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 Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die 
voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen als 
grondslag van deze verzekering en worden geacht daarmee één 
geheel te vormen.

1 Begripsomschrijvingen
 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Atoomkernreactie
 Iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie, kern-

splijting, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit;
1.2 Bereddingskosten
 Kosten van maatregelen die tijdens de geldigheidsduur van de verzeke - 

ring door of vanwege verzekeringnemer of verzekerde worden getroffen 
en redelijkerwijs geboden zijn om het onmiddellijk dreigend gevaar 
van schade af te wenden waarvoor - in die gevallen - de verzekering 
dekking biedt, of om die schade te beperken. Onder kosten van 
maatregelen worden in dit verband mede verstaan schade aan zaken 
die bij het nemen van de hier bedoelde maatregelen worden ingezet.

1.3 Gebeurtenis
 Een voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen 

waarvan het plaatsvinden bij het aangaan van de verzekering nog 
onzeker is en die schade in de zin van de verzekering veroorzaakt. Alle 
voorvallen van een reeks worden geacht te zijn ontstaan op het 
tijdstip waarop het eerste voorval is ontstaan.

1.4 Molest
 Gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, 

oproer en muiterij. Deze zes vormen van molest en de definities 
daarvan, vormen een onderdeel van de tekst, die door het Verbond 
van Verzekeraars op 2 november 1981 is gedeponeerd bij de griffie van 
de Arrondissementsrechtbank te ’s Gravenhage.

1.5 Polisblad
 Het door verzekeraar afgegeven polisblad en/of alle door verzekeraar 

afgegeven polisaanhangsels.
1.6 Verzekeraar
 VIVAT Schadeverzekeringen N.V., kantoorhoudend te Amstelveen aan 

de Burgemeester Rijnderslaan 7, ingeschreven in het handelsregister 
van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37010992 en in 
het register van de AFM onder vergunningnummer 12000468.

1.7 Verzekeringnemer
 De natuurlijke of rechtspersoon die de verzekeringsovereenkomst 

met verzekeraar is aangegaan en als zodanig in de polis is vermeld.
1.8 Verzekeringsvoorwaarden
 De verzekeringsvoorwaarden, de modules, de bijzondere 

voorwaarden en eventuele clausules die naast de Algemene 
voorwaarden voor bepaalde verzekeringsvormen van toepassing zijn.

1.9 Verzekerden
a de verzekeringnemer;
b ieder ander die als zodanig in de verzekeringsvoorwaarden wordt 

aangemerkt.
1.10 Verzekeringsovereenkomst
 Deze verzekeringsovereenkomst beantwoordt - tenzij partijen 

uitdruk kelijk anders zijn overeengekomen - aan het vereiste van 
onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW, indien en voorzover de 
door een derde geleden schade op vergoeding waarvan jegens een 
verzekerde aanspraak wordt gemaakt het gevolg is van een gebeurte-
nis waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten van de verzekering 
onzeker was dat daaruit schade voor de derde was ontstaan dan wel 
naar de normale loop van omstandigheden nog zou ontstaan.

1.11 Terrorisme
 Gewelddadige handelingen en/of gedragingen - begaan buiten het 

kader van een van de zes in artikel 3.38 van de Wet op het financieel 
toezicht 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 gezond-
heid, 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.

1.12 Kwaadwillige besmetting
 Het - buiten het kader van een van de zes in artikel 3.38 van de Wet op 

het financieel toezicht 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.

1.13 Preventieve maatregelen
 Van overheidswege en/of door verzekerden en/of door 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.

1.14 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 1.11, 1.12 en 1.13 omschreven risico’s, in 
herverzekering kunnen worden ondergebracht.

1.15 Toepasselijk recht
 Op deze verzekeringsovereenkomst is Nederlands recht van 

toepassing.

2 Dekking
2.1 Omschrijving van de dekking
 Voor de omschrijving van de voor deze verzekering verleende dekking 

wordt verwezen naar de op het polisblad van toepassing verklaarde 
Verzekeringsvoorwaarden;

2.2 Omvang van de dekking
a de dekking voor de op de polisbladen genoemde belangen/objecten/ 

personen is nader omschreven in de Verzekeringsvoorwaarden;
b de Algemene voorwaarden de Verzekeringsvoorwaarden en de 

polisbladen worden geacht met elkaar één geheel uit te maken.

3 Uitsluitingen
3.1  Voor de omschrijving van de onder deze verzekering geldende 

uitsluitingen wordt verwezen naar de op het polisblad van toepassing 
verklaarde Verzekeringsvoorwaarden.

3.2 De verzekeraar moet voldoen aan de wet- en regelgeving vanuit de 
Sanctiewet. Is het de verzekeraar op basis van deze Sanctiewet- en 
regelgeving verboden om dekking te geven of een schade te betalen? 
Dan heeft de verzekeraar geen verplichting tot het verlenen van 
dekking of het betalen van schade.

4 Schade
 Onderstaande bepalingen zijn van toepassing tenzij in de van 

toepassing zijnde Verzekeringsvoorwaarden wordt bepaald dat 
hiervan wordt afgeweken.

4.1 Verplichtingen na schade
a Zodra verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde op de 

hoogte is of behoort te zijn van een gebeurtenis die voor 
verzekeraar tot een uitkeringsplicht kan leiden, is hij verplicht die 
gebeurtenis zo spoedig mogelijk te melden.

b Verzekeringnemer en de tot uitkering gerechtigde zijn verplicht 
binnen redelijke termijn aan verzekeraar alle inlichtingen en 
bescheiden te verschaffen die voor de verzekeraar van belang zijn 
om zijn uitkeringsplicht te beoordelen.

c Verzekeringnemer en de tot uitkering gerechtigde zijn verplicht hun 
volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de belangen 
van verzekeraar zou kunnen schaden.

Algemene voorwaarden
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d Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien 
verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde 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 verzekeringnemer of de tot uitkering 
gerechtigde 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.

4.2 Andere verzekeringen
 Wanneer de schade die onder deze verzekering is gedekt, ook is 

gedekt onder één of meer andere verzekeringen al dan niet van 
oudere datum, of wanneer de schade gedekt zou zijn als deze 
verzekering niet zou hebben bestaan, loopt deze verzekering alleen 
als excedent boven de dekking die onder de andere verzekering(en) is 
of wordt verleend. Dit ongeacht of in de andere verzekering(en) een 
artikel van gelijke strekking is opgenomen. Verzekerde zal na een 
gedekt evenement de verzekeraar kopieën verstrekken van de door 
hem afgesloten polissen die mogelijk dekking bieden voor dit 
evenement, zodat de verzekeraar kan beoordelen of er sprake is van 
samenloop van verzekeringen in de zin van artikel 7:961 BW. 
Verzekeraar schort het recht op dekking op zolang verzekerde niet 
aan deze verplichting heeft voldaan.

4.3 Schadebetaling
 Binnen dertig dagen na ontvangst van alle noodzakelijke gegevens zal 

de verzekeraar bepalen of er recht op schadevergoeding bestaat. 
Indien dit het geval is zal de verzekeraar binnen dezelfde dertig dagen 
de schade vergoeden.

4.4 Verjaring
4.4.1  Een rechtsvordering tegen de verzekeraar tot het doen van een 

uitkering verjaart door het verloop van drie jaren na de aanvang van de 
dag, volgende op die waarop de verzekerde met de opeisbaarheid 
daarvan bekend is geworden.

4.4.2  De verjaring wordt gestuit door een schriftelijke mededeling waarbij 
op uitkering aanspraak wordt gemaakt. Een nieuwe verjaringstermijn 
van drie jaren begint te lopen op de dag, volgende op die waarop de 
verzekeraar hetzij de aanspraak erkent, hetzij ondubbelzinnig heeft 
meegedeeld de aanspraak af te wijzen.

4.4.3  Voor de aansprakelijkheidsdekking geldt dat de verjaring wordt gestuit 
door iedere onderhandeling tussen de verzekeraar en de verzekerde 
of de benadeelde. Een nieuwe verjaringstermijn van drie jaren begint 
te lopen op de dag, volgende op die waarop de verzekeraar hetzij de 
aanspraak erkent, hetzij ondubbelzinnig aan de benadeelde en de 
verzekerde heeft meegedeeld dat hij de onderhandelingen afbreekt.

4.5 Verval van recht op dekking
 Elk recht op schadeloosstelling dan wel vordering vervalt:

a Niet nakomen van verplichtingen
 Indien één of meer van de, in de Algemene voorwaarden en/of de 

van toepassing zijnde Verzekeringsvoorwaarden genoemde 
verplichtingen niet wordt nagekomen en daarbij de belangen van 
verzekeraar worden geschaad;

b Verstrekken van gegevens
 Indien bij schade onjuiste of onvoldoende gegevens worden 

verstrekt door verzekeringnemer en/of verzekerde en/of 
begunstigde(n);

5 Premiebetaling
5.1 Premiebetaling in het algemeen
 De verzekeringnemer dient de verschuldigde premie, kosten en 

assurantiebelasting bij vooruitbetaling te voldoen.
5.2 Automatische premiebetaling
 Indien is gekozen voor automatische premiebetaling, worden de 

premie, kosten en assurantiebelasting telkens omstreeks de 
premievervaldag automatisch van de op de machtiging vermelde 
rekening afgeschreven. Indien door enige oorzaak, zoals bijvoorbeeld 
opheffing van de rekening, onvoldoende saldo, te hoog debetsaldo of 
anderszins, betaling van de verschuldigde premie, kosten en 
assurantie belasting niet plaatsvindt en de verzekeringnemer het 
verschuldigde bedrag ook niet op andere wijze voldoet uiterlijk op de 
veertiende dag nadat het verschuldigd is, wordt de dekking geschorst. 
De schorsing gaat in op de vijftiende dag nadat de verzekeraar de 
verzekeringnemer na de premievervaldag schriftelijk heeft aange-
maand en betaling is uitgebleven. De schorsing werkt terug tot de 
eerste dag van de periode waarover de premie verschuldigd was.

5.3 Niet-automatische premiebetaling
 De verzekeringnemer dient de premie, kosten en assurantiebelasting 

te betalen uiterlijk op de veertiende dag nadat zij verschuldigd zijn. 
Indien de verzekeringnemer het verschuldigde bedrag niet tijdig 
betaalt, wordt de dekking geschorst. De schorsing gaat in op de 
vijftiende dag nadat de verzekeraar de verzekeringnemer na de 
premievervaldag schriftelijk heeft aangemaand en betaling is 
uitgebleven. De schorsing werkt terug tot de eerste dag van de 
periode waarover de premie verschuldigd was.

5.4 Premiebetalingsplicht
 De verzekeringnemer blijft verplicht de premie, kosten en assurantie-

belasting te betalen. De dekking gaat weer in op de dag volgend op die 
waarop de betaling door de verzekeraar is ontvangen. Indien met de 
verzekeraar premiebetaling in termijnen is overeengekomen, gaat de 
dekking pas in op de dag volgend op die waarop alle onbetaald 
gebleven premies over de reeds verstreken termijnen, inclusief 
incassokosten en assurantiebelasting, door de verzekeraar zijn 
ontvangen.

