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Onderstaande voorwaarden zijn voor ieder verzekerd onderdeel afzonderlijk van toepassing.

Art. 1

Begripsomschrijvingen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1

Verzekeringnemer
degene, met wie de verzekeringsovereenkomst is aangegaan en die als zodanig op het polisblad is
vermeld;

1.2

Verzekerde
iedereen, die op grond van de polis rechten aan deze verzekering kan ontlenen;

1.3

Verzekeraar
de op het polisblad genoemde verzekeraar(s) of diens (hun) gevolmachtigd agent;

1.4

W.A.M.
Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen;

1.5

Verzekerd object
het op de polis (bijlagen) omschreven verzekerde object inclusief bijbehorende uitrusting en
toebehoren ongeacht of deze al dan niet tot de standaarduitrusting behoren. Onder de verzekering
zijn onder meer begrepen losse onderdelen zoals hulpstukken, gereedschappen, reserveonderdelen,
veiligheidsaccessoires en audiovisuele hulpmiddelen, echter uitsluitend INDIEN EN VOORZOVER
ZE IN DE VERZEKERDE SOM ZIJN OPGENOMEN.
Ten aanzien van audiovisuele hulpmiddelen wordt bepaald dat hiervoor nimmer meer zal worden
uitgekeerd dan € 2.500,00 per gebeurtenis en dat er voor dit onderdeel een (afwijkend) eigen risico
geldt van € 250,00. Dit (afwijkende) eigen risico geldt overigens niet als extra eigen risico indien de
schade aan het object meer bedraagt dan het eigen risico als vermeld op het polisblad/aanhangsel.
Onder audiovisuele hulpmiddelen worden in dit kader verstaan: beeld-/geluidsdragers, zoals
autoradio’s, losse navigatiesystemen e.d. Apparatuur ter ondersteuning bij het daadwerkelijk gebruik
van de machine wordt beschouwd als onderdeel van het object.

1.6

Gebeurtenis
een voorval of een reeks van voorvallen die één en dezelfde oorzaak hebben.

Art. 2

Geldigheidsgebied
De verzekering is van kracht binnen het op het polisblad omschreven geldigheidsgebied.

Art. 3

Omvang van de dekking

3.1

Schade aan het verzekerde object
Deze dekking is alleen van toepassing als uit de polis blijkt dat deze is meeverzekerd.
a. Uitgebreid
De verzekeraar vergoedt alle verlies of schade hoe gering ook en hoe ook ontstaan, met
volledige terzijdestelling van artikel 7:951 BW.
Mitsdien zijn onder de verzekering onder meer begrepen:
breuk, materiaal- en constructiefouten, de aard of een gebrek van de verzekerde zaak al dan niet
verborgen (zowel de fout en het gebrek zelf als de gevolgen daarvan).
b. Standaard (objecten ouder dan 7 jaar, tenzij op het polisblad anders staat vermeld)
De verzekeraar vergoedt de schade door verlies of beschadiging van het verzekerde object of
een deel daarvan als gevolg van:
1. een van buiten aankomend onheil, alsmede;
2. brand, ontploffing, botsen, aanraken, stoten, slippen, omslaan of te water of van de weg
geraken als gevolg van enig gebrek, eigen bederf of uit de aard en de natuur van het
verzekerde object zelf onmiddellijk voortspruitende;
3. onoordeelkundige of foutieve bediening en reparatie, schuld, nalatigheid, verzuim,
kwaadwilligheid of baldadigheid van onverschillig welke personen (daaronder begrepen
leidinggevende en toezichthoudende) al dan niet in dienst van verzekerde;
4. diefstal, vandalisme, joyriding, vermissing en verduistering (of poging daartoe).
Deze termijn begint op de ingangsdatum van de verzekering in het bouwjaar van het verzekerd
object.
Bij objecten ouder dan 7 jaar vergoeden verzekeraars tevens schade door eigen gebrek, indien
het eigen gebrek in een onderdeel is ontstaan welke jonger is dan 7 jaar.

3.2

Aansprakelijkheid
a. Indien deze verzekering dekking biedt tegen de in 3.2.b omschreven aansprakelijkheid, dan wordt
de verzekering met voorbijgaan aan hetgeen anders in deze polis mocht zijn bepaald, geacht aan
de door of krachtens de W.A.M. gestelde eisen te voldoen.
b. De verzekeraar betaalt de gevolgen van de aansprakelijkheid van:
1. de verzekeringnemer, alsmede de ondernemingen waarin zij een belang van meer dan 50 %
heeft of waarvan zijzelf voor meer dan 50 % het eigendom is, niet zijnde een combinatie van
verschillende rechtspersonen ter uitvoering van een bepaald werk;
2. de eigenaar, de huurder, de houder, de bezitter, de exploitant;
3. degene die het object bestuurt, bedient of door het object wordt vervoerd;
4. de werkgever van de in dit artikel onder b t/m c genoemde personen indien deze in die
hoedanigheid aansprakelijk is.
Voor schade aan personen en/of zaken (waaronder dieren), alsmede de daaruit voortvloeiende
schade, die is veroorzaakt met of door:
5. het verzekerde object;
6. zaken die zich bevinden op, vallen van of zijn gevallen van het verzekerd object en/of
aangekoppelde aanhangwagens als hieronder aangegeven;
7. aanhangwagens of andere objecten zonder eigen voortbewegingskracht, die aan het
verzekerde object zijn gekoppeld of na koppeling daarvan zijn losgemaakt of losgeraakt,
zolang zij nog niet buiten het verkeer tot stilstand zijn gekomen.
De verzekerden worden ten opzichte van elkaar en onderling als derden beschouwd.
Onder de dekking is medebegrepen aansprakelijkheid welke voortvloeit uit een vrijwaringbeding.
c. Proceskosten en wettelijke rente
Indien deze verzekering dekking biedt tegen de onder 3.2.b omschreven aansprakelijkheid,
vergoedt de verzekeraar, naast het voeren van verweer buiten rechte:
1. de kosten waarin:
- een verzekerde mocht worden veroordeeld ter zake van een door hem met goedvinden of
op verlangen van de verzekeraar gevoerde procedure en de kosten van in opdracht van de
verzekeraar verleende rechtsbijstand;
- de verzekeraar mocht worden veroordeeld ter zake van een door de benadeelde tegen hen
aanhangig gemaakte procedure;
2. de door een verzekerde over het gedekte schadebedrag verschuldigde wettelijke rente.
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d.

