VOORWAARDEN PARTICULIERE AANHANGERVERZEKERING

Algemene Informatie

OV ALG
OV AHW
CL AHW

Wat doet u bij schade?

Algemene Voorwaarden OV ALG
1
Wat mag u van ons verwachten?
2
Wat verwachten wij van u?
3
Welke aanhanger is verzekerd?
4
Wie zijn verzekerd?
5
Waar bent u verzekerd?
6
Wanneer begint de verzekering?
7
Een nieuw voorstel voor uw verzekering
8
Wanneer kunt u uw verzekering stoppen?
9
Wanneer mogen wij de verzekering stopzetten?
10 Wat doen we als we fraude ontdekken?
11 Welke schades vergoeden wij nooit?
12 Hoe gaan we om met terrorismeschade en (inter)nationale wet- en regelgeving?
13 Wanneer verhalen wij een schade?
14 Uw premie
15 Hoelang heeft u om uw schade te claimen?
16 Hoe gaan wij om met uw privacy?
17 Heeft u een klacht over uw verzekering?
18 Wat bedoelen wij met?
Voorwaarden Autoverzekering OV AHW
De Cascodekking
19 Wat is verzekerd?
20 Waarvoor bent u niet verzekerd
21 Hoe regelen wij voor u de schade aan uw aanhanger?
22 Wat vergoeden wij bij een schade en welke eigen risico’s heeft u bij schade?
23 Onderverzekering?
24 Wat is extra verzekerd?
Clausuleblad Aanhangerverzekering CL AHW

OV ALG – OV AHW – CL AHW / 11-2017 / 1 - 9

Algemene Informatie
Wat doet u bij schade?
Is uw aanhanger gestolen?
Geef de diefstal meteen door op www.stichtingvbv.nl. U doet dan ook automatisch aangifte bij de politie.

Doe altijd direct aangifte bij de politie bij:





diefstal van uw aanhanger. Heeft u de schade gemeld bij www.stichtingvbv.nl ? Dan heeft u gelijk aangifte
gedaan,
poging tot diefstal of verduistering
vandalisme,
aanrijding door een onbekende dader.

Meld uw andere schade online
Via uw online polismap en ga naar schade.
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ALGEMENE VOORWAARDEN

OV ALG

Dit zijn de voorwaarden van uw aanhangerverzekering. Samen met uw polisblad vormen zij één geheel. U
kunt hierin lezen waar u precies voor verzekerd bent en welke regels er gelden.
U bent standaard verzekerd voor aansprakelijkheid en voor hulp bij een ongeval. Op het polisblad
vermelden wij de dekking, het verzekerde bedrag en ook het eigen risico dat u heeft gekozen. Zo weet u
waar u aan toe bent, wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten.
Wij hebben ons uiterste best gedaan om deze voorwaarden zo eenvoudig mogelijk te houden. Heeft u toch
nog vragen, neem dan contact op met ons of met uw verzekeringsadviseur van Aon.

1

Wat mag u van ons verwachten?
U mag van ons verwachten dat wij u met respect behandelen. Ook mag u van ons verwachten dat we de schade
op de juiste manier vaststellen en betalen voor schade die verzekerd is. En dat wij u helpen om uw schade zo snel
mogelijk te herstellen.

2

Wat verwachten wij van u?
Wij verwachten van u dat u:

eerlijk en redelijk bent;

zich aan de wet houdt;

ons de juiste informatie geeft;

bewust en voorzichtig met uw spullen omgaat;

er alles aan doet om schade te voorkomen of zo klein mogelijk te houden;

onze aanwijzingen opvolgt;

niets doet wat onze belangen schaadt;

ons helpt om de schade snel af te handelen, door zo snel mogelijk alle benodigde gegevens en
documenten aan ons te geven;

aangifte doet bij de politie bij een strafbaar feit. Zoals inbraak, diefstal, verduistering, joyriding of schade
door een onbekende dader;