5.5 Terugbetaling van premie
 Bij tussentijdse opzegging wordt de lopende premie naar 

evenredigheid onder aftrek van mogelijke kosten verminderd. Dit geldt 
niet wanneer er sprake is geweest van de opzet de verzekeraar te 
misleiden en de polis op deze grond is opgezegd.

6 Wijziging van premie en/of voorwaarden
6.1  Onder omstandigheden kan het voor de verzekeraar nodig zijn om de 

premie en de voorwaarden van deze verzekeringsovereenkomst te 
veranderen. Bijvoorbeeld door de premie te verhogen of de dekking 
aan te passen. Dat doet de verzekeraar dan bij alle verzekeringen van 
eenzelfde soort. De verzekeraar kan de premie en/ of voorwaarden 
veranderen bij verlenging van de verzekeringsovereenkomst of 
tussentijds. 

 • Aanpassing bij verlenging van de verzekeringsovereenkomst
 Wanneer deze verzekeringsovereenkomst verlengd wordt, kan de 

verzekeraar de premie en/ of voorwaarden veranderen. De 
veranderingen gaan dan in op de eerste dag van de nieuwe 
contractperiode.

 • Aanpassing tijdens de looptijd van de verzekeringsovereenkomst
 In bijzondere gevallen kan de verzekeraar genoodzaakt zijn 

tussentijds de premie en/ of voorwaarden te veranderen. Er kan 
zich namelijk een situatie voordoen waarin de verzekeraar niet met 
de verandering kan wachten tot de verzekering verlengd wordt, 
bijvoorbeeld omdat dat zeer ernstige financiële gevolgen voor  de 
verzekeraar zou hebben of omdat wetgeving  de verzekeraar 
daartoe verplicht. 

6.2  Wanneer de verzekeraar de premie en/ of voorwaarden verandert, 
stuurt de verzekeraar daarover voor het ingaan van de verandering 
een brief of een e-mail naar de verzekeringnemer. De verzekeraar legt 
hierin uit waarom de verandering nodig is, wat er precies verandert en 
per wanneer.

6.3  Is de verzekeringnemer het niet eens met de veranderingen? Dan kan 
de verzekeringnemer de verzekeringsovereenkomst stoppen. De 
verzekeringnemer moet de verzekeraar dan een brief of e-mail te 
sturen waarin staat dat hij de verzekering wil stoppen. De 
verzekeringnemer moet dit doen binnen één maand na de datum die 
op het bericht staat over het aanpassen van de 
verzekeringsovereenkomst. Als de verzekeringnemer de verzekeraar 
geen brief stuurt binnen deze termijn van één maand, dan gelden de 
veranderingen ook voor de verzekeringnemer.

6.4  De verzekeringnemer kan zijn verzekeringsovereenkomst niet 
opzeggen in de volgende gevallen:

 •  De verzekeringnemer kan niet opzeggen als er iets in de wet of 
rechtspraak verandert en de verzekeraar daarom de premie en/of 
de voorwaarden moet veranderen.

 • De verzekeringnemer mag niet opzeggen als een premieverhoging 
het gevolg is van een in de voorwaarden met de verzekeringnemer 
afgesproken aanpassing, zoals een indexering, een kortingsregeling 
of een toeslagregeling.

 • De verzekeringnemer mag ook niet opzeggen als een aanpassing 
van de premie en/of voorwaarden in het voordeel is van de 
verzekeringnemer of voor zijn situatie geen gevolgen heeft.
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7 Aanvang , duur en einde van de verzekering
7.1 Aanvang en duur
 De verzekering begint op de op het polisblad vermelde ingangsdatum. 

De verzekering wordt aangegaan voor een duur van één of drie jaar. 
Deze eerste contractstermijn van de verzekering staat op het polisblad.

7.1.1  Een verzekering met een contractstermijn van één jaar wordt steeds 
stilzwijgend met één jaar verlengd.

7.1.2  Een verzekering met een contractstermijn van drie jaar wordt steeds 
stilzwijgend verlengd met één jaar, tenzij anders overeengekomen.

7.2 Beëindiging van de verzekering
 De verzekering eindigt:
7.2.1 door schriftelijke opzegging van de overeenkomst door de 

verzekering nemer: 

 • bij een verzekering met een contractstermijn van één jaar: per het 
eind van de eerste contractstermijn. Hierbij geldt een opzegtermijn 
van een maand;

 • bij een verzekering met een contractstermijn van drie jaar: per het 
eind van de contractstermijn. Hierbij geldt een opzegtermijn van 
een maand;

 • na stilzwijgende verlenging op elk gewenst moment met een 
opzegtermijn van een maand;

 • binnen één maand na ontvangst van de schriftelijke mededeling 
van verzekeraar, houdende een wijziging van de premie en/of 
voorwaarden ten nadele van de verzekeringnemer en/of 
verzekerde. De verzekering eindigt op de dag waarop de wijziging 
volgens de schriftelijke mededeling van verzekeraar ingaat, zij het 
niet eerder dan één maand na de datum van dagtekening van 
bedoelde mededeling;

 • binnen twee maanden nadat verzekeraar tegenover de verzekering-
nemer een beroep op de niet nakoming van de mededelingsplicht 
bij het aangaan van de verzekering heeft gedaan. De verzekering 
eindigt op de datum die in de opzeggingsbrief is vermeld of bij 
gebreke daarvan op de datum van dagtekening van de opzeggings-
brief;

 • binnen één maand nadat een gebeurtenis die voor verzekeraar tot 
een uitkeringsverplichting kan leiden, door de verzekerde aan 
verzekeraar is gemeld of nadat verzekeraar een uitkering krachtens 
de verzekering heeft gedaan dan wel heeft afgewezen. Opzegging is 
slechts mogelijk op gronden welke van dien aard zijn dat gebonden-
heid aan de overeenkomst niet meer van de opzeggende partij kan 
worden gevergd. De verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief 
genoemde datum, zij het niet eerder dan een maand na de datum 
van dagtekening van de opzeggingsbrief.

7.2.2 door schriftelijke opzegging van de overeenkomst door verzekeraar:

 • bij een verzekering met een contractstermijn van één jaar: per het 
eind van de eerste contractstermijn. Hierbij geldt een opzegtermijn 
van twee maanden;

 • bij een verzekering met een contractstermijn van drie jaar: per het 
eind van de contractstermijn. Hierbij geldt een opzegtermijn van 
twee maanden;

 • na stilzwijgende verlenging aan het einde van de contractstermijn 
met een opzegtermijn van twee maanden. 

 • indien de verzekerde naar aanleiding van een gemelde gebeurtenis 
heeft gehandeld met het opzet verzekeraar te misleiden. De 
verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum;

 • indien de verzekeringnemer de verschuldigde premie niet tijdig 
betaalt en de verzekeringnemer na het verstrijken van de 
premievervaldag door verzekeraar vruchteloos tot betaling van de 
premie is aangemaand. De verzekering eindigt op de in de 
opzeggingsbrief genoemde datum, maar niet eerder dan twee 
maanden na de datum van dagtekening van de opzeggingsbrief;

 • binnen twee maanden na de ontdekking dat verzekeringnemer de 
mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering niet is 
nagekomen en verzekeringnemer daarbij heeft gehandeld met het 
opzet verzekeraar te misleiden dan wel verzekeraar de verzekering 
bij kennis van de ware stand van zaken niet zou hebben gesloten. 
De verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde 
datum;

 • binnen één maand nadat een gebeurtenis die voor verzekeraar tot 
een uitkeringsverplichting kan leiden, door de verzekerde aan 
verzekeraar is gemeld of nadat verzekeraar een uitkering krachtens 
de verzekering heeft gedaan dan wel heeft afgewezen. Opzegging is 
slechts mogelijk op gronden welke van dien aard zijn dat gebonden-
heid aan de overeenkomst niet meer van de opzeggende partij kan 
worden gevergd. De verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief 
genoemde datum, zij het niet eerder dan een maand na de datum 
van dagtekening van de opzeggingsbrief.

8 Slotbepalingen
8.1 Samenloop voorwaarden
 In het geval dat de verzekeringsvoorwaarden afwijken van de 

Algemene voorwaarden zijn de op het polisblad genoemde 
verzekeringsvoorwaarden bepalend voor de uitvoering van deze 
verzekering.

8.2 Wat doen wij met uw persoonsgegevens?
 Reaal is onderdeel van de VIVAT-groep; VIVAT N.V. is verantwoordelijk 

voor de verwerking van persoonsgegevens van de hele groep.
 Reaal gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en zorgt ervoor dat 

verlies en/of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens wordt 
voorkomen. Reaal handelt volgens de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. Meer informatie over wat er met uw 
persoonsgegevens gebeurt, hoe deze worden beveiligd, met wie deze 
eventueel worden gedeeld en wat uw rechten zijn, kunt u lezen in ons 
privacy statement www.reaal.nl/privacy-statement. .

8.3 Klachten en geschillen
 Interne klachtenprocedure
 Klachten die betrekking hebben op de totstandkoming en uitvoering 

van deze verzekering kunnen worden gericht aan:

 • Reaal
Ter attentie van de afdeling Klachtenservice
Antwoordnummer 125
1800 VB Alkmaar
Fax 072 - 519 41 60
E-mail klachten@reaal.nl

 Klachten- en geschillenprocedure KiFiD
 Wanneer na het doorlopen van de interne klachtenprocedure het 

oordeel van de directie van de verzekeraar voor een belanghebbende 
niet bevredigend is én belanghebbende een consument is in de zin 
van de reglementen van het KiFiD kan belanghebbende zich - binnen 
drie maanden na de datum waarop de verzekeraar dit standpunt 
heeft ingenomen - wenden tot:

 • Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (‘KiFiD’)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon 0900 - FKLACHT (0900 - 3552248)
Website kifid.nl

 Voor meer informatie over de klachten- en geschillenprocedure en de 
daaraan verbonden kosten wordt verwezen naar (de website van) het 
KiFiD.

 Bevoegde rechter
 Als belanghebbende geen gebruik wil maken van de hiervoor 

genoemde klachtenbehandelingsmogelijkheden of wanneer de 
klachtenbehandeling of de uitkomst daarvan voor belanghebbende 
niet bevredigend is, kan de belanghebbende het geschil inhoudelijk 
voorleggen aan de bevoegde rechter, tenzij er sprake is geweest van 
een bindend advies.
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8.4 Adres verzekeringnemer
 Kennisgevingen van de verzekeraar aan de verzekeringnemer kunnen 

worden gedaan aan zijn laatste bij de verzekeraar bekende adres of 
aan het adres van de tussenpersoon, door wiens bemiddeling deze 
verzekering loopt.