Zekerheidstelling
Indien wegens een onder deze verzekering gedekte schade aan een verzekerde een
vrijheidsbeperking is opgelegd of het verzekerde object in beslag is genomen ter waarborging van
de rechten van een benadeelde, zal de verzekeraar ten behoeve van de verzekerde een
zekerheid stellen indien daardoor opheffing van de vrijheidsbeperking of van het beslag kan
worden verkregen.
De verzekerde is gehouden de verzekeraar schriftelijk te machtigen over het door hen gestorte
bedrag te beschikken zodra het is vrijgegeven en al zijn medewerking te verlenen om
terugbetaling te verkrijgen.

3.3

Schade aan andere zaken
Indien met of door het object etc. als hiervoor omschreven in artikel 3.2.b, schade (waaronder niet te
verstaan schade als omschreven in artikel 4.3.e. en artikel 4.4) mocht zijn toegebracht aan roerende
of onroerende zaken (waaronder dieren) welke toebehoren aan, eigendom zijn van, gehuurd of
geleasd worden door of anderszins in gebruik, bewaring of bewerking zijn bij de in artikel 3.2.b
genoemde verzekerden zal de verzekeraar deze schade, alsmede de daaruit voortvloeiende schade
vergoeden, ongeacht of er aansprakelijkheid is.
Indien deze schade aan andere zaken tevens is gedekt op andere verzekering(en), al dan niet van
oudere datum, of daaronder gedekt zou zijn, indien deze onderhavige verzekering niet zou hebben
bestaan, dan loopt deze onderhavige verzekering slechts als excedent boven de dekking die onder
de andere verzekering(en) is verleend of verleend zou zijn, indien deze onderhavige verzekering niet
zou hebben bestaan.
Deze samenloopregeling geldt in afwijking van het bepaalde in artikel 7:961 BW en geldt eveneens in
het geval verzekeraars een schade onverplicht hebben vergoed.

3.4

Vervangend object
Indien het verzekerd object in onderhoud, reparatie, revisie of iets dergelijks is en gedurende deze tijd
vervangen wordt door een niet aan verzekeringnemer toebehorend gelijksoortig object, is de
verzekering gedurende die tijd mede van kracht voor dit object indien en voor zover een elders
lopende polis hiervoor geen dekking biedt. De eventuele cascodekking zal dan echter geschieden op
basis van de dagwaarde.

3.5

Vervoeren of verplaatsen
Met vrijheid te doen vervoeren of te doen verplaatsen onder de bepalingen die de vervoerder of
degene die het verplaatsen uitvoert, stelt, met als gevolg, dat dit niet als benadeling van de rechten
van de verzekeraar zal worden beschouwd.

Art. 4

Uitsluitingen

4.1

Algemeen
De verzekeraar is niet tot schadevergoeding gehouden indien de schade direct:
a. is veroorzaakt door atoomkernreacties;
Hieronder wordt verstaan:
Van de verzekering is uitgesloten schade veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende
uit atoomreacties, onverschillig hoe de reactie is ontstaan. Onder atoomreactie is te verstaan
iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en
natuurlijke radioactiviteit.
Deze uitsluiting 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 een vergunning voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van
radioactieve stoffen door de overheid moet zijn afgegeven.
Voorzover krachtens de wet een derde voor de geleden schade aansprakelijk is, blijft de uitsluiting
onverkort van kracht.
Onder wet is te verstaan de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen zijnde de bijzondere wettelijke
regeling van de aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie.
Onder kerninstallatie wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de bedoelde wet.
b. is veroorzaakt door:
1. gewapend conflict: elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar, of
althans de een de ander, gebruik makend van militaire machtsmiddelen, bestrijden.
Onder gewapend conflict wordt mede verstaan het gewapend optreden van een Vredesmacht
der Verenigde Naties.
Uitdrukkelijk wordt bepaald dat zolang Nederland niet bij een gewapend conflict is betrokken
mede onder de dekking valt schade veroorzaakt door het op enigerlei wijze in aanraking
komen met voor oorlogsgebruik bestemde vernielingswerktuigen, alsmede de gevolgen van
ontploffen van deze vernielingswerktuigen zonder dat aanraking heeft plaatsgehad.
In dit geval zal eventuele schade worden vergoed zonder aftrek van eigen risico;
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2. burgeroorlog: een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van
eenzelfde staat, waarbij een belangrijk deel van de inwoners van die staat betrokken is;
3. opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, gericht tegen het openbaar
gezag;
4. oproer: een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging, gericht tegen
het openbaar gezag;
5. muiterij: een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van enige
gewapende macht, gericht tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn; of is ontstaan door of
tijdens inbeslagneming door een Nederlandse of een vreemde overheid.
4.2

Schade aan het verzekerde object
Van de in artikel 3.1 omschreven dekking is uitgesloten schade:
a. veroorzaakt door opzet of roekeloosheid van verzekeringnemer (waaronder niet te verstaan
leidinggevend of toezichthoudend personeel);
b. die een gevolg is van verzekeringnemer (waaronder niet te verstaan leidinggevend of
toezichthoudend personeel) te verwijten onvoldoende onderhoud van en/of onvoldoende zorg
voor het verzekerde object;
c. aan luchtbanden en messen, tenzij door dezelfde oorzaak behalve deze schade ook andere
schade aan het verzekerde object is ontstaan;
d. bestaande in de herstelkosten van normale slijtage;
e. ontstaan terwijl het object werd gebruikt voor andere doeleinden dan op het polisblad vermeld.
Deze uitsluiting geldt niet indien verzekerde aantoont dat dit andere gebruik zich buiten zijn
weten of tegen zijn wil heeft voorgedaan en dat hem terzake van deze omstandigheden geen
verwijt treft.