de diefstal van uw aanhanger meteen meldt bij het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VBV). U
kunt de diefstal melden via www.stichtingvbv.nl. Doe dit zo snel mogelijk. Daardoor is de kans dat uw
aanhanger teruggevonden wordt groter. Als u een diefstal hier meldt hoeft u geen aangifte te doen bij de
politie. Dit gebeurt dan automatisch;

meldt welke andere verzekeringen de schade misschien dekken;

alle belangrijke veranderingen zelf aanpast in uw online polismap. Of u geeft deze belangrijke
veranderingen aan ons door. In ieder geval als:
o
u verhuist of uw emailadres is veranderd;
o
iemand anders de regelmatige bestuurder wordt;
o
u de aanhanger heeft verkocht of als er sprake is van totaal verlies;
o
u de aanhanger toch anders gebruikt dan u had opgegeven bijvoorbeeld (gedeeltelijk) zakelijk in
o
plaats van particulier;
o
de aanhanger 6 maanden of langer aaneengesloten in het buitenland blijft.
Komt u deze regels niet na en schaadt u onze belangen? Dan hebt u geen recht op een schade-uitkering. Ook
kunnen wij uw verzekering opschorten of beëindigen.

3

Welke aanhanger is verzekerd?
Deze verzekering is voor de particuliere aanhanger die u bij ons heeft verzekerd en op het polisblad staat. Bij uw
aanhanger hoort ook alles wat de fabrikant op, aan of in uw aanhanger heeft vastgemaakt. In de voorwaarden
spreken we verder van “aanhanger”.

4

Wie zijn er verzekerd?
U, de verzekeringnemer die bij ons de verzekering heeft afgesloten en uw nabestaanden.

5

Waar bent u verzekerd?
U bent verzekerd in de landen die op uw groene kaart van uw motorrijtuig staan. U heeft geen dekking voor de
landen die zijn doorgestreept op de groene kaart.

6

Wanneer begint de verzekering?
Uw verzekering gaat in op de datum die op de polis staat. U heeft alleen dekking voor gebeurtenissen die tijdens
de looptijd van deze verzekering plaatsvinden.
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7

Een nieuw voorstel voor uw verzekering
Een maand voordat uw verzekering stopt, sturen wij u een nieuw voorstel voor uw verzekering. Hierin staat de
premie voor het komende jaar. Wilt u niets veranderen? Dan hoeft u niets te doen. U blijft gewoon verzekerd. Uw
premie kan wel veranderen. Wilt u uw verzekering wel veranderen? Neem dan contact op met uw adviseur. U kunt
zelf ook wijzigingen aanbrengen in uw online polismap.

8

Wanneer kunt u uw verzekering stoppen?
Heeft u een nieuwe verzekering bij ons afgesloten via onze website? Dan heeft u 14 dagen bedenktijd. In die tijd
mag u de verzekering vanaf de ingangsdatum stoppen. Heeft u al premie betaald? Dan krijgt u die van ons terug.
Heeft u al langer een verzekering bij ons?
U kunt de verzekering stoppen wanneer u dat wilt. U doet dit in uw online polismap. Of u geeft dat door aan uw
verzekeringsadviseur. De datum moet altijd in de toekomst liggen. Ligt de datum niet in de toekomst? Dan zetten
wij de verzekering stop vanaf de dag dat u ons meldt dat de verzekering moet stoppen. Teveel betaalde premie
ontvangt u dan terug vanaf het moment dat de verzekering is gestopt.

9

Wanneer mogen wij de verzekering stopzetten?
Wij mogen de verzekering stoppen en melden u dat van tevoren schriftelijk of per email:

als we aan het einde van de verzekeringsperiode besluiten om u geen nieuw voorstel te doen. We laten u dat
2 maanden van tevoren weten;

als u de premie niet of niet volledig op tijd betaalt. Bij het hoofdstukje over premie (artikel 14) leggen wij u uit
wat we dan precies doen;

als wij de verzekering niet zouden hebben gesloten als u ons meteen de juiste informatie had gegeven;

als u veel of onduidelijke schades aan ons meldt.