8.5 Beperking terrorismerisico
8.5.1 Begrenzing van de dekking voor het terrorismerisico
 Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 1.11, 1.12 en 1.13, 

geeft de verzekering dekking voor gevolgen van in de Bijzondere 
Voorwaarden genoemde gebeurtenissen die (direct of indirect) 
verband houden 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’.

 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.

8.5.2 De NHT biedt herverzekeringsdekking voor de hiervoor genoemde 
aanspraken tot maximaal één 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.

8.5.3 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 verzekeringsovereenkomst zal worden 
uitgekeerd, voor alle bij de NHT aangesloten verzekeraars 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 
risico-adres. Als zodanig zullen in ieder geval worden aangemerkt alle 
door verzekeringnemer verzekerde objecten die op minder dan vijftig 
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 BW, dat alle groepsmaatschap-
pijen tezamen worden aangemerkt als een verzekeringnemer, 
ongeacht door welke tot de groep behorende groepsmaatschappij(en) 
de polis(sen) is (zijn) afgesloten.

8.5.4 Uitkeringsprotocol NHT
 Op de herverzekering van de verzekeraar bij de NHT is van toepassing 

het Protocol afwikkeling claims (hierna te noemen het Protocol). Het 
Protocol, inclusief toelichting, is op 13 juni 2003 bij de Kamer van 
Koophandel Haaglanden te ‘s-Gravenhage gedeponeerd onder 
nummer 27178761 en op 12 juni 2003 bij de Rechtbank Amsterdam 
onder nummer 79/2003. 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.

8.5.5 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 de verzekeraar, de verzekeringnemer en verzekerden.

8.5.6 Eerst nadat de NHT aan de verzekeraar heeft meegedeeld welk 
bedrag, al dan niet bij wijze van voorschot, terzake van een vordering 
tot uitkering aan haar zal worden uitgekeerd, kan de verzekerde op de 
in artikel 8.6.4 bedoelde uitkering terzake tegenover de verzekeraar 
aanspraak maken.

8.5.7 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 
deze voorwaarden wordt beschouwd.
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 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.

 De verzekering overeenkomstig deze verzekeringsvoorwaarden 
voldoet niet aan de eisen van de W.A.M.

1 Begripsomschrijvingen
 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Gebeurtenis
 elk voorval of reeks van in oorzaak met elkaar verbandhoudende 

voorvallen waarbij schade is ontstaan;
1.2 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;

1.3 Verzekerde
 Als verzekerde wordt aangemerkt:

a de verzekeringnemer waaronder mede verstaan wordt alle tot de 
kring van verzekeringnemer behorende (aan)verwante bedrijven 
en/of gelieerde ondernemingen alsmede de natuurlijke personen 
die als alter ego van verzekeringnemer en/of bedoelde 
ondernemingen hebben te gelden;

b de eigenaar, bezitter, houder, gebruiker, bestuurder van het object;
c degenen die met het object worden vervoerd;
d de werkgever van de hierboven vermelde personen indien hij in die 

hoedanigheid op grond van artikel 6:170 en/of artikel 6:171 BW 
aansprakelijk is;

2 Dekking
2.1 Dekkingsgebied
 Onverschillig waar binnen Nederland, België en Luxemburg alsmede 

maximaal 100 kilometer in Duitsland te rekenen vanaf de 
Nederlandse, Belgische, Luxemburgse grens.

2.2 Aansprakelijkheid 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 Aansprakelijkheid

1 Schade aan personen en zaken
 De gevolgen van de aansprakelijkheid van verzekerde voor 

schade aan personen en zaken alsmede de daaruit 
voortvloeiende schade tot ten hoogste € 1.000.000,00 per 
gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen, een en ander met 
inachtneming van de beperking ten aanzien van de gevolgschade 
aan ondergrondse eigendommen, die veroorzaakt is met of door:

 • het object;

 • zaken die zich bevinden op of in dan wel vallen of gevallen zijn 
van het object, of de aangekoppelde aanhangwagen.

2 Ondergrondse eigendommen

 • Het verzekerde bedrag voor schade aan kabels, buizen en/of 
leidingen, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende 
gevolgschade bedraagt maximaal € 125.000,00 per 
gebeurtenis.

 • Uitdrukkelijk wordt bepaald dat verzekerde direct voorafgaande 
aan het uitvoeren van graaf- of grondverzet-werkzaamheden 
onderzoek dient te doen naar de ligging van kabels, buizen en/
of leidingen door middel van het opvragen van gegevens via 
een melding bij het KLIC. Indien de werkzaamheden worden 
uitgevoerd op niet-openbare (water)wegen of (bedrijfs)
terreinen dienen de gegevens bij de eigenaar of de beheerder 
van de desbetreffende (water)wegen of (bedrijfs)terreinen te 
worden opgevraagd. In de situatie dat de kabel en/of 
leidingbeheerder niet is dan wel zijn aangesloten bij het KLIC 
dan dient men de gegevens rechtstreeks bij de betreffende 
beheerder op te vragen.

 

 Daarnaast dient de verzekerde tevens aan te tonen dan wel 
aannemelijk te maken, dat bij uitvoering van de 
werkzaamheden de exacte ligging van de kabels, leidingen en/
of buizen is geverifieerd door handmatig controleren of 
vrijmaken van de desbetreffende kabels, leidingen en/of 
buizen, alsmede door het gebruik van in de praktijk bewezen 
deugdelijke elektronische- en/of radiografische detectie-
apparatuur.

 • De eigen risico’s voor schade aan ondergrondse eigendommen 
bedragen als volgt: Indien is voldaan aan de direct hiervoor 
staande gestelde eisen geldt het betreffende eigen risico van 
de onderhavige verzekering zoals vermeld staat op het 
polisblad, met een minimum echter van € 1.500,00 per 
gebeurtenis. Voor zover verzekerde niet voldoet aan de 
gestelde eisen geldt er een eigen risico van 10% van het 
schadebedrag met een minimum van € 2.000,00 per 
gebeurtenis.

b Kosten
1 Juridische kosten en wettelijke rente
 De proceskosten en de kosten van rechtsbijstand die met 

goedkeuring van verzekeraar zijn gemaakt, alsmede de wettelijke 
rente over het door deze verzekeringsvoorwaarden gedekte 
gedeelte van de hoofdsom.

2 Borgstelling
 Wanneer ter zake van een schade door een overheid een 

borgsom wordt verlangd om de opheffing van een op het object 
gelegd beslag of de invrijheidstelling van een verzekerde te 
verkrijgen, zal verzekeraar deze borgsom verstrekken tot ten 
hoogste € 25.000,00 voor alle verzekerden tezamen, mits de 
betrokken verzekerden jegens verzekeraar aanspraak op 
vergoeding van de schade hebben. Uitsluitend verzekeraar is 
gerechtigd over de verstrekte borgsom te beschikken zodra deze 
wordt vrijgegeven. Verzekerden zijn verplicht alle medewerking te 
verlenen om de terugbetaling te verkrijgen.

2.3 Tijdelijke vervanging in verband met reparatie of onderhoud
a Indien het object tijdelijk buiten gebruik is wegens reparatie of 

onderhoud is de dekking overeenkomstig deze verzekerings-
 voorwaarden mede van kracht voor een vervangend, qua type en 

prijsklasse vergelijkbaar object.
b Indien de aansprakelijkheid welke onder dit artikel is gedekt, tevens 

is gedekt onder één of meer andere polissen al dan niet van oudere 
datum, of gedekt zou zijn indien dit artikel niet zou hebben bestaan, 
dan loopt deze dekking slechts als excedent boven de dekking die 
onder de andere polis(sen) is of wordt verleend, ongeacht of in 
andere polis(sen) een samenloopartikel is opgenomen.

3 Uitsluitingen
 Uitgesloten zijn verlies, beschadiging en kosten:
3.1 Ander gebruik
 voor kosten en/of materiële schade aan personen en/of zaken 

alsmede de daaruit voortvloeiende immateriële schade, ontstaan 
doordat het object werd gebruikt voor andere doeleinden dan op het 
polisblad vermeld;

3.2 Hei- en sloopwerk
 voor kosten en/of materiële schade aan personen en/of zaken 

alsmede de daaruit voortvloeiende immateriële schade, ontstaan 
door hei- en sloopwerk of het slaan respectievelijk trekken van 
damwanden of grondkeringen;

3.3 Wijzigingen aan het object
 voor kosten en/of materiële schade aan personen en/of zaken 

alsmede de daaruit voortvloeiende immateriële schade, verband 
houdende met wijzigingen aan het object, een en ander met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 6.1 van deze 
verzekeringsvoorwaarden;

3.4 Chemische en biologische middelen
 voor kosten en/of materiële schade aan personen en/of zaken 

alsmede de daaruit voortvloeiende immateriële schade, ontstaan 
door of verband houdende met sproeien, spuiten, vernevelen, 
verstuiven of soortgelijke werkzaamheden met chemische of 
biologische groei, bestrijdings- en verdelgingsmiddelen;

Verzekeringsvoorwaarden
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3.5 Zaken in gebruik bij verzekerde
 voor schade aan:

a vervoerde zaken ook tijdens het laden en lossen daarvan;
b aanhangwagens of andere objecten, die aan het object zijn 

gekoppeld of na koppeling daarvan zijn losgemaakt of losgeraakt, 
zolang zij nog niet veilig buiten het verkeer tot stilstand zijn 
gekomen;

c percelen grond en de zich daarop of daarin bevindende gewassen 
die verzekerde in opdracht in bewerking heeft;

d zaken die verzekerde of degene die het object bedienen, in 
eigendom toebehoren of onder zich hebben, alsmede de daaruit 
voortvloeiende schade;

3.6 Bestuurder
 voor personenschade, alsmede de daaruit voortvloeiende 

immateriële schade en/of kosten, geleden door de bestuurder van 
het verzekerde object dat het ongeval veroorzaakt;

3.7 Werkgever
 van de werkgever voor personenschade in de zin van artikel 7:658 BW;
3.8 Samenloop, excedent
 Indien de aansprakelijkheid welke onder artikel 1.3 lid d van deze 

verzekeringsvoorwaarden is gedekt, tevens is gedekt onder één of 
meer andere polissen al dan niet van oudere datum, of gedekt zou 
zijn indien deze verzekering niet zou hebben bestaan, dan loopt deze 
dekking slechts als excedent boven de dekking die onder de andere 
polis(sen) is of wordt verleend, ongeacht of in andere polis(sen) een 
samenloopartikel is opgenomen.

3.9 Contractuele aansprakelijkheid
 voor schade, in de meest ruime zin van het woord, en/of kosten die 

voortvloeit uit contractuele verplichtingen voor zover die verder gaan 
dan de wettelijke aansprakelijkheid.

