vast te stellen lichamelijk
letsel, dat de verzekerde - als uitsluitend gevolg van een
ongeval als bedoeld in artikel 37.3 - is overkomen, en deze
blijvende invaliditeit is ontstaan binnen twee jaar na het
ongeval.
b. Omvang van de uitkering
In geval van blijvende invaliditeit worden aan de getroffen
verzekerde de volgende percentages van het verzekerde
bedrag uitgekeerd, met dien verstande dat de uitkering
nooit meer dan 100% van het verzekerde bedrag zal
bedragen:
- bij verlies van de hierna genoemde lichaamsdelen:
arm tot in het schoudergewricht
75%
arm tot in het ellebooggewricht
65%
hand tot in het polsgewricht
65%
been tot in het heupgewricht
70%
been tot in het kniegewricht
60%
voet tot in het enkelgewricht
50%
- bij blijvend volledig (functie)verlies of blijvende volledige
onbruikbaarheid van de hierna genoemde lichaamsdelen:
arm tot in het schoudergewricht
75%
arm tot in het ellebooggewricht
65%
arm tussen elleboog- en schoudergewricht
65%
arm tussen pols- en ellebooggewricht
60%
hand tot in het polsgewricht
60%
been tot in het heupgewricht
70%
been tot in het kniegewricht
60%
been tussen knie- en heupgewricht
60%
been tussen enkel- en kniegewricht
50%
voet tot in enkelgewricht
50%

totaal verlies van geestelijke vermogens,
echter behoudens het bepaalde
onder c van dit artikel
verlies van beide armen of handen
verlies van beide benen of voeten
verlies van een arm of hand,
tezamen met een been of voet

100%
100%
100%
100%

In geval van blijvende invaliditeit van de verzekerde als
gevolg van letsel of een combinatie van letsels, niet als
zodanig in het voorgaande omschreven, is het
uitkeringspercentage van het verzekerde bedrag gelijk aan
het percentage blijvende functionele invaliditeit,
vastgesteld volgens algemeen aanvaarde objectieve
medische maatstaven. Daarbij blijven het beroep of de
bezigheden van de verzekerde buiten beschouwing.
c. Psychisch letsel
Geen uitkering vindt plaats in geval van verlies van
geestelijke of kennende vermogens, anders dan
veroorzaakt door, volgens algemeen aanvaarde
neurologische opvattingen, aantoonbaar organisch letsel
van het centrale zenuwstelsel.
Evenmin vindt uitkering plaats bij geheel of gedeeltelijk
(functie)verlies of geheel of gedeeltelijke onbruikbaarheid
van lichaamsdelen of zintuiglijke vermogens, uitsluitend als
gevolg van psychische stoornissen.
d. Cosmetische afwijkingen
Geen uitkering vindt plaats op grond van blijvende
cosmetische afwijkingen zonder functionele beperkingen.
e. Predispositie
Voor het geheel of gedeeltelijk (functie)verlies of geheel of
gedeeltelijke onbruikbaarheid van lichaamsdelen
of zintuiglijke vermogens, die reeds voor het ongeval
onbruikbaar of gebrekkig waren, vindt slechts uitkering
plaats, indien en voor zover dit (functie)verlies of deze
onbruikbaarheid de reeds voor het ongeval bestaande
invaliditeit te boven gaat.
f. Uitkering naar evenredigheid
Per gebeurtenis vindt uitkering plaats voor maximaal het
aantal personen waarvoor het verzekerde object
is ingericht. Worden met het verzekerde object meer
personen vervoerd dan het wettelijk aantal toegestane
zitplaatsen dan worden de uitkeringen, met uitzondering
van die voor de bestuurder, naar evenredigheid
verminderd.
Artikel 32 | Aanvullende uitsluitingen
32.1 Niet verzekerd is:
a. Wedstrijden en snelheidsproeven Ongevallen, ontstaan
tijdens het deelnemen aan wedstrijden, snelheidsproeven
en behendigheidsritten, tenzij het gaat om puzzelritten
waarbij het snelheidselement niet overweegt.
b. Opzet
Ongevallen, veroorzaakt door opzet of voorwaardelijk
opzet van de verzekerde aan wie het ongeval is
overkomen of van iemand die bij de uitkering belang heeft.