De verzekering stopt meteen als:

u blijvend in het buitenland gaat wonen.

als u geen belang meer bij de verzekering heeft. Bijvoorbeeld bij verkoop. U moet dit binnen 8 dagen aan ons
doorgeven.

10

Wat doen we als we fraude ontdekken?
Als wij fraude vaststellen dan nemen wij een aantal maatregelen:

wij stoppen uw verzekering meteen. Wij sturen u dan een brief of een e-mail. Uw verzekering stopt op de dag
dat wij deze brief of e-mail versturen;

schade keren wij niet of voor maar een deel uit;

wij laten u alle extra kosten terugbetalen die wij voor de behandeling van de schade maken;

hebben wij de schade al betaald? Dan laten wij u ook de schade terugbetalen;

wij kunnen aangifte doen bij de politie;

wij registreren uw gegevens bij de stichting CIS.
Een aantal voorbeelden van fraude zijn:

u heeft ons met opzet verkeerde informatie gegeven toen u de verzekering afsloot;

u heeft met opzet gelogen over een schade;

u heeft ons bedrogen.

11

Welke schades vergoeden wij nooit?
Voor alle dekkingen en andere rubrieken vergoeden we nooit:

schade die ontstaat door een gebeurtenis voor de ingangsdatum van de verzekering;

schade die volgens een wet of door een andere verzekering al wordt vergoed of vergoed zou worden als u
niet bij ons verzekerd was geweest;

als blijkt dat ons bij het afsluiten van de verzekering of bij het melden van de schade opzettelijk verkeerde
informatie is gegeven of als blijkt dat belangrijke informatie is achtergehouden;

als u of een verzekerde bij de afhandeling van de schademelding niet wilt meewerken en daardoor onze
belangen worden geschaad;

schade die met opzet of roekeloosheid door een verzekerde is veroorzaakt of als u iemand daarvoor
toestemming gaf.
Georganiseerd geweld (Molest)
Wij betalen nooit schade door georganiseerd geweld (ook wel molest genoemd):

een conflict tussen landen of groepen waarbij militaire wapens gebruikt worden. Hiermee bedoelen wij ook
een actie van een vredesmacht van de Verenigde Naties;

een burgeroorlog. Hiermee bedoelen we georganiseerd geweld tussen inwoners van een land waaraan een
groot deel van de inwoners meedoet;

een opstand. Dit is een georganiseerd verzet met geweld tegen de overheid van een land;

binnenlandse onlusten. Dit zijn georganiseerde gewelddadige acties op verschillende plaatsen in een land;

oproer. Dit is een georganiseerde gewelddadige groep die tegen de overheid is;
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muiterij. Dit is een georganiseerde gewelddadige actie van leden van bijvoorbeeld het leger. De actie is
gericht tegen de leiding van de groep;
Dit zijn de zes vormen van molest. Wat dat precies betekent, staat ook in een tekst van 2 november 1981. De tekst
is gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank in Den Haag. Als er een verschil is tussen de tekst in dit artikel
en de gedeponeerde tekst, dan geldt de gedeponeerde tekst.
Atoomkernreactie
We vergoeden nooit schade door een atoomkernreactie. Het maakt daarbij niet uit hoe die reactie is ontstaan. Een
atoomkernreactie is bijvoorbeeld een kernfusie, of radioactiviteit.

12

Hoe gaan we om met terrorismeschade en (inter)nationale wet- en regelgeving?