3.10 Opzet, roekeloosheid of merkelijke schuld
 veroorzaakt door opzet, roekeloosheid of merkelijke schuld van 

verzekerde;
3.11 Niet bevoegde bestuurder,bezitter of houder te kwader trouw

a van degene die het object bestuurt, bedient, gebruikt, of zich 
daarop bevindt zonder uitdrukkelijke of stilzwijgende machtiging 
van verzekerde;

b van de bezitter of de houder te kwader trouw van het object;
3.12 Atoomkernreactie

a voor schade aan personen en zaken alsmede de daaruit 
voortvloeiende schade 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;

3.13 Molest
 voor schade aan personen en zaken alsmede de daaruitvloeiende 

schade veroorzaakt door:
a door molest, zijnde gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, 

binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. Voor de betekenis van 
deze begrippen gelden de begripsomschrijvingen die door het 
Verbond van Verzekeraars in Nederland op 2 november 1981 bij de 
griffie van de Rechtbank te Den Haag zijn gedeponeerd;

b door of tijdens inbeslagneming door een Nederlandse of vreemde 
overheid.

3.14  Geen (geldig) rijbewijs
 voor schade aan personen en zaken alsmede de daaruitvloeiende 

schade ontstaan terwijl de bestuurder niet wettelijk bevoegd was het 
object te besturen. Met niet wettelijk bevoegd  wordt in ieder geval 
bedoeld dat de bestuurder niet beschikt over een geldig wettelijk 
voorgeschreven rijbewijs voor het object dat hij bestuurt of als de 
bestuurder de rijbevoegdheid is ontzegd. Een rijbewijs dat niet meer 
geldig is door het verstrijken van de geldigheidsduur ziet verzekeraar 
nog wel als een geldig rijbewijs. 

 Dit geldt niet als de bestuurder de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt en 
het rijbewijs is verlopen.

3.15  Verhuur zonder machinist
 voor schade aan personen en zaken alsmede de daaruitvloeiende 

schade ontstaan terwijl het verzekerde object is verhuurd zonder 
machinist.

3.16  Optocht
 ontstaan tijdens deelname aan een optocht. Dit geldt ook voor de rit 

van de stalling naar het startpunt van de optocht en van het eindpunt 
van de optocht naar de stalling.

4 Schade
4.1 Verplichtingen na schade
 Verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde 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 verzekeraar desgevraagd te machtigen alle door hem noodzakelijk 
geachte acties in naam van verzekerde te voeren.

e Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien 
verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde 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 verzekeringnemer of de tot uitkering 
gerechtigde 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.

4.2 Beredding
a Zodra de verzekerde of de uitkering gerechtigde van het risico of 

het ophanden zijn ervan op de hoogte is, of behoort te zijn, is elk 
hunner, 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 verzekeringnemer of 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.

4.3 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 verzekerde 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.

b 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 

verzekerde;
3 van de ingeschakelde derde expert: door verzekeraar en 

verzekeringnemer ieder de helft.
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4.4 Schadevergoeding
 Verzekeraar vergoedt in geval van een gedekte schade:

a Aansprakelijkheid
 De schade bedoeld in artikel 2.2 a van deze verzekerings-

voorwaarden voor alle verzekerden tezamen tot ten hoogste de in 
artikel 2.2 a van deze verzekeringsvoorwaarden genoemde 
bedragen;

b Kosten
 De kosten bedoeld in artikel 2.2 b van deze module voor alle 

verzekerden tezamen per gebeurtenis eventueel boven de in artikel 
2.2 a van deze verzekeringsvoorwaarden genoemde bedragen.

4.5 B.T.W.
 Bij vaststelling van de schadevergoeding zal rekening worden 

gehouden met toepasselijke bepalingen van de Wet op Omzet-
belasting 1968 (B.T.W.) of soortgelijke buitenlandse toepasselijke 
bepalingen.

4.6 Eigen risico
 De eventueel van toepassing zijnde eigen risico’s gelden per 

gebeurtenis en onafhankelijk van elkaar. In geen geval komt het 
eventuele eigen risico van een andere verzekering onder deze 
verzekeringsvoorwaarden voor vergoeding in aanmerking.

4.7 Rechtstreekse schadeloosstelling aan benadeelde
a Verzekeraar heeft in geval van schade het recht benadeelden 

rechtstreeks schadeloos te stellen en met hen schikkingen te 
treffen. Hij zal daarbij de belangen van de verzekerde(n) in het oog 
houden.

b Een door verzekeraar uitgekeerde schade dan wel getroffen 
schikking zal te gelden hebben als een schade dan wel getroffen 
schikking met verzekerde zelve. Verzekerde gaat ermee akkoord dat 
de betaalde schade of getroffen schikking beschouwd zal worden 
als ware betaald door hem dan wel getroffen met hem. Op grond 
hiervan zullen eigen risico’s en/of uitsluitingen en/of beperkende 
bepalingen voor rekening en risico van verzekerde blijven. 
Verzekerde zal deze bedragen op eerste verzoek rechtstreeks 
dienen te vergoeden aan benadeelden.

5 Premie
 Voor de omschrijving van de bepalingen omtrent de premie wordt 

verwezen naar de Algemene voorwaarden.

6 Wijzigingen
6.1 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.

7 Duur en einde van de verzekering
7.1 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 gelijk te stellen 
beschadiging.

8 Slotbepalingen
8.1 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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 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.

1 Begripsomschrijvingen
 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Gebeurtenis
 elk voorval of reeks van in oorzaak met elkaar verbandhoudende 

voorvallen waarbij schade is ontstaan;
1.2 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;

1.3 Verzekerde
 Als verzekerde wordt aangemerkt:

a de verzekeringnemer waaronder mede verstaan wordt alle tot de 
kring van verzekeringnemer behorende (aan)verwante bedrijvenen/
of gelieerde ondernemingen alsmede de natuurlijke personen die 
als alter ego van verzekeringnemer en/of bedoelde ondernemingen 
hebben te gelden;

b de eigenaar, bezitter, houder, gebruiker, bestuurder van het object;
c degenen die met het object worden vervoerd;
d de werkgever van de hierboven vermelde personen indien hij in die 

hoedanigheid op grond van artikel 6:170 en/of artikel 6:171 BW 
aansprakelijk is;

1.4 W.A.M.
 Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.

2 Dekking
2.1 Dekkingsgebied
 Onverschillig waar binnen Nederland, België en Luxemburg alsmede 

maximaal 100 kilometer in Duitsland te rekenen vanaf de 
Nederlandse, Belgische, Luxemburgse grens.

2.2 W.A.M.
 Indien het object een motorrijtuig is in de zin van de W.A.M., dan wordt 

met voorbijgaan aan hetgeen anders in de polis mocht zijn bepaald, 
deze verzekering geacht aan de door of krachtens deze wet gestelde 
eisen te voldoen.

2.3 Aansprakelijkheid 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 Aansprakelijkheid

1 Schade aan personen en zaken
 De gevolgen van de aansprakelijkheid van verzekerde voor 

schade aan personen en zaken alsmede de daaruit 
voortvloeiende schade tot ten hoogste:

 • € 2.500.000,00 voor zaakschade;

 • € 6.070.000,00 voor personenschade;

 •  per gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen, een en ander 
met inachtneming van de beperking ten aanzien van de 
gevolgschade aan ondergrondse eigendommen, die 
veroorzaakt is met of door:

 • het object;

 • aanhangwagens of andere objecten zonder eigen 
voortbewegingskracht, die aan het object zijn gekoppeld of na 
koppeling daarvan zijn losgemaakt of losgeraakt, en nog niet 
veilig buiten het verkeer tot stilstand zijn gekomen;

 • zaken die zich bevinden op of in dan wel vallen of gevallen zijn 
van het object, of de aangekoppelde aanhangwagen.

 Voor aansprakelijkheid van verzekerde op grond van artikel 3a van 
de W.A.M. geldt een verzekerd bedrag van € 10.000.000,00 per 
gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen.

2 Ondergrondse eigendommen
 • Het verzekerde bedrag voor schade aan kabels, buizen en/of 

leidingen, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende 
gevolgschade bedraagt maximaal € 250.000,00 per gebeurtenis.

 • Uitdrukkelijk wordt bepaald dat verzekerde direct voorafgaande aan 
het uitvoeren van graaf- of grondverzet-werkzaamheden onderzoek 
dient te doen naar de ligging van kabels, buizen en/of leidingen door 
middel van het opvragen van gegevens via een melding bij het KLIC. 
Indien de werkzaamheden worden uitgevoerd op niet-openbare 
(water)wegen of (bedrijfs)terreinen dienen de gegevens bij de 
eigenaar of de beheerder van de desbetreffende (water)wegen of 
(bedrijfs)terreinen te worden opgevraagd. In de situatie dat de 
kabel en/of leidingbeheerder niet is dan wel zijn aangesloten bij het 
KLIC dan dient men de gegevens rechtstreeks bij de betreffende 
beheerder op te vragen. Daarnaast dient de verzekerde tevens aan 
te tonen dan wel aannemelijk te maken, dat bij uitvoering van de 
werkzaamheden de exacte ligging van de kabels, leidingenen/of 
buizen is geverifieerd door handmatig controleren of vrijmaken van 
de desbetreffende kabels, leidingen en/of buizen, alsmede door het 
gebruik van in de praktijk bewezen deugdelijke elektronische- en/of 
radiografische detectie-apparatuur.

 • De eigen risico’s voor schade aan ondergrondse eigendommen 
bedragen als volgt: Indien is voldaan aan de direct hiervoor staande 
gestelde eisen geldt het betreffende eigen risico van de onder-
havige verzekering zoals vermeld staat op het polisblad, met een 
minimum echter van € 1.500,00 per gebeurtenis. Voor zover 
verzekerde niet voldoet aan de gestelde eisen geldt er een eigen 
risico van 10% van het schadebedrag met een minimum van  
€ 2.000,00 per gebeurtenis.

b Schade aan eigen zaken van verzekeringnemer
 Schade door verlies of beschadiging van zaken, die toebehoren aan 

of in gebruik zijn bij verzekeringnemer alsmede de daaruit 
voortvloeiende schade, veroorzaakt met of door het verzekerde 
object of de zich daarop of daarin bevindende zaken.

 De dekking overeenkomstig dit artikel geldt op premier risque basis:
1 tot een maximum van € 125.000,00 per gebeurtenis;
2 met inachtneming van een eigen risico van € 500,00;
3 Indien de schade tevens is gedekt onder één of meer andere 

polissen al dan niet van oudere datum, of gedekt zou zijn indien 
dit artikel niet zou hebben bestaan, dan loopt deze dekking 
slechts als excedent boven de dekking die onder de andere 
polis(sen) is of wordt verleend, ongeacht of in de andere 
polis(sen) een samenloopartikel is opgenomen.

 In geen geval komt het eventuele eigen risico of no-claimverlies van 
een andere verzekering onder deze rubriek voor vergoeding in 
aanmerking;

c Kosten
1 Juridische kosten en wettelijke rente
 De proceskosten en de kosten van rechtsbijstand die met 

goedkeuring van verzekeraar zijn gemaakt, alsmede de wettelijke 
rente over het door deze verzekeringsvoorwaarden gedekte 
gedeelte van de hoofdsom.