4.3

Aansprakelijkheid
Van de in artikel 3.2. omschreven dekking is uitgesloten de aansprakelijkheid:
a. van degene, die het verzekerd object bestuurt, bedient of zich daarop bevindt zonder
uitdrukkelijke of stilzwijgende machtiging van iemand, die tot machtigen bevoegd is;
b. van de bezitter te kwader trouw of van de houder te kwader trouw;
c. van een verzekerde (waaronder niet te verstaan leidinggevend of toezichthoudend personeel van
verzekerde) voor schade, die voor hem het beoogde of zekere gevolg is van zijn handelen of
nalaten;
d. voor schade door verlies of beschadiging van zaken (waaronder dieren), die eigendom zijn van de
verzekeringnemer, de eigenaar of de houder van het verzekerde object, alsmede de daaruit
voortvloeiende schade, één en ander tenzij de schade op grond van het bepaalde in artikel 3.3.
voor vergoeding in aanmerking komt;
e. voor schade door verlies of beschadiging van met het verzekerde object vervoerde zaken (ook
tijdens het laden en lossen daarvan) en verlies of beschadiging van aanhangwagens of andere
objecten, die aan het verzekerde object zijn gekoppeld of na koppeling daarvan zijn losgemaakt of
losgeraakt, zolang zij nog niet buiten het verkeer tot stilstand zijn gekomen.

4.4

Schade aan andere zaken
Van de in artikel 3.3. omschreven dekking is uitgesloten schade veroorzaakt door grove schuld van
de schade lijdende verzekerde.

Art. 5

Verplichtingen van de verzekerden na een schadegeval

5.1

Zodra een verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis die voor de verzekeraar tot een verplichting
tot uitkering kan leiden, is hij verplicht:
a. zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs mogelijk is die gebeurtenis aan de verzekeraar te melden;
b. zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs mogelijk is alle gegevens aan de verzekeraar te verstrekken
en stukken aan hen door te zenden;
c. de verzekeraar zijn volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de belangen van de
verzekeraar zou kunnen schaden;
d. ingeval van (poging tot) diefstal of enig ander strafbaar feit zo spoedig mogelijk aangifte te doen
bij de politie en andere daarvoor in aanmerking komende personen;
e. ingeval van schade aan derden zich te onthouden van het erkennen van schuld of het doen van
een toezegging tot enige betaling. Een terechte erkenning van aansprakelijkheid of erkenning van
louter feiten is toegestaan.

5.2

De meerdere schade welke ontstaat omdat verzekeraars in hun belangen zijn geschaad doordat
verzekerde niet aan al zijn verplichtingen, voor hem uit de polisvoorwaarden voortvloeiende, heeft
voldaan kan de verzekeraar op de uitkering in mindering brengen. De verzekeraar kan het
verminderen van het recht op uitkering wegens niet-nakoming van de verplichting slechts
toepassen indien en voorzover hij daardoor in een redelijk belang is geschaad. Elk recht op
uitkering komt te vervallen, indien de tot uitkering gerechtigde de eerder genoemde verplichting niet
is nagekomen met de opzet de verzekeraar te misleiden, tenzij de misleiding het verval van recht op
uitkering niet rechtvaardigt.
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5.3

In elk geval vervalt –met terzijdestelling van art. 7:942 lid 1 BW- het recht op uitkering indien de
aanmelding niet plaatsvindt binnen 5 jaar na de gebeurtenis, die voor de verzekeraar tot een
verplichting tot uitkering kan leiden.
Niettemin verjaart de rechtsvordering bij verzekering tegen aansprakelijkheid niet voordat zes
maanden zijn verstreken nadat de vordering waartegen de verzekering dekking verleent, binnen de
voor deze geldende verjaring- of vervaltermijn is ingesteld.

5.4

Wanneer vergoeding van een schade (of een deel daarvan) door of namens verzekeraars wordt
afgewezen, verjaart in afwijking van art 7:942 lid 3 BW de rechtsvordering van verzekerde op
verzekeraars na 1 jaar, als de makelaar namens de verzekeraar ten aanzien van een vordering van
een rechthebbende uit de polis een definitief standpunt heeft ingenomen, hetzij door het afwijzen
van de vordering, hetzij door (een aanbod van) betaling bij wijze van finale afdoening, te rekenen
vanaf de dag waarop de rechthebbende of zijn gemachtigde van dit standpunt kennis kreeg, tenzij
rechthebbende of zijn gemachtigde binnen die termijn het standpunt van de maatschappij heeft
aangevochten.

Art. 6

Regeling van schade

6.1

Schade wordt vastgesteld in onderling overleg of door een door de verzekeraar aan te wijzen en te
betalen deskundige. De verzekerde heeft het recht een eigen deskundige aan te wijzen. Voor het
geval de taxaties verschillen benoemen de twee deskundigen een derde deskundige die een
bindende uitspraak zal doen binnen de grenzen van hun taxaties. De salarissen en kosten van de
deskundige namens verzekerde alsmede van de derde deskundige worden onder deze polis
vergoed (zelfs indien de verzekerde som van deze polis daardoor wordt overschreden). Ten aanzien
van het salaris en de kosten van de deskundige namens de verzekeringnemer en van de derde
deskundige wordt (ieder afzonderlijk) echter nooit meer vergoed dan het bedrag dat door de
verzekeraar wordt vergoed aan haar eigen deskundige.