12.1

Wat doen we als er sprake is van terrorisme?
Wij behandelen schade volgens het Protocol afwikkeling Claims van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij
voor Terrorismeschades (NHT). Daarin staat dat wij schadevergoeding kunnen beperken bij terrorisme,
kwaadwillige besmetting, en dergelijke gevallen. De volledige tekst van dit protocol vindt u op
http://www.terrorismeverzekerd.nl

12.2

(Inter)nationale wet- en regelgeving
Wij mogen geen zaken doen met personen, bedrijven, overheden of organisaties die op een (inter)nationale
sanctielijst staan. Dat kan bijvoorbeeld een persoon of een organisatie zijn die iets met terrorisme te maken heeft.
Komt u, een verzekerde, uw bedrijf of iemand die een belang heeft in uw bedrijf op een (inter)nationale sanctielijst
voor? Dan stopt de verzekering vanaf het moment dat die persoon of het bedrijf op de lijst is vermeld.
Worden er zaken gedaan met personen, organisaties of overheden die op een sanctielijst voorkomen? Dan
stoppen wij direct de verzekering. Wij betalen nooit de (financiële) belangen van personen, overheden en
organisaties die wij volgens (inter)nationale wetten en regels niet mogen verzekeren.

13

Wanneer verhalen wij een schade?
Hebben anderen de schade veroorzaakt en hebben wij deze betaald? En moeten zij deze schade volgens de wet
betalen? Dan proberen wij hen de schade aan ons te laten terugbetalen.

14

Uw premie

14.1

Wanneer moet de premie door u zijn betaald?
U betaalt de premie vooruit, uiterlijk op de premievervaldatum. Deze datum vindt u op de acceptgiro of op de
factuur. Bij de premie kunnen ook kosten, buitengerechtelijke kosten, wettelijke rente en assurantiebelasting zijn
inbegrepen.
Bij automatische incasso stellen wij u op de hoogte van het bedrag dat wij iedere periode van uw rekening
afschrijven. Wij doen dat eenmalig als u de verzekering afsluit of wijzigt, en als wij de verzekering verlengen. U
bent verplicht om ervoor te zorgen dat er voldoende geld op uw rekening staat.

14.2

Wat gebeurt er als u niet (op tijd) betaalt?
Betaalt u de eerste premie niet binnen 30 dagen? Dan heeft u de verzekering nooit gehad en betalen wij niets bij
een eventuele schade. Wij hoeven u hiervoor geen herinnering te sturen.
Betaalt u uw tweede premie of volgende premie niet binnen 30 dagen? Dan sturen wij u een herinnering dat wij de
premie niet op tijd hebben ontvangen. Betaalt u de volledige premie niet binnen 15 dagen nadat wij u deze
herinnering hebben gestuurd? Dan bent u niet meer verzekerd vanaf de dag nadat wij de herinnering hebben
verstuurd.
Een schade die ontstaat of verergert in deze periode is niet verzekerd. U heeft weer dekking één dag nadat wij uw
(achterstallige) betaling hebben ontvangen en geaccepteerd. Als u na onze herinnering(en) nog steeds niet betaalt,
dan kunnen wij de verzekering stoppen en de premie laten incasseren. De incassokosten zijn dan voor uw
rekening. U blijft altijd verplicht om de premie te betalen.

14.3

Wijziging van premie en voorwaarden
Wij kunnen uw premie en de voorwaarden van uw verzekering veranderen. Als wij dat doen, hoort u dat uiterlijk
een maand van tevoren. Bent u het niet eens met de verandering? Dan kunt u de verzekering opzeggen.
Horen wij niets van u? Dan gaan we ervan uit dat u akkoord gaat met de wijziging(en).

14.4

Hoe berekenen wij de premie?
Bij het berekenen van de premie houden we in ieder geval rekening met de cataloguswaarde en de eventuele
accessoires. Geef altijd zo snel mogelijk een wijziging aan ons door!

15

Hoelang heeft u om uw schade te claimen?
Wanneer moet u uw claim indienen?
U moet binnen drie jaar uw claim indienen. Deze termijn begint op de dag nadat u wist of had kunnen weten dat u
een claim kunt indienen. Als u uw claim te laat indient, heeft u geen recht op een uitkering.
Hoelang mag u nog reageren als wij een claim afwijzen?
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U moet binnen drie jaar melden dat u niet akkoord gaat met onze afwijzing. Deze termijn begint op de dag nadat u
wist dat wij uw claim afwijzen. Na drie jaar stopt uw recht op een uitkering.