2 Borgstelling
 Wanneer ter zake van een schade door een overheid een 

borgsom wordt verlangd om de opheffing van een op het object 
gelegd beslag of de invrijheidstelling van een verzekerde te 
verkrijgen, zal verzekeraar deze borgsom verstrekken tot ten 
hoogste € 25.000,00 voor alle verzekerden tezamen, mits de 
betrokken verzekerden jegens verzekeraar aanspraak op 
vergoeding van de schade hebben. Uitsluitend verzekeraar is 
gerechtigd over de verstrekte borgsom te beschikken zodra deze 
wordt vrijgegeven. Verzekerden zijn verplicht alle medewerking te 
verlenen om de terugbetaling te verkrijgen.

2.4 Tijdelijke vervanging in verband met reparatie of onderhoud
a Indien het object tijdelijk buiten gebruik is wegens reparatie of 

onderhoud is de dekking overeenkomstig deze verzekerings-
voorwaarden mede van kracht voor een vervangend, qua type en 
prijsklasse vergelijkbaar object.

b Indien de aansprakelijkheid welke onder dit artikel is gedekt, tevens 
is gedekt onder één of meer andere polissen al dan niet van oudere 
datum, of gedekt zou zijn indien dit artikel niet zou hebben bestaan, 
dan loopt deze dekking slechts als excedent boven de dekking die 
onder de andere polis(sen) is of wordt verleend, ongeacht of in 
andere polis(sen) een samenloopartikel is opgenomen.

Verzekeringsvoorwaarden
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3 Uitsluitingen
 Uitgesloten zijn verlies, beschadiging en kosten:
3.1 Ander gebruik
 voor kosten en/of materiële schade aan personen en/of zaken 

alsmede de daaruit voortvloeiende immateriële schade, ontstaan 
doordat het object werd gebruikt voor andere doeleinden dan op het 
polisblad vermeld;

3.2 Hei- en sloopwerk
 voor kosten en/of materiële schade aan personen en/of zaken 

alsmede de daaruit voortvloeiende immateriële schade, ontstaan 
door hei- en sloopwerk of het slaan respectievelijk trekken van 
damwanden of grondkeringen;

3.3 Wijzigingen aan het object
 voor kosten en/of materiële schade aan personen en/of zaken 

alsmede de daaruit voortvloeiende immateriële schade, verband 
houdende met wijzigingen aan het object, een en ander met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 6.1 van deze verzekerings-
voorwaarden;

3.4 Chemische en biologische middelen
 voor kosten en/of materiële schade aan personen en/of zaken 

alsmede de daaruit voortvloeiende immateriële schade, ontstaan 
door of verband houdende met sproeien, spuiten, vernevelen, 
verstuiven of soortgelijke werkzaamheden met chemische of 
biologische groei, bestrijdings- en verdelgingsmiddelen;

3.5 Zaken in gebruik bij verzekerde
 voor schade aan:

a vervoerde zaken ook tijdens het laden en lossen daarvan;
b aanhangwagens of andere objecten, die aan het object zijn 

gekoppeld of na koppeling daarvan zijn losgemaakt of losgeraakt, 
zolang zij nog niet veilig buiten het verkeer tot stilstand zijn 
gekomen;

c percelen grond en de zich daarop of daarin bevindende gewassen 
die verzekerde in opdracht in bewerking heeft;

d zaken die verzekerde of degene die het object bedienen, in 
eigendom toebehoren of onder zich hebben, dit voor zover de 
schade niet onder artikel 2.3 b van deze verzekeringsvoorwaarden 
voor vergoeding in aanmerking komt, alsmede de daaruit 
voortvloeiende schade;

3.6 Bestuurder
 voor personenschade, alsmede de daaruit voortvloeiende 

immateriële schade en/of kosten, geleden door de bestuurder van 
het verzekerde object dat het ongeval veroorzaakt;

3.7 Samenloop, excedent
 Indien de aansprakelijkheid welke onder artikel 1.3 lid d van deze 

verzekeringsvoorwaarden is gedekt, tevens is gedekt onder één of 
meer andere polissen al dan niet van oudere datum, of gedekt zou 
zijn indien deze verzekering niet zou hebben bestaan, dan loopt deze 
dekking slechts als excedent boven de dekking die onder de andere 
polis(sen) is of wordt verleend, ongeacht of in andere polis(sen) een 
samenloopartikel is opgenomen.

3.8 Contractuele aansprakelijkheid
 voor schade, in de meest ruime zin van het woord, en/of kosten die 

voortvloeit uit contractuele verplichtingen voor zover die verder gaan 
dan de wettelijke aansprakelijkheid.

3.9 Opzet, roekeloosheid of merkelijke schuld
 veroorzaakt door opzet, roekeloosheid of merkelijke schuld van 

verzekerde;
3.10 Niet bevoegde bestuurder, bezitter of houder te kwader trouw

a van degene die het object bestuurt, bedient, gebruikt, of zich 
daarop bevindt zonder uitdrukkelijke of stilzwijgende machtiging 
van verzekerde;

b van de bezitter of de houder te kwader trouw van het object;
3.11 Atoomkernreactie

a voor schade aan personen en zaken alsmede de daaruit voort-
vloeiende schade veroorzaakt door, opgetreden bij of voort gevloeid 
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) beveiligings-
doeleinden, 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;

3.12 Molest
 voor schade aan personen en zaken alsmede de daaruitvloeiende 

schade veroorzaakt door:
a door molest, zijnde gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, 

binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. Voor de betekenis van 
deze begrippen gelden de begripsomschrijvingen die door het 
Verbond van Verzekeraars in Nederland op 2 november 1981 bij de 
griffie van de Rechtbank te Den Haag zijn gedeponeerd;

b door of tijdens inbeslagneming door een Nederlandse of vreemde 
overheid.

3.14  Geen (geldig) rijbewijs
 voor schade aan personen en zaken alsmede de daaruitvloeiende 

schade ontstaan terwijl de bestuurder niet wettelijk bevoegd was het 
object te besturen. Met niet wettelijk bevoegd  wordt in ieder geval 
bedoeld dat de bestuurder niet beschikt over een geldig wettelijk 
voorgeschreven rijbewijs voor het object dat hij bestuurt of als de 
bestuurder de rijbevoegdheid is ontzegd.

 Een rijbewijs dat niet meer geldig is door het verstrijken van de 
geldigheidsduur ziet verzekeraar nog wel als een geldig rijbewijs. Dit 
geldt niet als de bestuurder de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt en het 
rijbewijs is verlopen.

3.15 Verhuur zonder machinist
  voor schade aan personen en zaken alsmede de daaruitvloeiende 

schade ontstaan terwijl het verzekerde object is verhuurd zonder 
machinist.

3.16 Optocht
 ontstaan tijdens deelname aan een optocht. Dit geldt ook voor de rit 

van de stalling naar het startpunt van de optocht en van het eindpunt 
van de optocht naar de stalling.

4 Schade
4.1 Verplichtingen na schade
 Verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde 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 verzekeraar desgevraagd te machtigen alle door hem noodzakelijk 
geachte acties in naam van verzekerde te voeren.

e Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien 
verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde 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 verzekeringnemer of de tot uitkering 
gerechtigde 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.

4.2 Beredding
a Zodra de verzekerde of de tot uitkering gerechtigde van het risico of 

het ophanden zijn ervan op de hoogte is, of behoort te zijn, is elk 
hunner, 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 verzekeringnemer of de verzekerde de 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.
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4.3 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 verzekerde 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.

b 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 

verzekerde;
3 van de ingeschakelde derde expert: door verzekeraar en 

verzekeringnemer ieder de helft.
4.4 Schadevergoeding
 Verzekeraar vergoedt in geval van een gedekte schade:

a Aansprakelijkheid
1 de schade bedoeld in artikel 2.3 a van deze verzekerings-

voorwaarden voor alle verzekerden tezamen tot ten hoogste de 
in artikel 2.3 a van deze verzekeringsvoorwaarden genoemde 
bedragen;

2 indien de gebeurtenis plaatsvindt in een tot het dekkingsgebied 
behorend land, waar krachtens een met de W.A.M. 
overeenkomstige wet een hoger te verzekeren bedrag is 
voorgeschreven, dan verleent de verzekering dekking tot dat 
hogere bedrag;

b Eigen zaken van verzekeringnemer
 De schade bedoeld in artikel 2.3 b van deze verzekerings-

voorwaarden voor verzekeringnemer tot ten hoogste het in dat 
artikel genoemde bedrag, eventueel, boven de in artikel 2.3 a van 
deze verzekeringsvoorwaarden genoemde bedragen;

c Kosten
 De kosten bedoeld in artikel 2.3 c van deze verzekerings-

voorwaarden voor alle verzekerden tezamen per gebeurtenis 
eventueel boven de in artikel 2.3 a van deze verzekerings-
voorwaarden genoemde bedragen.

4.5 B.T.W.
 Bij vaststelling van de schadevergoeding zal rekening worden 

gehouden met toepasselijke bepalingen van de Wet op Omzet-
belasting 1968 (B.T.W.) of soortgelijke buitenlandse toepasselijke 
bepalingen.

4.6 Eigen risico
 De eventueel van toepassing zijnde eigen risico’s gelden per 

gebeurtenis en onafhankelijk van elkaar. In geen geval komt het 
eventuele eigen risico van een andere verzekering onder deze 
verzekeringsvoorwaarden voor vergoeding in aanmerking.

4.7 Rechtstreekse schadeloosstelling aan benadeelde
a Verzekeraar heeft in geval van schade het recht benadeelden 

rechtstreeks schadeloos te stellen en met hen schikkingen te 
treffen. Hij zal daarbij de belangen van de verzekerde(n) in het oog 
houden.

b Een door verzekeraar uitgekeerde schade dan wel getroffen 
schikking zal te gelden hebben als een schade dan wel getroffen 
schikking met verzekerde zelve. Verzekerde gaat ermee akkoord dat 
de betaalde schade of getroffen schikking beschouwd zal worden 
als ware betaald door hem dan wel getroffen met hem. Op grond 
hiervan zullen eigen risico’s en/of uitsluitingen en/of beperkende 
bepalingen voor rekening en risico van verzekerde blijven. 
Verzekerde zal deze bedragen op eerste verzoek rechtstreeks 
dienen te vergoeden aan benadeelden.

4.8 Verhaalsrecht op verzekerde
 Indien verzekeraar op grond van de W.A.M. of een daarmee 

overeenkomende buitenlandse wet gehouden is tot vergoeding van 
een schade, waarop volgens deze polis enige uitsluiting of 
beperkende bepaling van toepassing is, zal hij gerechtigd zijn de door 
hem gedane schadeloosstelling te verhalen op verzekerde of ieder 
ander voor wie de desbetreffende uitsluiting of beperking geldt. 
Onder dit verhaalsrecht vallen ook de door verzekeraar terzake van 
de schade gemaakte kosten. Een verhaalsrecht op verzekerde of 
ieder ander voor wie een uitsluiting of beperking geldt komt 
verzekeraar ook toe bij schade, veroorzaakt na het einde van de 
verzekering, waarvoor verzekeraar nog wel krachtens een wettelijke 
verplichting op moest komen.