6.2

De verzekeraar heeft ingeval van schade aan derden het recht benadeelden rechtstreeks schadeloos
te stellen en met hen schikkingen te treffen. Zij zullen daarbij de belangen van de verzekerden in het
oog houden. Bestaat de vergoeding van schade uit 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 die uitkeringen, naar de keuze van de verzekerde, naar evenredigheid verminderd.

6.3

Indien de verzekeraar krachtens de W.A.M. of een soortgelijke buitenlandse wet aan een benadeelde
een schadevergoeding verschuldigd worden, die zij volgens andere wettelijke bepalingen of de
polisvoorwaarden een verzekerde zouden kunnen weigeren, zijn zij gerechtigd het door hen
verschuldigde – vermeerderd met de door hen terzake gemaakte kosten – op die verzekerde te
verhalen.

6.4

Voor schade anders dan in 6.1 bedoeld zal de verzekeraar tegenover de rechthebbende mede
bevoegd zijn tot en derhalve wettig en volledig gekweten zijn door betaling aan, creditering van of
verrekening op andere wijze met een kwijting door de in de polis genoemde makelaar, indien en
voorzover althans niet de rechthebbende bij exploit, betekend aan de verzekeraar vóór het tijdstip
van betaling, creditering of verrekening, of bij een door de verzekeraar vóór genoemd tijdstip
schriftelijk voor ontvangen erkende brief, de bevoegdheid van de verzekeraar tot betaling aan,
creditering van of verrekening met bovengenoemde makelaar zal hebben uitgesloten.

6.5

De verzekeraar zal – waar nodig in afwijking van art. 7: 962 2 zin BW - de door hen op grond van de
artikelen 3.1 en 3.3 betaalde schade niet verhalen op:
a. de verzekeringnemer, de eigenaar, de bezitter te goeder trouw of de houder te goeder trouw;
b. degene, die het verzekerde object bestuurt, bedient of zich daarop bevindt met uitdrukkelijke of `
stilzwijgende machtiging van iemand die tot machtigen bevoegd is;
c. de werkgever van de onder a. en b. genoemde personen, indien deze in die hoedanigheid voor
de schade aansprakelijk is;
d. ondernemingen waarin verzekeringnemer een belang van meer dan 50 % heeft of waarvan
zijzelf voor meer dan 50 % het eigendom is, niet zijnde een combinatie van verschillende
rechtspersonen ter uitvoering van een bepaald werk tenzij er sprake is van opzet of
roekeloosheid van degene die de schade heeft veroorzaakt.

6.6

In geval van diefstal kan de verzekeringnemer eerst recht op vergoeding doen gelden indien het
object niet kan worden terug verkregen binnen 30 dagen na de aangifte van die gebeurtenis bij de
politie. Gedurende deze termijn is de verzekeraar door de verzekeringnemer gemachtigd het object
terug te vorderen van degene bij wie het mocht worden aangetroffen. Bij het aanvaarden van de
schadevergoeding kan verzekeringnemer verplicht worden de eigendomsrechten met betrekking tot
het vergoede object aan de verzekeraar over te dragen, alsmede alle delen van het (eventueel) bij
het object behorende kentekenbewijs en dergelijke, alsmede de sleutels daarvan aan de verzekeraar
te overhandigen.

e
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Art. 7

Vergoeding van schade

7.1

Schade aan het verzekerde object
a. De verzekerde som voor schade aan het verzekerde object geldt gedurende de gehele looptijd
van de verzekering en bij alle voorvallen als de met wederzijds goedvinden getaxeerde waarde
(ongeacht meer of minder waard zijnde of gekost hebbende).
De verzekeraar vergoedt in geval van schade als omschreven in artikel 3.1:
1. bij verlies:
a. voor alle objecten niet ouder dan 36 maanden, met uitzondering van compressoren,
aggregaten, trilplaten, trilstampers, grondverdichters en gereedschappen:
de verzekerde som;
b. voor objecten ouder dan 36 maanden, met uitzondering van compressoren, aggregaten,
trilplaten, trilstampers, grondverdichters en gereedschappen:
de dagwaarde verhoogd met een aanvullende uitkering van 25 % van de dagwaarde tot
maximaal de verzekerde som.
In afwijking van bovengenoemde regeling geldt voor compressoren, aggregaten, trilplaten,
trilstampers, grondverdichters en gereedschappen het navolgende:
c. voor objecten niet ouder dan 12 maanden de verzekerde som;
d. voor objecten ouder dan 12 maanden maar jonger dan 24 maanden geldt een vaste
afschrijving van 25 % van de verzekerde som;
e. voor objecten ouder dan 24 maanden maar jonger dan 36 maanden geldt een vaste
afschrijving van 40 % van de verzekerde som;
f. voor objecten ouder dan 36 maanden de dagwaarde.
Wanneer blijkt dat na toepassing van de afschrijvingsregeling de dagwaarde hoger is, dan
zal de dagwaarde worden vergoed.
Het vastgestelde schadebedrag zal verhoogd worden met een aanvullende uitkering van 7 %,
echter tot maximaal de verzekerde som.
2. bij beschadiging:
De reparatiekosten, waarop in mindering gebracht:
a. een redelijke aftrek voor normale slijtage ten aanzien van onderdelen en toebehoren,
welke kennelijk aan slijtage onderhevig zijn.
b. de waarde van eventuele restanten.
Indien de geschatte reparatiekosten de verzekerde som te boven gaan, zal de verzekerde
som worden uitgekeerd onder aftrek van de eventuele waarde van de restanten.
b. De verzekeraar heeft het recht vergoeding van de reparatiekosten op te schorten zolang de
schade niet deugdelijk is gerepareerd. De verzekeraar dient in de gelegenheid te worden
gesteld de reparatie te controleren. Wanneer reparatie niet plaatsvindt omdat dit in redelijkheid
niet gevergd kan worden, zal door partijen een regeling worden getroffen met betrekking tot de
vergoedingsplicht.
Het is verzekerde toegestaan een noodreparatie te laten verrichten voordat tot vaststelling van de
schade is overgegaan mits de beschadigde onderdelen worden bewaard en een
gespecificeerde reparatienota wordt overlegd.
c. Behalve de in 7.1.a omschreven schade vergoedt de verzekeraar – zo nodig boven de
verzekerde som – de volgende kosten:
1. kosten ter voorkoming of vermindering van een gedekte schade, onverschillig of deze kosten
beoogde resultaat hebben gehad. Onder kosten in de zin van dit artikel worden niet
alleen verstaan met geld betaalde of te betalen uitgaven, maar ook op geld waardeerbare
opofferingen;
2. kosten van de tengevolge van een gedekte schade noodzakelijke bewaking of het vervoer van
het verzekerde object naar de dichtstbijgelegen geschikte herstelplaats;
3. kosten van tengevolge van een gedekte schade verplichte of door verzekeringnemer
redelijkerwijs nodig geachte opruiming na verlies van het verzekerde object of daarmee gelijk
te stellen schade;
4. Indien het verzekerde object hulp ontvangt van objecten die toebehoren aan een verzekerde,
dan wel waarvan hij gebruiker is, dan zal deze verzekerde dezelfde rechten onder de polis
hebben, alsof de hulp verleend was door derden.
5. bijdrage in averij grosse; en wel per rubriek tot ten hoogste het op het polisblad onder:
1.a
genoemde bedrag voor schade als omschreven in artikel 3.1.a;
1.b
genoemde bedrag voor schade als omschreven in artikel 3.1.b.
6. de verschuldigde invoerrechten indien het object in het buitenland moet achterblijven.
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7.2