16

Hoe gaan wij om met uw privacy?
De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden door ons gebruikt voor het verwerken van uw verzoek om
informatie, offertes en financiële producten. Tevens gebruiken wij deze persoonsgegevens om eventueel contact
met u op te nemen naar aanleiding van de offerte, voor het tot stand brengen van de verzekering en voor de door
ons verleende diensten. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Dit vragen wij ook van andere partijen met wie
wij uw gegevens delen. Meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens kunt u vinden in ons
Privacy Statement op.aon.nl/privacyverklaring.
Uw gegevens kunnen wij raadplegen en vastleggen bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) te Zeist. Dit
doen wij om een verantwoord beleid te voeren bij acceptatie van verzekeringen. Maar ook om risico’s te beheersen
en fraude tegen te gaan. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Daar vindt u ook het privacyreglement van
Stichting CIS dat van toepassing is.

17

Heeft u een klacht over uw verzekering?
Als u niet tevreden bent over de dienstverlening door Aon of door de verzekeringsmaatschappij, dan kunt u uw
klachten en/of suggesties indienen bij de directie van Aon, Admiraliteitskade 62, 3063 ED Rotterdam, Postbus 518,
3000 AM Rotterdam. U kunt de klacht ook via onze website melden: www.aon.nl.
Na ontvangst van uw klacht nemen wij zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen twee weken contact met u op.
Met klachten over de dienstverlening door de verzekeringsmaatschappij kunt u uiteraard ook rechtstreeks de
directie van de verzekeringsmaatschappij benaderen. Desgewenst kunt u contactgegevens opvragen bij Aon.
De ervaring leert dat de meeste klachten naar tevredenheid worden afgehandeld. Mochten wij echter niet tot een
oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klachten terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening,
Postbus 93257, 2509 AG Den Haag
telefoon 077 333 8 999, Website www.kifid.nl.
Deze klachtenregeling bij het Kifid staat alleen open voor consumenten, en dus niet voor bedrijven of personen die
een beroep uitoefenen.
Aon volgt de uitspraken van het Kifid.
U kunt zich ook tot de burgerlijke rechter wenden.

18

Wat bedoelen wij met?
Verzekeringsjaar
De periode die ligt tussen de ingangsdatum van de verzekering en 12 maanden na deze ingangsdatum. Na deze
periode is er weer sprake van een nieuw verzekeringsjaar.
Wij/ons
One Underwriting B.V., onderdeel van Aon, is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12009128, statutair
gevestigd te Amsterdam en bij de KvK geregistreerd onder nummer 33109041.
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VOORWAARDEN AANHANGERVERZEKERING

OV AHW

DE CASCODEKKING
Hieronder leest u waar u voor verzekerd bent en wat wij doen bij een schade.

19

Wat is verzekerd?
Verzekerd is de schade aan uw aanhanger door alle van buitenkomende, plotselinge en onvoorziene schade. Dus
bijvoorbeeld ook schade door aanrijdingen (ook eigen schuld), brand, hagel, storm of vandalisme.

20

Waarvoor bent u niet verzekerd?

21

Hoe regelen wij voor u de schade aan uw aanhanger?