5 Premie
 Voor de omschrijving van de bepalingen omtrent de premie wordt 

verwezen naar de Algemene voorwaarden.

6 Wijzigingen
6.1 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 verzekering-
nemer, 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.

7 Duur en einde van de verzekering
7.1 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 gelijk te stellen 
beschadiging.

8 Slotbepalingen
8.1 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.

8.2 Internationaal Verzekeringsbewijs (de zogenoemde ‘groene kaart’)
 Het door verzekeraar uitgereikte Internationaal Verzekeringsbewijs 

dient op eerste verzoek aan verzekeraar te worden teruggegeven. Bij 
verkoop of eigendomsoverdracht is het verzekerde niet toegestaan 
het Internationaal Verzekeringsbewijs aan de koper of nieuwe 
eigenaar ter hand te stellen.
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 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.

1 Begripsomschrijvingen
 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Gebeurtenis
 Elk voorval of reeks van in oorzaak met elkaar verbandhoudende 

voorvallen waarbij schade is ontstaan;
1.2 Klein materieel
 Onder klein materieel wordt verstaan:

a niet zelfrijdend (aannemers) materieel, waaronder compressoren, 
pompen en dergelijke;

b grondverzetobjecten tractoren, wegenbouwmachines en dergelijke 
tot een gewicht van 5.000 kilogram;

1.3 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;

1.4 Storm
 Onder storm wordt verstaan een zodanige windkracht, dat bij het 

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut of een afdeling 
daarvan, gevestigd in de nabijheid van het verzekerde object, doch 
ten hoogste 10 kilometer daarvan verwijderd, een windsnelheid wordt 
waargenomen van tenminste 14 meter per seconde. Wanneer zich 
buiten de waarneming van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch 
Instituut of een afdeling daarvan plaatselijke gevallen van hevige wind 
voordoen, moet door betrouwbare getuigen geconstateerd zijn, dat 
ter plaatse storm woedde. Ook het feit, dat gebouwen in de omgeving, 
doch binnen een straal van tien kilometer, stormschade hebben 
geleden, kan als bewijs dienen, dat recht op schadevergoeding 
schept.

1.5 Verzekerde
 Als verzekerde wordt de verzekeringnemer aangemerkt.

2 Dekking
2.1 Dekkingsgebied
 Onverschillig waar binnen Nederland, België en Luxemburg alsmede 

maximaal honderd kilometer in Duitsland te rekenen vanaf de 
Nederlandse, Belgische, Luxemburgse grens.

2.2 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 brand, ontploffing, ook indien dit een gevolg is van enig gebrek, 
eigen bederf of uit de aard en de natuur van het object zelf 
onmiddellijk voortspruitende;

2 blikseminslag;
3 diefstal, vermissing en verduistering;
4 storm.

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 het object deze herstelplaats niet op 
eigen kracht kan bereiken;

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.

2.3 Automatische bijverzekering na schade
 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.1 van deze verzekerings-

voorwaarden blijft na schade de verzekering voor het object de gehele 
verzekeringstermijn voor het volle verzekerde bedrag doorlopen.

2.4 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.

2.5 Tijdelijke vervanging in verband met reparatie of onderhoud
a Indien het object tijdelijk buiten gebruik is wegens reparatie of 

onderhoud is de dekking overeenkomstig deze verzekerings-
voorwaarden, mede van kracht voor een vervangend, qua type en 
prijsklasse vergelijkbaar, object.

b Indien schade, welke onder dit artikel is gedekt, tevens is gedekt 
onder één of meer andere polissen al dan niet van oudere datum, 
of gedekt zou zijn indien deze verzekering niet zou hebben bestaan, 
dan loopt de dekking slechts als excedent boven de dekking die 
onder de andere polis(sen) is of wordt verleend, ongeacht of in de 
andere polis(sen) een samenloopartikel is opgenomen. In geen 
geval komt het eventuele eigen risico van een andere verzekering 
onder deze verzekeringsvoorwaarden voor vergoeding in 
aanmerking.

3 Uitsluitingen
 Uitgesloten zijn verlies, beschadiging en kosten:
3.1 Ander gebruik
 ontstaan terwijl het object werd gebruikt voor andere doeleinden dan 

op het polisblad vermeld;
3.2 Diefstal, verduistering, vermissing
 ontstaan aan klein materieel als gevolg van diefstal, verduistering of 

vermissing, doordat dit materieel na werktijd (dit is tussen 22.00 uur 
(of zoveel eerder of later als het werk en/of reis voor die dag wordt 
beëindigd) en 8.00 uur (of zoveel eerder als het werk en/of de reis 
voor die dag wordt aangevangen)) onbeheerd achtergelaten wordt. 
Verlies, beschadiging en kosten aan klein materieel als gevolg van 
diefstal, verduistering of vermissing, na werktijd is derhalve uitsluitend 
gedekt na sporen van braak aan een deugdelijk afgesloten pand en/of 
container en/of andere opslagunit waarin dit materieel is gestald;

3.3 Graffiti
 als gevolg van graffiti;
3.4 Hei- en sloopwerk
 ontstaan door hei- en sloopwerk of het slaan respectievelijk trekken 

van damwanden of grondkeringen;
3.5 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;

3.6 Normale slijtage
 bestaande uit de herstelkosten van normale slijtage;
3.7 Luchtbanden en messen
 van luchtbanden en messen, tenzij door dezelfde gebeurtenis 

behalve deze schade ook een andere gedekte schade aan het object 
is ontstaan;

3.8 Residu
 bestaande uit de herstelkosten die een gevolg zijn van residu;
3.9 Leeftijdsgrens
 veroorzaakt door een bestuurder die ten tijde van de schade-

veroorzaking, de leeftijd van 16 jaar niet heeft bereikt;
3.10 Opzet, roekeloosheid of merkelijke schuld
 veroorzaakt door opzet, roekeloosheid of merkelijke schuld van 

verzekerde;
3.11 Onvoldoende onderhoud of zorg
 die een gevolg zijn van verzekerde te verwijten onvoldoende 

onderhoud van of onvoldoende zorg voor het object;
3.12 Atoomkernreactie

a veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit 
atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan;

Verzekeringsvoorwaarden
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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;

3.13 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.

3.14  Geen (geldig) rijbewijs
 voor schade aan personen en zaken alsmede de daaruitvloeiende 

schade ontstaan terwijl de bestuurder niet wettelijk bevoegd was het 
object te besturen. Met niet wettelijk bevoegd  wordt in ieder geval 
bedoeld dat de bestuurder niet beschikt over een geldig wettelijk 
voorgeschreven rijbewijs voor het object dat hij bestuurt of als de 
bestuurder de rijbevoegdheid is ontzegd.

 Een rijbewijs dat niet meer geldig is door het verstrijken van de 
geldigheidsduur ziet verzekeraar nog wel als een geldig rijbewijs. Dit 
geldt niet als de bestuurder de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt en het 
rijbewijs is verlopen.

3.15  Verhuur zonder machinist
 ontstaan terwijl het verzekerde object is verhuurd zonder machinist.  

Ontstaat er schade aan het object? Dan betaalt de verzekeraar niet 
voor deze schade en de kosten.

3.16  Optocht
 ontstaan tijdens deelname aan een optocht. Dit geldt ook voor de rit 

van de stalling naar het startpunt van de optocht en van het eindpunt 
van de optocht naar de stalling.

4 Schade
4.1 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 € 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 overlegd, terwijl de beschadigde 
onderdelen, voor zover zij door nieuwe zijn vervangen, ter 
beschikking moeten blijven van verzekeraar;

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 eigendoms-
overdracht 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 
terug vordering 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.

4.2 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.

4.3 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.

b 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.
4.4 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;

c Kosten
 De kosten zoals genoemd in artikel 2.2 b van deze verzekerings-

voorwaarden, 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.
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4.5 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.

4.6 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.

4.7 Onderverzekering
 Verzekeraar zal zich niet op onderverzekering beroepen.
4.8 Eigen risico

a De eventueel van toepassing zijnde eigen risico’s gelden per 
gebeurtenis en onafhankelijk van elkaar.

b In geval dat de schadevergoeding plaatsvindt op basis van artikel 
4.4 a van deze verzekeringsvoorwaarden wordt, behalve in geval van 
schade als onder c hieronder als gevolg van diefstal, verduistering, 
vermissing, zoekraken en vandalisme, het eigen risico niet op het te 
vergoeden bedrag in mindering gebracht.

c 1 In geval van diefstal, verduistering, vermissing of joyriding met 
 het verzekerde object, met uitzondering van klein materieel, geldt  
 voor cascoschade een extra eigen risico van 20% van het  
 schadebedrag met een minimum van € 2.500,00 per gebeurtenis.
2 Bij de berekening van het schadebedrag dat ten laste van de polis 

kan worden gebracht, zal het extra eigen risico worden toegepast 
vóór andere in de polis voorkomende eigen risico’s. Voor de 
toepassing van het extra eigen risico maakt het geen verschil of 
het object later geheel of gedeeltelijk wordt teruggevonden.

3 Het extra eigen risico zal niet worden toegepast indien verzekering-
nemer aantoont dat:

 • het object was uitgerust met een SCM of een door een 
soortgelijke instantie goedgekeurd beveiligingssysteem, én

 • dit beveiligingssysteem in overeenstemming is met de 
voorgeschreven beveiligingsklasse conform de opgenomen 
risico-indeling, én

 • dit beveiligingssysteem is goedgekeurd en jaarlijks is 
gecontroleerd door een SCM-erkend inbouwbedrijf, én

 • dit beveiligingssysteem ten tijde van diefstal, verduistering, 
vermissing of joyriding in werking was.

4 Ongeacht het gestelde in lid c 3 zal het extra eigen risico ook 
worden toegepast indien de gemachtigde gebruiker van het 
object, in ernstige mate in gebreke is gebleven om die 
maatregelen te treffen welke van een zorgvuldige gebruiker onder 
de gegeven omstandigheden mocht worden verwacht teneinde 
het risico van diefstal, verduistering, vermissing van of joyriding 
met het verzekerde object te voorkomen.

d In geval van schade aan elk hieronder verzekerd object, geen 
uitgezonderd, als gevolg van vandalisme is een eigen risico van 
toepassing van € 1.250,00 per gebeurtenis. Dit eigen risico komt in 
de plaats van het op het polisblad opgenomen eigen risico, tenzij dit 
laatstbedoelde eigen risico hoger is dan € 1.250,00, in geval waarvan 
het hogere eigen risico wordt toegepast.

4.9 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 degene, die het object bestuurt, bedient of zich daarop bevindt 
met uitdrukkelijke of stilzwijgende machtiging van verzekerde;

3 de werkgever van de onder 1 en 2 genoemde 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.

5 Premie
 Voor de omschrijving van de bepalingen omtrent de premie wordt 

verwezen naar de Algemene voorwaarden.

