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Verzekeringsvoorwaarden
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3.2

De door verzekerden aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm
dan ook, zijn de grondslag van de verzekering en worden geacht daarmede
één geheel te vormen. Het polisblad, de daarop vermelde Algemene
voorwaarden, verzekeringsvoorwaarden, bijzondere voorwaarden en
clausules maken deel uit van dat geheel.

3.3

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

3.5

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Gebeurtenis
Elk voorval of reeks van in oorzaak met elkaar verbandhoudende
voorvallen waarbij schade is ontstaan;
Object
De op het polisblad omschreven object(en) in standaarduitvoering
en uitrusting alsmede de niet tot de standaarduitvoering behorende
onderdelen die als zodanig op het polisblad zijn vermeld;
Verzekerde
Als verzekerde wordt de verzekeringnemer aangemerkt.

3.4

3.6

3.7

DEKKING

Dekkingsgebied
Onverschillig waar voor gebeurtenissen binnen Europa.
Verlies, schade en kosten
Verzekeraar vergoedt met inachtneming van het gestelde in de
Algemene voorwaarden en andere op het polisblad van toepassing
verklaarde verzekeringsvoorwaarden en bepalingen, alsmede de
uitsluitingen genoemd in artikel 3 van deze verzekeringsvoorwaarden:
a Verlies en schade
Verlies of beschadiging van het object of deel daarvan als gevolg van:
1 een van buiten aankomend onheil;
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 object zelf
onmiddellijk voortspruitende.
b Kosten
1 kosten ter voorkoming of vermindering van een gedekte
schade onverschillig of deze kosten het 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 ten gevolge van een gedekte schade noodzakelijke
bewaking of vervoer van het object naar de dichtstbijgelegen
herstelplaats voorzover verzekeraar hieraan zijn goedkeuring
verleent;
3 kosten van opruiming ten gevolge van een gedekte schade,
indien verzekerde hiertoe wordt verplicht of wanneer
verzekerde dit redelijkerwijze noodzakelijk vindt en
verzekeraar hieraan zijn goedkeuring verleent;
4 bijdrage in averij grosse.
Automatische bijverzekering na schade
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.1 van deze verzekeringsvoorwaarden blijft na schade de verzekering voor het object de gehele
verzekeringstermijn voor het volle verzekerde bedrag doorlopen.
Vervoerscondities
Indien verzekerde het object laat vervoeren op condities zoals deze
voor dat vervoer in het normale verkeer gebezigd worden, zal
verzekeraar aan de aanvaarding van die condities noch een
vordering op noch een verweer tegen de verzekerde ontlenen.

UITSLUITINGEN

Uitgesloten zijn verlies, beschadiging en kosten:
Ander gebruik
ontstaan terwijl het object werd gebruikt voor andere doeleinden
dan op het polisblad vermeld;
Wijzigingen aan het object
verband houdende met wijzigingen aan het object, een en ander
met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.1 van deze
verzekeringsvoorwaarden;

3.8

4

4.1

Normale slijtage, roest en oxidatie
bestaande uit de herstelkosten van normale slijtage, roest en oxidatie;
Luchtbanden, huiven en zeilen
van luchtbanden, huiven en zeilen tenzij door dezelfde gebeurtenis
behalve deze schade ook een andere gedekte schade aan het
object is ontstaan;
Opzet, roekeloosheid of merkelijke schuld
veroorzaakt door opzet, roekeloosheid of merkelijke schuld van
verzekerde;
Onvoldoende onderhoud of zorg
die een gevolg zijn van verzekerde te verwijten onvoldoende
onderhoud van of onvoldoende zorg voor het object;
Atoomkernreactie
a veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit
atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan;
b deze uitsluiting geldt niet met betrekking tot schade veroorzaakt
door radioactieve nucliden, die zich buiten een kerninstallatie
bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te
worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige,
medische, wetenschappelijke, onderwijskundige of (niet
militaire) beveiligingsdoeleinden, mits er een door enige
overheid afgegeven vergunning (voor zover vereist) van kracht is
voor de vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van
radioactieve stoffen. Onder ‘kerninstallatie’ wordt verstaan een
kerninstallatie in de zin van de Wet Aansprakelijkheid kernongevallen (Staatsblad 1979 225), alsmede een kerninstallatie
aan boord van een schip. Voor zover krachtens enige wet of enig
verdrag een derde voor de geleden schade aansprakelijk is, vindt
deze uitsluiting geen toepassing;
Molest
a veroorzaakt of ontstaan door molest, zijnde gewapend conflict,
burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en
muiterij. Voor de betekenis van deze begrippen gelden de
begrips-omschrijvingen die door het Verbond van Verzekeraars
in Nederland op 2 november 1981 bij de griffie van de Rechtbank
te Den Haag zijn gedeponeerd. Zolang Nederland niet bij een
gewapend conflict is betrokken zal niet als molest worden
beschouwd schade aan het object direct of indirect veroorzaakt
door voor oorlogsdoeleinden bestemde voorwerpen of explosieven;
b ontstaan door of tijdens inbeslagneming door een Nederlandse
of vreemde overheid.