Onder voorwaardelijk opzet wordt verstaan het willens en
wetens aanvaarden van de kwade kans op een ongeval,
anders dan gedurende de normale deelneming aan het
verkeer. Voorts zijn van de dekking uitgesloten ongevallen
die ontstaan bij, voortvloeien uit of – in ruime zin - verband
houden met een door de verzekerde aan wie het ongeval
is overkomen, of door iemand die bij de uitkering belang
heeft, opzettelijk of met voorwaardelijk opzet gepleegd
misdrijf.
c. Onbevoegde bestuurder
Ongevallen, veroorzaakt terwijl de feitelijke bestuurder:
- geen voor het verzekerde object wettelijk in
Nederland voorgeschreven geldig rijbewijs bezit;
- de rijbevoegdheid is ontzegd;

- bij blijvend volledig (functie)verlies of blijvende volledige
onbruikbaarheid van de hierna genoemde lichaamsdelen
of zintuiglijke vermogens:
bij blijvend volledig (functie)verlies of blijvende volledige
onbruikbaarheid van meer dan één vinger van een hand
wordt maximaal 60% van het verzekerde bedrag
uitgekeerd.
grote teen
8%
andere tenen dan de grote teen
4%
het gezichtsvermogen van een oog
30%
het gezichtsvermogen van beide ogen
100%
het gehoor van een oor
20%
het gehoor van beide oren
50%
het reuk- en smaakvermogen
20%
het verlies van het seksuele vermogen,
echter behoudens het bepaalde
onder c van dit artikel
25%
- bij de hierna genoemde letsels of combinatie van letsels:
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- niet voldoet aan andere door of krachtens de wet
gestelde bepalingen ter zake van de bevoegdheid tot het
besturen van een motorrijtuig.
d. Rijden onder invloed
Ongevallen veroorzaakt, terwijl de feitelijke bestuurder
onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of
enig bedwelmend middel verkeerde, dat het besturen van
het motorrijtuig hem door de wet is of zou zijn verboden.
e. Plaatsen passagiers
Ongevallen, overkomen aan personen, die zich buiten
de bestuurderscabine op of in het motorrijtuig bevinden,
anders dan op wettelijk toegestane zitplaatsen.
32.2 De uitsluitingen genoemd onder ‘onbevoegde
bestuurder’ en ‘rijden onder invloed’ gelden niet voor de
verzekerde die aantoont, dat de bedoelde
omstandigheden zich buiten zijn weten en tegen zijn wil
hebben voorgedaan en dat hem ter zake van deze
omstandigheden in redelijkheid geen verwijt treft.

een (andere) deskundige benoemen. De bevindingen van
deze deskundige zijn alsdan bindend voor beide partijen.
De kosten van deze deskundige komen voor rekening van
de maatschappij.
Artikel 35 | Betaling
35.1 Betaling binnen 14 dagen
Indien recht op uitkering bestaat zal de maatschappij
binnen 14 dagen na vaststelling van de uitkering tot
betaling aan de uitkeringsgerechtigde(n) overgaan.
35.2 Betaalbaarstelling
De uitkering zal door de maatschappij betaalbaar worden
gesteld aan de getroffen verzekerde, dan wel - in geval
van overlijden - rechtstreeks ten behoeve van de
nalatenschap van de overledene. In het laatste geval dient
door de uitkeringsgerechtigde(n) een akte van overlijden
en een verklaring van erfrecht te worden overlegd.

Artikel 33 | Schademelding
33.1 Melding van het ongeval
In aanvulling op artikel 5 van de Algemene Voorwaarden is
verzekeringnemer verplicht een ongeval dat tot uitkering
uit hoofde van deze verzekering kan leiden zo spoedig als
redelijkerwijs mogelijk is bij de maatschappij aan te
melden. Daarbij dient een nauwkeurige omschrijving van
het ongeval te worden overlegd met zo mogelijk
vermelding van de oorzaken en de gevolgen. Is de
verzekerde door een ongeval overleden, dan dient de
melding te geschieden binnen 2 x 24 uur, bij voorkeur
telefonisch of via de fax.
33.2 Verplichtingen van de verzekerde
a. De verzekerde is verplicht, indien hem een
ongeval overkomt, zich zo spoedig mogelijk onder
geneeskundige behandeling te stellen en volledig aan zijn
herstel mee te werken.
b. De getroffen verzekerde is verplicht aan de
maatschappij of een door haar aangewezen arts alle
gewenste inlichtingen volledig en naar waarheid te
verstrekken.
c. De verzekeringnemer en/of degene die aanspraak
maakt op een uitkering wegens overlijden, zijn verplicht
toestemming te verlenen tot en medewerking te verlenen
aan alle maatregelen, die de maatschappij nodig oordeelt
ter vaststelling van de doodsoorzaak.