6 Wijzigingen
6.1 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 verzekering-
nemer, 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.

7 Duur en Einde van de verzekering
7.1 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.

8 Slotbepalingen
8.1 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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 De door verzekerden aan de 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.

1 Begripsomschrijvingen
 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Gebeurtenis
 Elk voorval of reeks van in oorzaak met elkaar verbandhoudende 

voorvallen waarbij schade is ontstaan;
1.2 Klein Materieel
 Onder klein materieel wordt verstaan:

a niet zelfrijdend (aannemers) materieel, waaronder compressoren, 
pompen en dergelijke;

b grondverzetobjecten tractoren, wegenbouwmachines en dergelijke 
tot een gewicht van 5.000 kilogram;

1.3 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;

1.4 Verzekerde
 Als verzekerde wordt de verzekeringnemer aangemerkt.

2 Dekking
2.1 Dekkingsgebied
 Onverschillig waar binnen Nederland, België en Luxemburg alsmede 

maximaal 100 kilometer in Duitsland te rekenen vanaf de 
Nederlandse, Belgische, Luxemburgse grens.

2.2 Verlies, schade en kosten
 De 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 het object deze herstelplaats niet op 
eigen kracht kan bereiken;

3 kosten van opruiming ten gevolge van een gedekte schade, indien 
verzekerde hiertoe wordt verplicht of wanneer 
verzekerde dit redelijkerwijze noodzakelijk vindt en Reaal hieraan 
haar goedkeuring verleent;

2.3 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.

2.4 Vervoerscondities
 Indien verzekerde het object laat vervoeren op condities zoals deze 

voor dat vervoer in het normale verkeer gebezigd worden, zal Reaal 
aan de aanvaarding van die condities noch een vordering op noch 
een verweer tegen de verzekerde ontlenen.

2.5 Tijdelijke vervanging in verband met reparatie of onderhoud
a Indien het object tijdelijk buiten gebruik is wegens reparatie of 

onderhoud is de dekking overeenkomstig deze verzekerings-
voorwaarden, mede van kracht voor een vervangend, qua type en 
prijsklasse vergelijkbaar, object.

b Indien schade, welke onder dit artikel is gedekt, tevens is gedekt 
onder één of meer andere polissen al dan niet van oudere datum, 
of gedekt zou zijn indien deze verzekering niet zou hebben bestaan, 
dan loopt de dekking slechts als excedent boven de dekking die 
onder de andere polis(sen) is of wordt verleend, ongeacht of in de 
andere polis(sen) een samenloopartikel is opgenomen. In geen 
geval komt het eventuele eigen risico van een andere verzekering 
onder deze verzekeringsvoorwaarden voor vergoeding in 
aanmerking.

3 Uitsluitingen
 Uitgesloten zijn verlies, beschadiging en kosten:
3.1 Ander gebruik
 ontstaan terwijl het object werd gebruikt voor andere doeleinden dan 

op het polisblad vermeld;
3.2 Diefstal, verduistering, vermissing
 ontstaan aan klein materieel als gevolg van diefstal, verduistering of 

vermissing, doordat dit materieel na werktijd (dit is tussen 22.00 uur 
(of zoveel eerder of later als het werk en/of reis voor die dag wordt 
beëindigd) en 8.00 uur (of zoveel eerder als het werk en/of de reis 
voor die dag wordt aangevangen)) onbeheerd achtergelaten wordt. 
Verlies, beschadiging en kosten aan klein materieel als gevolg van 
diefstal, verduistering of vermissing, na werktijd is derhalve uitsluitend 
gedekt na sporen van braak aan een deugdelijk afgesloten pand en/of 
container en/of andere opslagunit waarin dit materieel is gestald;

3.3 Graffiti
 als gevolg van graffiti;
3.4 Hei- en sloopwerk
 ontstaan door hei- en sloopwerk of het slaan respectievelijk trekken 

van damwanden of grondkeringen;
3.5 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 verzekerings-
voorwaarden;

3.6 Normale slijtage
 bestaande uit de herstelkosten van normale slijtage;
3.7 Luchtbanden en messen
 van luchtbanden en messen, tenzij door dezelfde gebeurtenis behalve 

deze schade ook een andere gedekte schade aan het object is 
ontstaan;

3.8 Residu
 bestaande uit de herstelkosten die een gevolg zijn van residu;
3.9 Leeftijdsgrens
 veroorzaakt door een bestuurder die ten tijde van de schade-

veroorzaking, de leeftijd van 16 jaar niet heeft bereikt;
3.10 Opzet, roekeloosheid of merkelijke schuld
 veroorzaakt door opzet, roekeloosheid of merkelijke schuld van 

verzekerde;
3.11 Onvoldoende onderhoud of zorg
 die een gevolg zijn van verzekerde te verwijten onvoldoende 

onderhoud van of onvoldoende zorg voor het object;
3.12 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;

Verzekeringsvoorwaarden
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3.13 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 
begripsomschrijvingen 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.

3.14 Geen (geldig) rijbewijs
 ontstaan terwijl de bestuurder niet wettelijk bevoegd was het object 

te besturen. Met niet wettelijk bevoegd  wordt in ieder geval bedoeld 
dat de bestuurder niet beschikt over een geldig wettelijk 
voorgeschreven rijbewijs voor het object dat hij bestuurt of als de 
bestuurder de rijbevoegdheid is ontzegd.

 Een rijbewijs dat niet meer geldig is door het verstrijken van de 
geldig heidsduur ziet verzekeraar nog wel als een geldig rijbewijs. Dit 
geldt niet als de bestuurder de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt en het 
rijbewijs is verlopen.

3.15 Verhuur zonder machinist
 ontstaan terwijl het verzekerde object is verhuurd zonder machinist. 

Ontstaat er schade aan het object? Dan betaalt de verzekeraar niet 
voor deze Schade en de kosten. 

3.16 Optocht
 ontstaan tijdens deelname aan een optocht. Dit geldt ook voor de rit 

van de stalling naar het startpunt van de optocht en van het eindpunt 
van de optocht naar de stalling.

4 Schade
4.1 Verplichtingen na schade 
 Verzekerde is verplicht

a zodra hij op de hoogte is of behoort te zijn van een gebeurtenis die 
voor Reaal tot een uitkeringsplicht kan leiden die gebeurtenis zo 
spoedig mogelijk te melden;

b binnen redelijke termijn aan Reaal alle inlichtingen en bescheiden te 
verschaffen die voor de Reaal van belang zijn om haar 
uitkeringsplicht te beoordelen;

c zijn volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de 
belangen van Reaal 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 Reaal;

e met het herstellen van het object te wachten, totdat Reaal of de 
door haar aangewezen expert toestemming daartoe heeft 
verleend. Gaan de kosten van reparatie een bedrag van € 500,00 
niet te boven dan kan de schade op dat moment, zonder machtiging 
van Reaal worden hersteld. Hierbij geldt dat Reaal onmiddellijk van de 
gebeurtenis in kennis moet worden gesteld en een gespecificeerde 
rekening van een deskundige reparateur moet worden overlegd, 
terwijl de beschadigde onderdelen, voor zover zij door nieuwe zijn 
vervangen, ter beschikking moeten blijven van Reaal;

f zich akkoord te verklaren met het registreren van vermissing bij het 
Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV, www.stichtingvbv.nl);

g Reaal desgevraagd te machtigen alle door haar 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 Reaal over te dragen;

i de eigendom van het gestolen respectievelijk verduisterde of 
verloren gegane object desgevraagd aan Reaal over te dragen;

j wanneer Reaal geen aanspraak maakt op eigendomsoverdracht 
van het object, deze toch zonodig te machtigen in haar naam het 
recht van terugvordering van het gestolen respectievelijk 
verduisterde of verloren gegane object uit te oefenen. Na 
terugvordering van het verzekerde object kan Reaal verzekerde 
verplichten de eigendomsrechten van het object alsnog aan haar 
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 Reaal 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 Reaal te misleiden, tenzij de misleiding het verval van 
recht niet rechtvaardigt.

4.2 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 elk 
hunner, 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 Reaal 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 Reaal heeft geschaad.

4.3 Schadevaststelling
a Benoeming experts
 De schade zal in onderling overleg of door een door Reaal te 

benoemen expert worden vastgesteld, tenzij wordt overeen-
gekomen dat twee experts de schade zullen vaststellen waarvan de 
verzekeringnemer en Reaal 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 overeen-
stemming 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 Reaal 
geen verplichting tot schadevergoeding in.

b Kosten experts
 De kosten van de experts zullen als volgt worden gedragen:

1 van de door Reaal ingeschakelde expert: door Reaal;
2 van de door verzekeringnemer ingeschakelde expert: door 

verzekeringnemer;
3 van de ingeschakelde derde expert: door Reaal en 

verzekeringnemer ieder de helft.
4.4 Schadevergoeding
 Reaal 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;

c Kosten
 De kosten zoals genoemd in artikel 2.2 b van deze verzekerings-

voorwaarden, 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.

4.5 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.

4.6 Reparatieplicht
 Reaal heeft het recht vergoeding van de reparatiekosten op te 

schorten zolang de schade niet deugdelijk is gerepareerd. Reaal 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 Reaal met verzekerde een regeling worden 
getroffen met betrekking tot de vergoedingsplicht van Reaal.

4.7 Onderverzekering
 Reaal zal zich niet op onderverzekering beroepen.
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4.8 Eigen risico
a De eventueel van toepassing zijnde eigen risico’s gelden per 

gebeurtenis en onafhankelijk van elkaar.
b In geval dat de schadevergoeding plaatsvindt op basis van artikel 

4.4 a van deze verzekeringsvoorwaarden wordt, behalve in geval van 
schade als onder c hieronder als gevolg van diefstal, verduistering, 
vermissing, zoekraken en vandalisme, het eigen risico niet op het te 
vergoeden bedrag in mindering gebracht.

c 1 In geval van diefstal, verduistering, vermissing of joyriding met
 het verzekerde object, met uitzondering van klein materieel, geldt 

voor cascoschade een extra eigen risico van 20% van het 
schadebedrag met een minimum van € 2.500,00 per 
gebeurtenis.

2 Bij de berekening van het schadebedrag dat ten laste van de polis 
kan worden gebracht, zal het extra eigen risico worden toegepast 
vóór andere in de polis voorkomende eigen risico’s. Voor de 
toepassing van het extra eigen risico maakt het geen verschil of 
het object later geheel of gedeeltelijk wordt teruggevonden.

3 Het extra eigen risico zal niet worden toegepast indien 
verzekeringnemer aantoont dat:

 • het object was uitgerust met een SCM of een door een 
soortgelijke instantie goedgekeurd beveiligingssysteem, én

 • dit beveiligingssysteem in overeenstemming is met de 
voorgeschreven beveiligingsklasse conform de opgenomen 
risico-indeling, én

 • dit beveiligingssysteem is goedgekeurd en jaarlijks is 
gecontroleerd door een SCM-erkend inbouwbedrijf, én

 • dit beveiligingssysteem ten tijde van diefstal, verduistering, 
vermissing of joyriding in werking was.