21.1

Hoe stellen wij uw schade vast?


alles wat genoemd is in het hoofdstuk ‘Welke schades vergoeden wij nooit? (artikel 11)
Geen eigendom.

als op het moment van de gebeurtenis zowel de verzekeringnemer, als zijn echtgeno(o)t(e) of partner niet de
eigenaar was van de verzekerde aanhanger.
Gebruik

als de aanhanger anders wordt gebruikt dan aan de maatschappij is opgegeven;

als het wordt gebruikt voor een ander doel dan wettelijk is toegestaan, bijvoorbeeld het vervoer van
gevaarlijke stoffen waarvoor een vergunning vereist is;

bij beroepsmatig gebruik;

bij vervoer van (pluim)vee dieren. Het vervoer van kleine huisdieren en paarden is wel verzekerd als de
aanhanger speciaal daarvoor is ingericht;

als de schade een gevolg is van overbelading van de aanhanger;

als de aanhanger te zwaar is om door het motorrijtuig getrokken te mogen worden.
Verhuur

bij gebruik van de aanhanger voor verhuur.
Wedstrijden

tijdens het rijden op een circuit, het oefenen voor of deelnemen aan wedstrijden, behendigheidsritten of
snelheidsproeven tijdens snelheidswedstrijden of –ritten.
Rijbewijs

als de bestuurder niet in het bezit is van een geldig rijbewijs, het rijbewijs werd ingevorderd, of als de
bestuurder de rijbevoegdheid door een rechterlijk vonnis is ontzegd;
Alcohol en verdovende of opwekkende (genees)middelen

als de bestuurder;

tijdens het rijden onder invloed was van drugs of de rijvaardigheid werd beïnvloed door medicijnen;

meer alcohol heeft gedronken dan volgens de wet is toegestaan om een auto te besturen;

een ademtest of een urine- of bloedproef weigert of een rijverbod heeft gekregen voor (on)bepaalde tijd.
Wij doen hier geen beroep op als u aantoont dat dit buiten uw weten en tegen uw wil is gebeurd en dat u daarvan
geen verwijt te maken is.
Schade door diefstal en onvoldoende beveiliging

diefstal van de aanhanger is alleen verzekerd als op het moment van de diefstal de aanhanger;

was voorzien van een door de SCM/ VbV goedgekeurde wielklem of een disselslot of

was gestald in een afgesloten, niet openbaar toegankelijke, ruimte.
Deze veiligheidseisen gelden niet als de aanhanger op het (woon)erf van de verzekeringnemer is gestald of
als de aanhanger nog gekoppeld is.
Schade aan derden

schaden aan derden veroorzaakt met de verzekerde aanhanger al dan niet gekoppeld.
en verder bent u niet verzekerd voor:

geleidelijk werkende invloeden (zoals slijtage, weersinvloeden, bevriezing);

schade die ontstaat doordat uw aanhanger minder waard is na schade (waardevermindering);

schade die ontstaat doordat u uw aanhanger tijdelijk niet kon gebruiken;

Wij kunnen een expert inschakelen als wij dat nodig vinden. Deze stelt de schade aan uw aanhanger vast. De
kosten van de expert zijn voor onze rekening.

21.2

Bent u het niet eens met de schadevaststelling?
Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Laat dit ons weten. De experts moeten zich houden aan de
Gedragscode Expertiseorganisaties. Komen ze tot dezelfde conclusie dan is deze uitkomst bindend voor u. Als de
experts het niet eens kunnen worden, benoemen zij samen een derde expert. Die stelt de schade bindend vast. De
kosten van de derde expert zijn voor onze rekening. Ook betalen we de redelijke kosten van de door u
ingeschakelde expert.
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21.3

Was er al sprake van een eerdere schade?
Bij het vaststellen van de schade kunnen wij bestaande beschadigingen die niet gerepareerd zijn in mindering
brengen op het schadebedrag.

22

Wat vergoeden wij bij een schade en welke eigen risico’s heeft u bij schade?

22.1

Welk eigen risico geldt er bij een schade?

22.2



Voor uw verzekering geldt een eigen risico. Dat is het bedrag dat u zelf moet betalen bij een schade. Het
eigen risico staat op uw polisblad.

Kan de schade worden hersteld?
En er is geen sprake van totaal verlies? Dan betalen we de reparatiekosten. We trekken daar eerst het eigen risico
van af.

22.3

Is er sprake van totaal verlies van uw aanhanger?
Wanneer is er sprake van totaal verlies?