33.3 De maatschappij heeft het recht uitkering te
weigeren, indien de verplichtingen als vermeld in artikel
33.1 en/ of 33.2 niet zijn of worden nagekomen.
Artikel 34 | Schaderegeling
34.1 Vaststelling uitkeringspercentage
De vaststelling van het uitkeringspercentage geschiedt
door de medisch adviseur van de maatschappij op basis
van de als definitief erkende toestand van de getroffen
verzekerde, voor zover mogelijk binnen twee jaar na het
ongeval.
34.2 Medische expertise
Indien de medisch adviseur van de maatschappij
medische expertise noodzakelijk acht om het
uitkeringspercentage te kunnen vaststellen, is de
verzekerde verplicht hieraan zijn medewerking te verlenen.
De verzekerde dient zich daartoe door een door de
maatschappij nader aan te wijzen arts te laten
onderzoeken of voor onderzoek te laten opnemen in een
door ons nader aan te wijzen instelling of inrichting. De
medische expertise dient in Nederland plaats te vinden.
De kosten hiervan komen voor rekening van de
maatschappij.
34.3 Geschillen
Indien de getroffen verzekerde zich niet met het
vastgestelde uitkeringspercentage kan verenigen, dan
kunnen de verzekerde en de maatschappij in goed overleg
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Artikel 36 | Aanvullende Begripsomschrijvingen
36.1 Verzekerde
a. de verzekeringnemer;
b. de gemachtigde bestuurder van het verzekerde object
en de passagiers, die gerechtigd zijn als zodanig van het
verzekerde object gebruik te maken;
c. nagelaten betrekkingen van de verzekerde, voor zover
zij een vordering tot voorziening in de kosten van
levensonderhoud kunnen instellen.
36.2 Verzekerd object
Het op het polisblad of bij de maatschappij als verzekerd
geregistreerd motorrijtuig of ander voertuig. De
verzekering is ook van toepassing op een vervangend, niet
aan de verzekeringnemer toebehorend, gelijksoortig
voertuig. Het eigen voertuig moet dan door reparatie,
revisie of een dergelijke behandeling tijdelijk niet
beschikbaar zijn.
36.3 Rechtsbijstand
Rechtsbijstand houdt in: de gebeurtenis die de verzekerde
heeft aangemeld voor rekening van de Stichting op
zijn juridische gevolgen onderzoeken en hem ter zake
adviseren, dan wel de nodige (rechts)maatregelen nemen
of doen nemen, tenzij de kans om daarmee het beoogde
resultaat te bereiken te gering is.
36.4 Stichting
De Stichting Rechtsbijstand aan wie de maatschappij de
beoordeling en de behandeling van de door verzekerde
aangemelde gevallen heeft overgedragen.
36.5 Aanspraak op rechtsbijstand
De verzekering geeft de verzekerde aanspraak op
rechtsbijstand, zoals in de voorwaarden omschreven,
indien zich tijdens de verzekeringsduur en na een
eventuele wachttijd een gebeurtenis voordoet, die voor de
verzekerde zelf een juridisch probleem doet ontstaan.
36.6 Gebeurtenis
Met gebeurtenis wordt bedoeld een bij het sluiten van de
verzekering onverwacht en redelijkerwijs niet te voorzien
voorval. Een reeks van met elkaar verband houdende
voorvallen wordt als één gebeurtenis aangemerkt, die
geacht wordt te hebben plaatsgevonden op het moment
van het eerste voorval uit de reeks.
Artikel 37 | Omvang van de dekking
Uitdrukkelijk geldt dat de hieronder vermelde dekkingen te
weten ’Verhaalsrechtsbijstand Materieel’ en
‘Rechtsbijstand Volledig’ uitsluitend van kracht zijn indien
en voorzover deze dekkingen bij de betreffende
verzekerde objecten in de polisbladen zijn vermeld.
Met betrekking tot gebeurtenissen waarbij de verzekerde
als bestuurder of passagier van het verzekerde object is
betrokken, wordt rechtsbijstand uitsluitend verleend ter
zake van:
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37.1 Verhaalsrechtsbijstand Materieel
Wanneer de verzekerde aanspraken op schadevergoeding
jegens wettelijk aansprakelijke derden wil doen gelden in
verband met materiële schade.