Aansprakelijkheid
a. Uitgebreid
1. De verzekeraar vergoedt de schade als bedoeld in artikel 3.2.b. voor alle verzekerden tezamen
per gebeurtenis tot ten hoogste het op het polisblad onder 2.b. genoemde verzekerde bedrag.
2. Indien door geldende wettelijke bepalingen omtrent verplichte verzekering van
aansprakelijkheid voor motorrijtuigen een hoger bedrag wordt geëist, zal dit hogere bedrag als
verzekerde som gelden.
b. Proceskosten en wettelijke rente
De in artikel 3.2.c bedoelde kosten en rente worden vergoed boven het op het polisblad
genoemde verzekerde bedrag.
c. Zekerheidstelling
De verzekeraar stelt de zekerheid als omschreven in artikel 3.2.d tot ten hoogste de waarde van
het object onmiddellijk voor de schade of zoveel hoger als de verzekerde som welke voor rubriek
3.1.a of 3.1.b in het polisblad is opgenomen.

7.3

Schade aan andere zaken
De verzekeraar vergoedt de in artikel 3.3. omschreven schade tot ten hoogste het op het polisblad
genoemde bedrag.

7.4

Automatische bijverzekering na schade
Onverschillig hoeveel door de verzekeraar is of wordt betaald, blijft de verzekering voor het
verzekerde object gedurende de gehele verzekeringstermijn voor de volle verzekerde bedragen
doorlopen.

7.5

Eigen risico
a. De eventueel van toepassing zijnde eigen risico’s gelden per gebeurtenis.
b. In geval dat de schadevergoeding plaatsvindt op basis van artikel 3.1 van deze polisvoorwaarden
wordt, behalve in geval van schade als gevolg van diefstal, vermissing, verduistering, zoekraken
en vandalisme, het eigen risico niet op het te vergoeden bedrag in mindering gebracht.
c. Indien bij één en dezelfde gebeurtenis meerdere onder deze polis verzekerde objecten zijn
betrokken, zal slechts één keer het (hoogst toepasselijke) eigen risico van het totale onder deze
polis gedekte schadebedrag worden afgetrokken.

Art. 8

Premiebetaling

8.1

Premies en overige verschuldigde bedragen
a. De makelaar heeft zich tegenover verzekeraars tot betaling van de verschuldigde premies en
overige verschuldigde bedragen (hierna tezamen te noemen: premies) als eigen schuld
verbonden en wordt deswege in rekening-courant belast voor de verschuldigde premies.
b. Verzekeringnemer is gehouden de premies aan de makelaar te voldoen. Ingeval de verzekering
via een tweede tussenpersoon is gesloten en de verzekeringnemer aan deze heeft betaald, is
de verzekeringnemer door deze betaling tegenover de makelaar eerst wettig gekweten, wanneer
de tweede tussenpersoon aan de makelaar de premies heeft afgedragen.
c. De verzekeringnemer is tegenover de verzekeraar wettig gekweten voor zover hij de premies aan
de makelaar heeft voldaan.
d. De in lid 8.1.a bedoelde verplichting van de makelaar tot betaling van premies als eigen schuld
bestaat niet ten aanzien van de premies die de verzekeringnemer verschuldigd wordt na het
moment waarop de makelaar aan de verzekeraars heeft meegedeeld dat hij het krediet aan de
verzekeringnemer heeft opgezegd.