Technisch totaal verlies: als de aanhanger technisch gezien niet meer kan worden gerepareerd
(bijvoorbeeld bij brand of ernstige vervorming);

Economisch totaal verlies: als de reparatiekosten hoger zijn dan de waarde van de aanhanger zoals deze
direct voor het ongeval was minus de waarde van de restanten na het ongeval;

als de hele aanhanger is gestolen of verduisterd.

22.4

De dagwaarde
Wij betalen bij totaal verlies de dagwaarde van uw aanhanger. Dat is de waarde die uw aanhanger had vlak vóór
de schade. Daar trekken we de waarde van de restanten van af (die ontvangt u van de opkoper). En ook trekken
we het bedrag van het eigen risico hiervan af.

22.5

Wanneer betalen wij bij totaal verlies en diefstal?
Bij diefstal of verduistering wachten wij in ieder geval 30 dagen met betalen nadat wij uw schademelding hebben
ontvangen. In deze periode kan uw aanhanger nog worden teruggevonden. Wij betalen alleen als u ons de
eigendomsrechten heeft overgedragen.

23

Onderverzekering
Als bij schade blijkt dat door onjuiste opgave de aanhanger verzekerd is voor een te laag bedrag, kunnen wij de
vergoeding verminderen. Dit doen wij naar verhouding van de berekende premie en de premie die op basis van de
juiste gegevens betaald had moeten worden.

24

Wat is extra verzekerd?





wij vergoeden de redelijke kosten die u heeft gemaakt om schade te voorkomen of te verminderen bij een
gedekte schade;
ook vergoeden wij de redelijke kosten van noodreparatie, berging, bewaking of vervoer naar een
herstelbedrijf;
wordt uw aanhanger per schip vervoerd en komt het schip in de problemen waarbij er kosten worden gemaakt
om het schip en/of de lading veilig te stellen? (dit heet averij grosse), dan vergoeden wij uw deel van deze
kosten eventueel ook boven het verzekerde bedrag.
de kosten voor het invoeren of achterlaten van de aanhanger in het buitenland als dat nodig is na een
gedekte schade.
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CLAUSULEBLAD

CL AHW

In uw voorwaarden staan de regels over de verzekering. Met clausules worden deze regels aangepast of
aangevuld. De regels in deze clausules gaan altijd voor de regels in de voorwaarden.
Op uw polisblad vindt u of een clausule op u van toepassing is. Hieronder hebben wij voor u de teksten van de
clausules op een rij gezet.

MP010 Nachtclausule

U of de bestuurder moeten de aanhanger ‘s nachts, tussen 22.00 uur en 08.00 uur, veilig stallen. In ieder geval als
de verzekerde aanhanger zich binnen een straal van 1 kilometer van het woonadres bevindt. De aanhanger moet
dan in een garage of ruimte zijn gestald die goed is afgesloten en niet voor iedereen toegankelijk is. Wij betalen
alleen schade door braak of diefstal aan de aanhanger als er sprake is van braakschade aan die ruimte.

MP015 Eigen risico Diefstal/Inbraak
Dit eigen risico is voor schade door diefstal, verduistering, inbraak of joyriding aan de aanhanger of onderdelen van
de aanhanger. Ook als het niet gelukt is om de aanhanger mee te nemen.

MP020 Uitsluiting diefstaldekking
Wij betalen niet de schade door diefstal, verduistering, inbraak of joyriding aan de aanhanger of van onderdelen
van de aanhanger. Ook als het niet gelukt is om de aanhanger mee te nemen.

MP084 Mechanische diefstalbeveiliging
Wij betalen niet voor schade door diefstal of joyriding. Wij betalen wel als u uw aanhanger heeft beveiligd met een
mechanisch diefstalsysteem. Het beveiligingssysteem moet goedgekeurd zijn door de SCM /VbV. U moet het
beveiligingscertificaat en de originele sleutels van het diefstalsysteem aan ons kunnen laten zien.
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