37.2 Rechtsbijstand Volledig
Naast Verhaalsrechtsbijstand Materieel wordt tevens
dekking verleend ter zake van:
a. Verhaalsrechtsbijstand Letsel
wanneer de verzekerde aanspraken op schadevergoeding
jegens wettelijk aansprakelijke derden wil doen gelden
in verband met letselschade.
b. Contractrechtsbijstand
wanneer de verzekerde zich wil laten bijstaan in geschillen
over de vergoeding of de reparatie van zijn schade als
gevolg van een aanrijding, mits de overeenkomst in
Nederland is aangegaan.
c. Strafrechtsbijstand
wanneer de verzekerde zich wil laten bijstaan in een tegen
hem gerichte strafvervolging, bij het onderzoek en ter zake
van alle in verband daarmede tegen hem genomen
maatregelen.
d. Belangenbehartiging
wanneer de verzekerde zijn belangen wil laten behartigen
ten aanzien van tegen hem persoonlijk gerichte
overheidsmaatregelen verband houdende met inname van
het rijbewijs of beslaglegging op het verzekerd object.
Artikel 38 | Verzekeringsgebied
De verzekering is geldig voor gebeurtenissen in Europa,
Aziatisch Turkije, Israël, Marokko, Tunesië en Algerije,
mits uitsluitend de rechter van één van die landen
bevoegd is en tevens het recht van één van die landen
van toepassing is. De verzekering is ook geldig gedurende
het vervoer van het verzekerde object in of tussen de
landen van het verzekeringsgebied.
Artikel 39 | Aanvullende Uitsluitingen
De Stichting is niet verplicht tot het verlenen van
rechtsbijstand en/of vergoeding van kosten:
a. wanneer zonder voorafgaande toestemming van of
overleg met de Stichting een advocaat of andere
deskundige is ingeschakeld;
b. ter zake van verbintenissen voortvloeiende uit
borgtocht, schuldvernieuwing, cessie, vrijwaring of
subrogatie;
c. verband houdende met fiscale kwesties, zoals
belastingrecht, retributies, accijnzen;
d. bij geschillen tussen medeverzekerden krachtens
dezelfde polis onderling. In gevallen waarin een
tegenstrijdig belang tussen de verzekeringnemer en één
van de personen die als medeverzekerde rechten aan de
verzekering kan ontlenen, naar voren komt, behartigt de
Stichting uitsluitend de belangen van de
verzekeringnemer;
e. als de feitelijke bestuurder:
- geen voor het verzekerde object wettelijk voorgeschreven
en geldig rijbewijs bezit;
- de rijbevoegdheid is ontzegd;
- de voorgeschreven leeftijd voor het besturen van het
verzekerde object nog niet heeft bereikt.
f. voor schade geleden door al dan niet betalende
passagiers van een bus, ingericht voor het vervoer van
meer dan acht personen, de bestuurder daaronder niet
begrepen.
Het bepaalde onder e van dit artikel geldt niet voor de
verzekerde, die aantoont dat de omstandigheden zich
buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en
dat hem met betrekking tot deze omstandigheden in
redelijkheid geen verwijt treft.
Artikel 40 | Overdacht
De maatschappij heeft de beoordeling en de behandeling
van de door de verzekerde aangemelde gevallen
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overgedragen aan de Stichting. De maatschappij
garandeert nakoming door de Stichting van de in de
voorwaarden genoemde verplichtingen.
Artikel 41 | Melden van de gebeurtenis en
verplichtingen van de verzekerde
In aanvulling op hetgeen is bepaald in artikel 5 van de
Algemene Voorwaarden is verzekerde verplicht om zodra
hij kennis draagt van een gebeurtenis die voor de Stichting
kan leiden tot een verplichting om rechtsbijstand te
verlenen, de Stichting:
- de gebeurtenis zo spoedig mogelijk te melden;
- zo spoedig mogelijk alle gegevens te verstrekken en
stukken door te zenden;
- zijn volle medewerking te verlenen en alles na te laten
dat de belangen van de Stichting zou kunnen benadelen.
De verzekering geeft geen dekking, indien de verzekerde
één van deze verplichtingen niet is nagekomen dan wel
wanneer de verzekerde een ander met de behartiging van
zijn belangen heeft belast, en daardoor de belangen van
de Stichting heeft geschaad. In elk geval vervalt het recht
op rechtsbijstand, indien de aanmelding niet plaatsvindt
binnen één jaar na de gebeurtenis die voor de Stichting tot
een verplichting kan leiden.