8.2

Schadepenningen en premierestituties
a. De verzekeraar crediteert de makelaar in rekening-courant voor de door de verzekeraar
verschuldigde schadepenningen en premierestituties.
b. De makelaar zal de schadepenningen en premierestituties aan de rechthebbende(n) afdragen;
ter zake van deze afdracht is de makelaar tot niet meer gehouden dan tot betaling van het saldo
dat resteert na verrekening van deze schadepenningen en premierestituties met ten tijde van het
ontstaan van de afdrachtverplichting al of niet opeisbare vorderingen uit hoofde van welke
verzekering ook. Deze verrekening vindt van rechtswege plaats.
c. De verzekeraar zal door de betaling van de makelaar aan de rechthebbende zijn gekweten, zodra
de schade-uitkering door de rechthebbende zal zijn ontvangen, respectievelijk met hem zal zijn
verrekend in overeenstemming met de wet dan wel een tussen hem en de makelaar bestaande
regeling.
d. Indien de verzekeraar de schadepenningen heeft betaald aan de makelaar en deze in gebreke
blijft om deze aan de rechthebbende door te betalen, kan de verzekeraar de schadepenningen
en premierestituties van de makelaar terugvorderen indien zij tot hernieuwde betaling worden
aangesproken door de rechthebbende.
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e. Indien de makelaar de van verzekeraars ontvangen schadepenningen en premierestituties heeft
doorbetaald aan de tweede tussenpersoon, maar deze laatste in gebreke blijft voor doorbetaling
zorg te dragen, zal de makelaar de schadepenningen en premierestituties van de tweede
tussenpersoon kunnen terugvorderen indien de makelaar hetzij door de rechthebbende wordt
aangesproken tot rechtstreekse betaling, hetzij de verzekeraar die schadepenningen en
premierestituties van de makelaar terugvorderen, zoals in dit lid voorzien.
8.3

Betaling en krediet
Onverminderd de verplichting van verzekeringnemer tot betaling van de verschuldigde premies aan
de makelaar zal deze verzekering slechts van kracht zijn voor de termijn waarvoor de premies aan
de makelaar zijn betaald c.q. voor de termijn waarvoor de makelaar verzekeringnemer krediet heeft
verleend. Verzekeringnemer zal bij de interpretatie hiervan worden geacht krediet te hebben gehad,
tenzij hem dit uitdrukkelijk is opgezegd.

8.4

Tussentijdse beëindiging bij niet-betaling
Door het aangaan van de verzekering machtigt de verzekeringnemer de makelaar onherroepelijk
om verzekeraars tussentijds van hun verplichtingen uit hoofde van deze verzekering te ontslaan,
indien de verzekeringnemer of de tweede tussenpersoon, ingeval deze verzekering via deze tweede
tussenpersoon is gesloten, nalaat de verschuldigde premies aan de makelaar te voldoen. De
makelaar zal verzekeraars niet van hun verplichting ontslaan zonder verzekeringnemer van te voren
van zijn voornemen in kennis te hebben gesteld.

8.5

Verruiming begrip verzekeringnemer
Indien een ander dan de verzekeringnemer de premies is verschuldigd wordt die ander voor de
toepassing van lid 8.1 t/m 8.4 mede als verzekeringnemer beschouwd.

Art. 9

Premierestitutie
Uitsluitend in de volgende gevallen zal verzekeraar pro-rata premierestitutie verlenen:
a. Bij beëindiging van de polisdekking op de gronden genoemd in artikel 11.1 en 11.2.b van deze
polis. Geen premierestitutie wordt echter verleend indien de verzekeringsovereenkomst eindigt
na afwikkeling van een schade op basis van totaalverlies of wat daarmee gelijk gesteld wordt;
b. Voor elke periode van 30 achtereenvolgende dagen, waarin het object tijdelijk buiten bedrijf heeft
stilgestaan, of is verhuurd. Deze restitutie wordt uitsluitend verleend indien verzekeringnemer
vooraf heeft kennisgegeven en indien het schriftelijke verzoek van verzekeringnemer daartoe
binnen zes maanden na afloop van het betreffende polisjaar bij de verzekeraar is ontvangen.
Deze restitutie wordt verleend indien en voor zover de schaden en kosten welke ten laste van de
polis komen, tezamen met deze teruggave niet meer bedragen dan 51 % van de totale brutopremie voor die termijn.

Art. 10

Wijziging aan het verzekerde object
De verzekering blijft onverminderd van kracht wanneer er wijzigingen aan het verzekerde object
worden aangebracht. Indien deze wijzigingen tevens een wijziging van het risico met zich
meebrengen, dient de verzekeringnemer, zodra de wijzigingen hem bekend zijn, de verzekeraar
hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

Art. 11

Einde van de verzekering

11.1

De verzekeraar heeft het recht de verzekering te allen tijde te beëindigen met inachtneming van een
opzegtermijn van 2 maanden voor de contractsvervaldatum.

11.2

De verzekering eindigt voorts:
a. op de vervaldag indien verzekeringnemer uiterlijk 30 dagen voor de contractsvervaldatum de
verzekering bij aangetekend schrijven aan verzekeraar opzegt;
b. op verzoek van verzekeringnemer in verband met verlies van het belang bij of feitelijke macht
over het verzekerd object. Ten aanzien van aansprakelijkheid geldt dit uitsluitend vanaf het
moment dat het originele verzekeringsbewijs als bedoeld in artikel 14 WAM aan verzekeraar is
teruggegeven;
c. voor het betreffende object in geval de verzekeraar een schade heeft afgewikkeld op basis van
totaal verlies of op daarmee gelijk te stellen afwikkelingswijze bij beschadiging.
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Art. 12

Slotbepalingen

12.1

Indien onder de verzekering meer objecten zijn verzekerd en tevens de verzekerde som over die
objecten is onderverdeeld, wordt ieder object geacht te zijn verzekerd op een afzonderlijke polis.