SCHADE

Verplichtingen na schade
Verzekerde is verplicht
a zodra hij op de hoogte is of behoort te zijn van een gebeurtenis
die voor verzekeraar tot een uitkeringsplicht kan leiden die
gebeurtenis zo spoedig mogelijk te melden;
b binnen redelijke termijn aan verzekeraar alle inlichtingen en
bescheiden te verschaffen die voor de verzekeraar van belang
zijn om zijn uitkeringsplicht te beoordelen;
c zijn volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de
belangen van verzekeraar zou kunnen schaden;
d bij (poging tot) diefstal, verduistering, vermissing of enig ander
strafbaar feit zo spoedig mogelijk aangifte te doen bij de politie
en schriftelijk bewijs hiervan over te leggen aan verzekeraar;
e met het herstellen van het object te wachten, totdat verzekeraar
of de door hem aangewezen expert toestemming daartoe heeft
verleend. Gaan de kosten van reparatie een bedrag van e 500,00
niet te boven dan kan de schade op dat moment, zonder
machtiging van verzekeraar worden hersteld. Hierbij geldt dat
verzekeraar onmiddellijk van de gebeurtenis in kennis moet
worden gesteld en een gespecificeerde rekening van een
deskundige reparateur moet worden overgelegd, terwijl de
beschadigde onderdelen, voor zover zij door nieuwe zijn
vervangen, ter beschikking moeten blijven van verzekeraar;
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4.2

4.3

b
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4.4

f zich akkoord te verklaren met het registreren van vermissing
bij het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV,
www.stichtingvbv.nl);
g verzekeraar desgevraagd te machtigen alle door hem
noodzakelijk geachte acties in naam van verzekerde te voeren;
h aanspraken op schadevergoeding die verzekerde met betrekking
tot het object tegen derden verkregen mocht hebben
desgevraagd aan verzekeraar over te dragen;
i de eigendom van het gestolen respectievelijk verduisterde of
verloren gegane object desgevraagd aan verzekeraar over te
dragen;
j wanneer verzekeraar geen aanspraak maakt op eigendomsoverdracht van het object, deze toch zonodig te machtigen in
zijn naam het recht van terugvordering van het gestolen
respectievelijk verduisterde of verloren gegane object uit te
oefenen. Na terugvordering van het verzekerde object kan
verzekeraar verzekerde verplichten de eigendomsrechten van
het object alsnog aan hem over te dragen.
k Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend
indien verzekerde een of meer van bovenstaande verplichtingen
niet is nagekomen en daardoor de belangen van de verzekeraar
heeft geschaad. Elk recht op uitkering komt te vervallen indien
verzekerde de hiervoor onder a en b genoemde verplichtingen
niet is nagekomen met de opzet de verzekeraar te misleiden,
tenzij de misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt.
Beredding
a Zodra de verzekerde van de verwezenlijking van het risico of het
ophanden zijn ervan op de hoogte is, of behoort te zijn, is hij,
naarmate hij daartoe in de gelegenheid is, verplicht binnen
redelijke grenzen alle maatregelen te nemen, die tot
voorkoming of vermindering van schade kunnen leiden.
b De verzekeraar vergoedt de kosten van maatregelen die tijdens
de geldigheidsduur van de verzekering door of vanwege
verzekerde worden getroffen en redelijkerwijs geboden zijn om
het onmiddellijk dreigend gevaar van schade af te wenden
waarvoor - indien gevallen - de verzekering dekking biedt, of om
die schade te beperken.
c Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend
indien de verzekerde heeft nagelaten maatregelen te nemen ter
voorkoming of vermindering van schade als bedoeld in artikel
7:957 BW en daardoor de belangen van verzekeraar heeft
geschaad.
Schadevaststelling
a Benoeming experts
De schade zal in onderling overleg of door een door verzekeraar
te benoemen expert worden vastgesteld, tenzij wordt overeengekomen dat twee experts de schade zullen vaststellen waarvan de
verzekeringnemer en verzekeraar er ieder één benoemen.
In het laatste geval benoemen beide experts samen voor de
aanvang van hun werkzaamheden een derde expert, die bij
gebrek aan overeenstemming over de toedracht en/of over de
omvang van de schade binnen de grenzen van beide taxaties een
bindende uitspraak doet, na beide experts gehoord of behoorlijk
opgeroepen te hebben. De experts hebben het recht zich,
afzonderlijk of gezamenlijk, door deskundigen te laten bijstaan.
Medewerking aan de omschreven gang van zaken houdt voor
verzekeraar geen verplichting tot schadevergoeding in.
Kosten experts
De kosten van de experts zullen als volgt worden gedragen:
1 van de door verzekeraar ingeschakelde expert: door verzekeraar;
2 van de door verzekeringnemer ingeschakelde expert: door
verzekeringnemer;
3 van de ingeschakelde derde expert: door verzekeraar en
verzekeringnemer ieder de helft.
Schadevergoeding
Verzekeraar vergoedt in geval van een gedekte schade:
a Bij verlies
De waarde van het object onmiddellijk voor de schade tot ten
hoogste het op het polisblad voor schade aan het object
vermelde bedrag;
b Bij beschadiging
De reparatiekosten, waarop in mindering wordt gebracht:
1 een redelijke aftrek voor normale slijtage;
2 de waarde van eventuele restanten.
De schadevergoeding zal nimmer hoger zijn dan het bedrag dat
bij verlies zou zijn betaald;
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c Kosten
De kosten zoals genoemd in artikel 2.2 b van deze verzekeringsvoorwaarden, zonodig boven het op het polisblad genoemde
bedrag voor schade aan het object, elk tot maximaal een bedrag
gelijk aan het voor het object verzekerde bedrag.
B.T.W.
Bij vaststelling van de schadevergoeding zal rekening worden
gehouden met toepasselijke bepalingen van de Wet op Omzetbelasting 1968 (B.T.W.) of soortgelijke buitenlandse toepasselijke
bepalingen.
Reparatieplicht
Verzekeraar heeft het recht vergoeding van de reparatiekosten op
te schorten zolang de schade niet deugdelijk is gerepareerd.
Verzekeraar dient in de gelegenheid te worden gesteld de
reparatie te controleren. Wanneer reparatie niet plaatsvindt omdat
dit in redelijkheid niet kan worden gevergd, zal door verzekeraar
met verzekerde een regeling worden getroffen met betrekking tot
de vergoedingsplicht van verzekeraar.
Onderverzekering
Verzekeraar zal zich niet op onderverzekering beroepen.
Eigen risico
a de eventueel van toepassing zijnde eigen risico’s gelden per
gebeurtenis en onafhankelijk van elkaar;
b indien bij een en dezelfde gebeurtenis meerdere onder
verzekerde objecten zijn betrokken zal slechts één keer het
hoogst toepasselijke eigen risico van het totale aan deze
verzekeringsvoorwaarden gedekte schadebedrag worden
afgetrokken;
c in geval dat de schadevergoeding plaatsvindt op basis van
artikel 4.4 a van deze verzekeringsvoorwaarden, wordt behalve
in geval van schade als gevolg van diefstal, verduistering,
vermissing, zoekraken en vandalisme, het eigen risico niet op
het te vergoeden bedrag in mindering gebracht.
Afstand van verhaal van schade
a Verzekeraar zal de schade niet verhalen op:
1 de verzekerde, de eigenaar, de bezitter te goeder trouw of de
houder te goeder trouw;
2 de ondergeschikte van onder 1 genoemde personen alsmede
de passagiers van het object die door verzekerde gemachtigd
zijn gebruik te maken van het object;
3 de werkgever van de hierboven vermelde personen, indien
deze in hoedanigheid voor de schade aansprakelijk is; tenzij er
sprake is van opzet of grove schuld van degene die de schade
heeft veroorzaakt.
b Dit afstand van verhaal is niet van toepassing voorzover de op de
overeenkomst tussen verzekerde en haar contractuele
wederpartij, van toepassing zijnde algemene voorwaarden,
anders bepalen.