Artikel 42 | Behandeling van de zaak en verplichtingen
van de Stichting
42.1 In- en externe deskundigen
De rechtsbijstand wordt verleend door deskundigen in
dienst van de Stichting of door externe deskundigen,
indien de Stichting dit wenselijk en/of noodzakelijk acht.
Met externe deskundigen worden bedoeld advocaten en
andere terzake kundigen, die krachtens toepasselijke
regels inzake procesbevoegdheid in de (eventuele)
gerechtelijke of administratieve procedure de
noodzakelijke rechtsbijstand mogen verlenen. Ingeval een
externe deskundige voor het verlenen van rechtsbijstand
wordt ingeschakeld, heeft de verzekerde het recht deze
zelf te kiezen. Heeft de verzekerde geen voorkeur dan
kiest de Stichting.
42.2 Geschil tussen verzekerden
Het recht om voor het verlenen van rechtsbijstand een
externe deskundige te kiezen heeft de verzekerde
eveneens, indien zowel de verzekerde als diens
wederpartij jegens de Stichting aanspraak op
rechtsbijstand hebben voor de behandeling van het tussen
hen beiden gerezen en bij de Stichting aangemelde
geschil.
42.3 Opdracht aan externe deskundige
De opdracht aan een externe deskundige wordt uitsluitend
namens de verzekerde door de Stichting gegeven.
42.4 Externe deskundigen binnenland
Gaat het om een zaak, waarin de Nederlandse rechter
bevoegd is, dan komen uitsluitend deskundigen in
aanmerking, die in Nederland zijn ingeschreven en aldaar
kantoor houden.
42.5 Externe deskundigen buitenland
Gaat het om een zaak waarin een buitenlandse rechter
bevoegd is, dan komen uitsluitend externe deskundigen in
aanmerking, die bij het betreffende buitenlandse gerecht
staan ingeschreven.
42.6 Eén externe deskundige
De Stichting is nimmer verplicht voor het verlenen of
voortzetten van rechtsbijstand tegelijkertijd of
achtereenvolgens voor haar rekening meer dan één
externe deskundige in te schakelen.
42.7 Betalingsafspraken met externe deskundige
De Stichting is niet gebonden aan betalingsafspraken, die
door de verzekerde met een externe deskundige gemaakt
zijn.
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42.8 Aansprakelijkheid voor externe deskundige
De Stichting is niet aansprakelijk voor schade, welke
ontstaat door of in verband met de behandeling van een
zaak door een externe deskundige.
Artikel 43 | Verzekerde kosten van rechtsbijstand
43.1 Verzekerde kosten en bedragen
Voor rekening van de Stichting komen:
a. de kosten van advies en behandeling door de eigen
deskundigen van de Stichting;
b. de kosten van de door de Stichting ingeschakelde
advocaat of andere deskundige en van de in diens
opdracht in overleg met de Stichting genomen
maatregelen;
c. de kosten van getuigen, voor zover door de rechter
toegewezen;
d. de proceskosten van de verzekerde en van de
tegenpartij, voor zover die krachtens een onherroepelijk
vonnis ten laste van de verzekerde komen;
e. de kosten van het ten uitvoer leggen van een vonnis
gedurende maximaal 5 jaar, nadat het vonnis
onherroepelijk is geworden;
f. de noodzakelijke reis- en verblijfkosten van de
verzekerde, als zijn persoonlijk verschijnen voor een
gerecht bevolen of dringend gewenst is.
De kosten van rechtsbijstand komen tot de in de
voorwaarden en/of op het polisblad vermelde bedragen
voor rekening van de Stichting. De kosten genoemd onder
a van dit artikel blijven hierbij buiten beschouwing.
43.2 Gering financieel belang
Indien de Stichting van mening is dat het financieel belang
de te maken kosten niet rechtvaardigt, is zij gerechtigd, in
plaats van (verder) rechtsbijstand te verlenen, de
verzekerde een bedrag in geld aan te bieden ter hoogte
van het financieel belang.
43.3 Gedeeltelijke dekking
Indien het rechtsprobleem gedeeltelijk onder de omvang
van de dekking van de verzekering valt, worden de aan
het verlenen van rechtsbijstand verbonden kosten door de
Stichting naar evenredigheid vergoed.
43.4 Vergoeding bij belangen van anderen
Bij een actie door één of meer verzekerden waarbij
anderen rechtstreeks belang hebben, vergoedt de
Stichting per verzekerde alleen de kosten van
rechtsbijstand in verhouding tot het aantal
belanghebbenden.