12.2

a. Alle mededelingen door verzekeraars aan Meeùs Assurantiën B.V. gericht zullen gelden als
waren die mededelingen rechtstreeks aan de verzekerden, waarvoor zij bestemd zijn, gedaan,
tenzij de verzekerde voor het tijdstip van de mededeling bij exploit of een door verzekeraars voor
ontvangen erkend schrijven, de bevoegdheid tot mededeling aan Meeùs Assurantiën B.V. zal
hebben uitgesloten. Alle mededelingen die een benadeelde en verzekeraars in het kader van
artikel 7:954 BW aan elkaar dienen of wensen te doen gelden eveneens als gedaan zodra deze
ter kennis van Meeùs Assurantiën B.V. zijn gebracht.
b. Het bepaalde in art.7:928 lid 2 en 3 BW is niet van toepassing op de mededelingsplicht van
verzekeringnemer bij het sluiten van de onderhavige verzekering

12.3

Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van deze overeenkomst
zijn in eerste aanleg onderworpen aan een uitspraak van de bevoegde rechter in Amsterdam of
Rotterdam.

12.4

Verzekerde en verzekeraar verklaren zich ermee bekend en akkoord dat deze verzekering uitsluitend
via het intermediair van de makelaar Meeùs Assurantiën B.V. plaatsvindt.

12.5

Deze overeenkomst beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in art.7:925 BW,
indien en voorzover de schade op vergoeding waarvan aanspraak wordt gemaakt, het gevolg is van
een gebeurtenis waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten van de verzekering onzeker was dat
daaruit voor verzekerde schade was ontstaan dan wel naar de normale loop van omstandigheden
nog zou ontstaan.
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Clausuleblad terrorismedekking
bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT)

Art. 1

Begripsomschrijvingen
In dit clausuleblad en de daarop berustende bepalingen wordt – voor zover niet anders blijkt –
verstaan onder:

1.1

Terrorisme:
Gewelddadige handelingen en/of gedragingen – begaan buiten het kader van een van de zes in
artikel 64 lid 2 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 genoemde vormen van molest – in de
vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen
als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge
hebbend, en/of schade aan zaken ontstaat dan wel anderszins economische belangen worden
aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks – al dan niet in enig organisatorisch
verband – is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze
en/of ideologische doelen te verwezenlijken.

1.2

Kwaadwillige besmetting:
Het – buiten het kader van een van de zes in artikel 64 lid 2 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf
1993 genoemde vormen van molest – (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die als
gevolg van hun (in)directe fysische, biologische, radioactieve of chemische inwerking letsel en/of
aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, bij mensen of dieren
kunnen veroorzaken en/of schade aan zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins economische
belangen kunnen aantasten, waarbij aannemelijk is dat het (doen) verspreiden – al dan niet in enig
organisatorisch verband – is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke
en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.

1.3

Preventieve maatregelen:
Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen maatregelen om het onmiddellijk
dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of – indien dit gevaar
zich heeft verwezenlijkt – de gevolgen daarvan te beperken.

1.4

Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT):
Een door het Verbond van Verzekeraars in Nederland opgerichte herverzekeringsmaatschappij,
waarbij uitkeringsverplichtingen uit hoofde van verzekeringsovereenkomsten, die voor in Nederland
toegelaten verzekeraars direct of indirect kunnen voortvloeien uit de verwezenlijking van de in artikel
1.1, 1.2 en 1.3 omschreven risico’s, in herverzekering kunnen worden ondergebracht.

1.5

Verzekeringsovereenkomsten:
a. Overeenkomsten van schadeverzekering voor zover zij overeenkomstig het bepaalde in artikel 1
lid 1 sub p van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 betrekking hebben op in Nederland
gelegen risico's.
b. Overeenkomsten van levensverzekering voor zover gesloten met een verzekeringnemer met
gewone verblijfplaats in Nederland, of, indien verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in
Nederland gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering betrekking heeft.
c. Overeenkomsten van natura-uitvaart verzekering voor zover gesloten met een verzekeringnemer
met een gewone verblijfplaats in Nederland, of, indien verzekeringnemer een rechtspersoon is,
met de in Nederland gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering
betrekking heeft.

1.6

In Nederland toegelaten verzekeraars:
• Schade-, levens- en zorgverzekeraars zoals bedoeld in artikel 12 van de Wet toezicht
verzekeringsbedrijf 1993, en
• natura-uitvaartverzekeraars zoals bedoeld in artikel 7 van de Wet toezicht naturauitvaartverzekeringsbedrijf,
die bevoegd zijn om in Nederland het verzekeringsbedrijf uit te oefenen.
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Art. 2

Begrenzing van de dekking voor het terrorismerisico

2.1

Indien en voor zover, met inachtneming van de in artikel 1.1, 1.2 en 1.3 gegeven omschrijvingen, en
binnen de grenzen van de geldende polisvoorwaarden, dekking bestaat voor gevolgen van een
gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met:
• terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen,
• handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige besmetting of
preventieve maatregelen,
hierna gezamenlijk aan te duiden als ‘het terrorismerisico’, geldt dat de uitkeringsplicht van de
verzekeraar terzake van iedere bij haar ingediende aanspraak op schadevergoeding en/of uitkering,
is beperkt tot het bedrag van de uitkering die de verzekeraar terzake van die aanspraak ontvangt
onder de herverzekering voor het terrorismerisico bij de NHT, in het geval van een verzekering met
vermogensopbouw vermeerderd met het bedrag van de uit hoofde van de betrokken verzekering
reeds gerealiseerde vermogensopbouw.
Bij levensverzekeringen wordt het bedrag van de gerealiseerde vermogensopbouw gesteld op de
krachtens de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 aan te houden premiereserve ten aanzien van
de betrokken verzekering.

2.2

De NHT biedt herverzekeringsdekking voor de hiervoor genoemde aanspraken tot maximaal
1 miljard euro per kalenderjaar. Vorengenoemd bedrag kan van jaar tot jaar worden aangepast en
geldt voor alle bij de NHT aangesloten verzekeraars tezamen. Van een eventuele aanpassing zal
mededeling worden gedaan in drie landelijk verschijnende dagbladen.