PREMIE

Voor de omschrijving van de bepalingen omtrent de premie wordt
verwezen naar de Algemene voorwaarden.

WIJZIGINGEN

Wijzigingen aan het object
De verzekering blijft onverminderd van kracht wanneer er
wijzigingen aan het object worden aangebracht. Indien deze
wijzigingen een verzwaring van het risico met zich meebrengen,
dient verzekeringnemer, zodra de wijzigingen hem bekend zijn,
verzekeraar hiervan onverwijld in kennis te stellen. Door het niet
nakomen van deze verplichting vervalt elke aanspraak op
vergoeding van schade, tenzij verzekeringnemer bewijst, dat het
ontstaan of de omvang van de schade in redelijkheid geen verband
houdt met de wijzigingen. Bij wijziging van het risico heeft
verzekeraar het recht met onmiddellijke ingang de premie of
voorwaarden te herzien.
Wijzigingen van premie en/of voorwaarden
Verzekeraar heeft het recht telkens bij ingang van een nieuwe
contractstermijn de premie en/of voorwaarden te herzien.
Wanneer verzekeraar van dit recht gebruik maakt, deelt hij dit aan
de verzekeringnemer, uiterlijk dertig dagen vóór de contractsvervaldatum mede. Indien op de contractsvervaldatum geen
overeenstemming is bereikt over de nieuwe premie en/of
voorwaarden, geldt de verzekering op die datum als opgezegd.
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DUUR EN EINDE VAN DE VERZEKERING

Einde van de verzekering
De verzekering eindigt:
a zodra het object wordt verkocht of definitief buiten gebruik
wordt gesteld;
b bij verlies van het object of een daarmee volgens artikel 4.4 b
van deze verzekeringsvoorwaarden gelijk te stellen beschadiging.
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7.1

8

8.1

SLOTBEPALINGEN

Meerdere objecten
Indien onder deze verzekering meerdere objecten zijn verzekerd en
tevens het verzekerde bedrag over die objecten is onderverdeeld,
wordt ieder object geacht afzonderlijk te zijn verzekerd.
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