43.5 Kostenveroordeling wederpartij
Indien bij een proces, arbitrage of bindend advies de
wederpartij tot vergoeding van kosten wordt veroordeeld,
komt het bedrag van deze kosten, voor zover deze voor
rekening van de Stichting zijn gekomen, ten gunste van de
Stichting.
43.6 Opzettelijk strafbaar feit
Indien de verzekerde het opzettelijk plegen van een
strafbaar feit ten laste is gelegd of mede ten laste is
gelegd, worden de kosten van rechtsbijstand alleen dan
vergoed, wanneer geen veroordeling wegens opzet volgt.
Zolang het vonnis niet in kracht van gewijsde is gegaan, is
de Stichting niet tot vergoeding van de kosten verplicht.
43.7 BTW
Indien de verzekerde de BTW kan verrekenen met door
hem verschuldigde BTW-afdrachten, komt deze niet voor
vergoeding in aanmerking.
43.8 Vergoedingen van elders
Indien de verzekerde elders vergoeding kan verlangen van
de kosten van rechtsbijstand op grond van een
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onherroepelijk vonnis of op grond van wettelijke
bepalingen, zoals de artikelen 591 en 591a Wetboek van
Strafvordering, komen deze kosten niet voor vergoeding in
aanmerking uit deze verzekering. Zo nodig zal de Stichting
deze voorschieten. De Stichting zal de verzekerde bijstand
verlenen bij het terugvragen of verhalen van
voorgeschoten kosten van rechtsbijstand.
43.9 Boetes
Onder de kosten van rechtsbijstand zijn niet inbegrepen
aan de verzekerde opgelegde geldstraffen, boetes en
dwangsommen.
Artikel 44 | Onvermogendekking
Indien de verzekerde schade aan zaken lijdt die:
- niet verhaalbaar is op de aansprakelijke tegenpartij
wegens diens onvermogen; en
- in Nederland is veroorzaakt door een in Nederland
woonachtige tegenpartij; en
- niet op andere wijze vergoeding verkrijgbaar is,
vergoedt de Stichting deze schade tot maximaal EUR
500,00 per gebeurtenis.
Artikel 45 | Zekerheidstelling
Indien door een buitenlandse overheid met betrekking tot
een in de voorwaarden verzekerde gebeurtenis het stellen
van zekerheid wordt verlangd voor:
- de invrijheidstelling van de verzekerde, of
- het opheffen van een beslag op het verzekerde object,
zal de Stichting deze voorschieten tot een bedrag van
maximaal EUR 12.500,00 per gebeurtenis, mits deze
zekerheidstelling niet krachtens andere overeenkomsten
te verkrijgen is. De verzekerde is verplicht de Stichting te
machtigen over de zekerheidstelling te beschikken zodra
deze wordt vrijgegeven en alle medewerking te verlenen
om terugbetaling te verkrijgen.
Artikel 46 | Geschillen
46.1 Indien de verzekerde en de Stichting van mening
verschillen over de te volgen gedragslijn bij de
behandeling van een juridisch probleem, waarvoor de
verzekerde aanspraak heeft op rechtsbijstand, zal dit
meningsverschil op kosten van de Stichting ter beslissing
worden voorgelegd aan een door de verzekerde te kiezen
advocaat. De Stichting zendt de aan partijen bekende
stukken aan de advocaat, die op basis daarvan zijn
standpunt bepaalt en dit gemotiveerd schriftelijk aan de
verzekerde en de Stichting toelicht. Indien de advocaat het
met de verzekerde eens is, wordt de behandeling van de
zaak met inachtneming van dat oordeel voortgezet. Indien
de advocaat het met de verzekerde niet eens is, kan de
verzekerde de zaak aan zich trekken. Bereikt hij het door
hem beoogde resultaat alsnog, dan vergoedt de Stichting
de door de verzekerde gemaakte kosten van
rechtsbijstand, voor zover die voor zijn rekening zijn
gekomen.
46.2 Alle andere geschillen die mochten ontstaan naar
aanleiding van de uitleg en de toepassing van de
voorwaarden kunnen, met uitzondering van die, genoemd
in lid 1 van dit artikel, binnen zes maanden na mededeling
van het standpunt van de Stichting, worden voorgelegd
aan de bevoegde rechter. Indien de verzekerde definitief
geheel of gedeeltelijk in het gelijk is gesteld, komen alle
redelijkerwijs gemaakte kosten voor rekening van de
Stichting.
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