2.3

In afwijking van het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, geldt voor verzekeringen die
betrekking hebben op:
• schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan;
• gevolgschade van schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan,
dat per verzekeringnemer per verzekerde locatie per jaar maximaal 75 miljoen euro onder deze
overeenkomst zal worden uitgekeerd, voor alle deelnemende verzekeraars zoals bedoeld in
artikel 1 tezamen, ongeacht het aantal afgegeven polissen.
Voor de toepassing van dit artikellid wordt onder verzekerde locatie verstaan:
alle op het risicoadres aanwezige door verzekeringnemer verzekerde objecten, alsmede alle
buiten het risicoadres gelegen door verzekeringnemer verzekerde objecten waarvan het gebruik
en/of de bestemming in relatie staat tot de bedrijfsactiviteiten op het risicoadres. Als zodanig zullen
in ieder geval worden aangemerkt alle door verzekeringnemer verzekerde objecten die op minder
dan 50 meter afstand van elkaar gelegen zijn en waarvan er tenminste een op het risicoadres is
gelegen.
Voor de toepassing van dit artikellid geldt voor rechtspersonen en vennootschappen die zijn
verbonden in een groep, zoals bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, dat alle
groepsmaatschappijen tezamen worden aangemerkt als een verzekeringnemer, ongeacht door
welke tot de groep behorende groepsmaatschappij(en) de polis(sen) is (zijn) afgesloten.

Art. 3

Uitkeringsprotocol NHT

3.1

Op de herverzekering van de verzekeraar bij de NHT is van toepassing het Protocol afwikkeling
claims (hierna te noemen het Protocol). Op grond van de in dit protocol vastgestelde bepalingen is
de NHT onder meer gerechtigd de uitkering van de schadevergoeding of het verzekerde bedrag uit
te stellen tot het moment waarop zij kan bepalen of en in hoeverre zij over voldoende financiële
middelen beschikt om alle vorderingen waarvoor zij als herverzekeraar dekking biedt, voor het
geheel te voldoen. Voor zover de NHT niet over voldoende financiële middelen blijkt te beschikken,
is zij gerechtigd overeenkomstig bedoelde bepalingen een gedeeltelijke uitkering aan de verzekeraar
te doen.

3.2

De NHT is, met in achtneming van het gestelde in bepaling 7 van het Protocol afwikkeling claims,
bevoegd om te beslissen of een gebeurtenis in verband waarmee aanspraak op uitkering wordt
gedaan, als een gevolg van de verwezenlijking van het terrorismerisico moet worden aangemerkt.
Een daartoe strekkend en overeenkomstig voornoemde bepaling genomen besluit van de NHT, is
bindend jegens verzekeraar, verzekeringnemer, verzekerden en tot uitkering gerechtigden.

3.3

Eerst nadat de NHT aan de verzekeraar heeft medegedeeld welk bedrag, al dan niet bij wijze van
voorschot, terzake van een vordering tot uitkering aan haar zal worden uitgekeerd, kan de verzekerde
of de tot uitkering gerechtigde op de in artikel 3.1 bedoelde uitkering terzake tegenover de
verzekeraar aanspraak maken.

3.4

De herverzekeringsdekking bij de NHT is ingevolge bepaling 17 van het Protocol slechts van kracht
voor aanspraken op schadevergoeding en/of uitkering die worden gemeld binnen twee jaar nadat
de NHT van een bepaalde gebeurtenis of omstandigheid heeft vastgesteld dat deze als een
verwezenlijking van het terrorismerisico in de zin van dit Clausuleblad wordt beschouwd.
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Adres en mededelingen
Als adres van verzekeringnemer geldt het op het polisblad vermelde, of bij wijziging hiervan het laatste aan de
maatschappij bekende adres.

Registratie persoonsgegevens
Privacy-wetgeving
De bij de aanvraag van een verzekering verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader te overleggen
persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de door de maatschappij gevoerde persoonsregistratie. Op deze
registratie is een privacyreglement van toepassing; u kunt de tekst raadplegen op de website www.meeus.com.
Uw persoonsgegevens worden door de maatschappij verwerkt:
a.
ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;
b.
voor het uitvoeren van marketingactiviteiten;
c.
ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen;
d.
voor statistische analyse en
e.
om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op deze verwerking is de gedragscode “Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen” van
toepassing. De tekst van de gedragscode kunt u opvragen bij het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450,
2509 AL Den Haag, telefoon 070 3338777 of raadplegen op de website www.verzekeraars.nl
Aanmelding van de door de maatschappij gevoerde registratie is gedaan bij de Registratiekamer. Een afschrift van
het formulier van aanmelding ligt voor een ieder ter inzage bij de maatschappij.

CIS
De bij een schade verstrekte gegevens kunnen worden verwerkt in de database van de Stichting
Centraal Informatie Systeem van in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen. Het privacyreglement van de
Stichting CIS is op deze registratie van toepassing; u kunt de tekst raadplegen bij de website www.stichtingcis.nl.

Toepasselijk recht en Klachten
Toepasselijk recht
Op deze verzekeringsovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
Klachten
Klachten naar aanleiding van de overeenkomst kunnen schriftelijk ingediend worden bij de directie van de
gevolmachtigde agent van verzekeringsmaatschappij(en) die als zodanig op het bijbehorende polisblad staat
vermeld of bij de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag.
Het Klachteninstituut werkt met een “consumentenbegrip”. Afhankelijk van de omvang van de
(bedrijfs)activiteiten kán het zijn dat de klacht niet ontvankelijk is. Meer informatie vindt u op de website
www.kifid.nl.
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