4 Ongeacht het gestelde in lid c 3 zal het extra eigen risico ook 
worden toegepast indien de gemachtigde gebruiker van het 
object, in ernstige mate in gebreke is gebleven om die 
maatregelen te treffen welke van een zorgvuldige gebruiker onder 
de gegeven omstandigheden mocht worden verwacht teneinde 
het risico van diefstal, verduistering, vermissing van of joyriding 
met het verzekerde object te voorkomen.

d In geval van schade aan elk hieronder verzekerd object, geen 
uitgezonderd, als gevolg van vandalisme is een eigen risico van 
toepassing van € 1.250,00 per gebeurtenis. Dit eigen risico komt in 
de plaats van het op het polisblad opgenomen eigen risico, tenzij dit 
laatstbedoelde eigen risico hoger is dan € 1.250,00, in geval waarvan 
het hogere eigen risico wordt toegepast.

4.9 Afstand van verhaal van schade
a Reaal zal de schade niet verhalen op:

1 de verzekerde, de eigenaar, de bezitter te goeder trouw of de 
houder te goeder trouw;

2 degene, die het object bestuurt, bedient of zich daarop bevindt 
met uitdrukkelijke of stilzwijgende machtiging van verzekerde;

3 de werkgever van de onder 1 en 2 genoemde 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.

5 Premie
 Voor de omschrijving van de bepalingen omtrent de premie wordt 

verwezen naar de Algemene voorwaarden.

6 Wijzigingen
6.1 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 verzekering-
nemer, zodra de wijzigingen hem bekend zijn, Reaal hiervan onverwijld 
in kennis te stellen. Door het niet nakomen van deze verplichting 
vervalt elke aanspraak op vergoeding van schade, tenzij verzekering-
nemer bewijst, dat het ontstaan of de omvang van de schade in 
redelijkheid geen verband houdt met de wijzigingen. Bij wijziging van 
het risico heeft Reaal het recht met onmiddellijke ingang de premie of 
voorwaarden te herzien.

7 Duur en einde van de verzekering
7.1 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.

8 Slotbepalingen
8.1 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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 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.

1 Begripsomschrijvingen
 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Gebeurtenis
 Elk voorval of reeks van in oorzaak met elkaar verbandhoudende 

voorvallen waarbij schade is ontstaan;
1.2 Klein Materieel
 Onder klein materieel wordt verstaan:

a niet zelfrijdend (aannemers) materieel, waaronder compressoren, 
pompen en dergelijke;

b grondverzetobjecten tractoren, wegenbouwmachines en dergelijke 
tot een gewicht van 5.000 kilogram;

1.3 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;

1.4 Verzekerde
 Als verzekerde wordt de verzekeringnemer aangemerkt.

2 Dekking
2.1 Dekkingsgebied
 Onverschillig waar binnen Nederland, België en Luxemburg alsmede 

maximaal 100 kilometer in Duitsland te rekenen vanaf de 
Nederlandse, Belgische, Luxemburgse grens.

2.2 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 enig gebrek (het gebrek zelf alsmede de gevolgen daarvan), eigen 

bederf of uit de aard en de natuur van het object zelf onmiddellijk 
voortspruitende. Voor objecten ouder dan 5 jaar wordt de 
dekking automatisch beperkt tot: verlies of beschadiging van het 
object of deel daarvan als gevolg van:

3 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. 

 Deze vijfjarige termijn begint op de ingangsdatum van de 
verzekering in het bouwjaar van het verzekerde object.

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 het object deze herstelplaats niet op 
eigen kracht kan bereiken;

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.
2.3 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.

2.4 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.

2.5 Tijdelijke vervanging in verband met reparatie of onderhoud
a Indien het object tijdelijk buiten gebruik is wegens reparatie of 

onderhoud is de dekking overeenkomstig deze verzekerings-
voorwaarden, mede van kracht voor een vervangend, qua type en 
prijsklasse vergelijkbaar, object.

b Ten aanzien van de dekking voor verlies, schade en kosten als gevolg 
van enig bederf of uit de aard van de natuur van het object 
onmiddellijk voortspruitende, geldt dat deze dekking voor het 
vervangend object te allen tijde is beperkt tot die zoals omschreven 
in artikel 2.2 a 4 van deze verzekeringsvoorwaarden.

c Indien schade, welke onder dit artikel is gedekt, tevens is gedekt 
onder één of meer andere polissen al dan niet van oudere datum, 
of gedekt zou zijn indien deze verzekering niet zou hebben bestaan, 
dan loopt de dekking slechts als excedent boven de dekking die 
onder de andere polis(sen) is of wordt verleend, ongeacht of in de 
andere polis(sen) een samenloopartikel is opgenomen. In geen 
geval komt het eventuele eigen risico van een andere verzekering 
onder deze verzekeringsvoorwaarden voor vergoeding in 
aanmerking.

3 Uitsluitingen
 Uitgesloten zijn verlies, beschadiging en kosten:
3.1 Ander gebruik
 ontstaan terwijl het object werd gebruikt voor andere doeleinden dan 

op het polisblad vermeld;
3.2 Diefstal, verduistering, vermissing
 ontstaan aan klein materieel als gevolg van diefstal, verduistering of 

vermissing, doordat dit materieel na werktijd (dit is tussen 22.00 uur 
(of zoveel eerder of later als het werk en/of reis voor die dag wordt 
beëindigd) en 8.00 uur (of zoveel eerder als het werk en/of de reis 
voor die dag wordt aangevangen)) onbeheerd achtergelaten wordt. 
Verlies, beschadiging en kosten aan klein materieel als gevolg van 
diefstal, verduistering of vermissing, na werktijd is derhalve uitsluitend 
gedekt na sporen van braak aan een deugdelijk afgesloten pand en/of 
container en/of andere opslagunit waarin dit materieel is gestald;

3.3 Graffiti
 als gevolg van graffiti;
3.4 Hei- en sloopwerk
 ontstaan door hei- en sloopwerk of het slaan respectievelijk trekken 

van damwanden of grondkeringen;
3.5 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;

3.6 Normale slijtage
 bestaande uit de herstelkosten van normale slijtage;
3.7 Luchtbanden en messen
 van luchtbanden en messen, tenzij door dezelfde gebeurtenis 

behalve deze schade ook een andere gedekte schade aan het object 
is ontstaan;

3.8 Residu
 bestaande uit de herstelkosten die een gevolg zijn van residu;
3.9 Leeftijdsgrens
 veroorzaakt door een bestuurder die ten tijde van de schade-

veroorzaking, de leeftijd van 16 jaar niet heeft bereikt;
3.10 Opzet, roekeloosheid of merkelijke schuld
 veroorzaakt door opzet, roekeloosheid of merkelijke schuld van 

verzekerde;
3.11 Onvoldoende onderhoud of zorg
 die een gevolg zijn van verzekerde te verwijten onvoldoende 

onderhoud van of onvoldoende zorg voor het object;

Verzekeringsvoorwaarden
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3.12 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;

3.13 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 
begripsomschrijvingen 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.

3.14  Geen (geldig) rijbewijs
 ontstaan terwijl de bestuurder niet wettelijk bevoegd was het object te  

besturen. Met niet wettelijk bevoegd  wordt in ieder geval bedoeld dat 
de bestuurder niet beschikt over een geldig wettelijk voorgeschreven 
rijbewijs voor het object dat hij bestuurt of als de bestuurder de 
rijbevoegdheid is ontzegd. 

 Een rijbewijs dat niet meer geldig is door het verstrijken van de 
geldigheidsduur ziet verzekeraar nog wel als een geldig rijbewijs. Dit 
geldt niet als de bestuurder de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt en het 
rijbewijs is verlopen.

3.15  Verhuur zonder machinist
 ontstaan terwijl het verzekerde object is verhuurd zonder machinist. 

Ontstaat er schade aan het object? Dan betaalt de verzekeraar niet 
voor deze Schade en de kosten. 

3.16 Optocht
 ontstaan tijdens deelname aan een optocht. Dit geldt ook voor de rit 

van de stalling naar het startpunt van de optocht en van het eindpunt 
van de optocht naar de stalling.

4 Schade
4.1 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 € 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 overlegd, terwijl de beschadigde 
onderdelen, voor zover zij door nieuwe zijn vervangen, ter 
beschikking moeten blijven van verzekeraar;

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 eigendoms-
overdracht 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.

4.2 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 elk 
hunner, 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.

4.3 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.

b 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.
4.4 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 verzekerings-

voorwaarden, 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.

4.5 B.T.W.
 Bij vaststelling van de schadevergoeding zal rekening worden 

gehouden met toepasselijke bepalingen van de Wet op Omzet-
belasting 1968 (B.T.W.) of soortgelijke buitenlandse toepasselijke 
bepalingen.

4.6 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.

4.7 Onderverzekering
 Verzekeraar zal zich niet op onderverzekering beroepen.
4.8 Eigen risico

a De eventueel van toepassing zijnde eigen risico’s gelden per 
gebeurtenis en onafhankelijk van elkaar.

b In geval dat de schadevergoeding plaatsvindt op basis van artikel 
4.4 a van deze verzekeringsvoorwaarden wordt, behalve in geval van 
schade als onder c hieronder als gevolg van diefstal, verduistering, 
vermissing, zoekraken en vandalisme, het eigen risico niet op het te 
vergoeden bedrag in mindering gebracht.

c 1 In geval van diefstal, verduistering, vermissing of joyriding met
 het verzekerde object, met uitzondering van klein materieel, geldt 

voor cascoschade een extra eigen risico van 20% van het 
schadebedrag met een minimum van € 2.500,00 per 
gebeurtenis.

2 Bij de berekening van het schadebedrag dat ten laste van de polis 
kan worden gebracht, zal het extra eigen risico worden toegepast 
vóór andere in de polis voorkomende eigen risico’s. Voor de 
toepassing van het extra eigen risico maakt het geen verschil of 
het object later geheel of gedeeltelijk wordt teruggevonden.

3 Het extra eigen risico zal niet worden toegepast indien 
verzekeringnemer aantoont dat:

 • het object was uitgerust met een SCM of een door een 
soortgelijke instantie goedgekeurd beveiligingssysteem, én

 • dit beveiligingssysteem in overeenstemming is met de 
voorgeschreven beveiligingsklasse conform de opgenomen 
risicoindeling, én

 • dit beveiligingssysteem is goedgekeurd en jaarlijks is 
gecontroleerd door een SCM-erkend inbouwbedrijf, én

 • dit beveiligingssysteem ten tijde van diefstal, verduistering, 
vermissing of joyriding in werking was.

4 Ongeacht het gestelde in lid c 3 zal het extra eigen risico ook 
worden toegepast indien de gemachtigde gebruiker van het 
object, in ernstige mate in gebreke is gebleven om die 
maatregelen te treffen welke van een zorgvuldige gebruiker onder 
de gegeven omstandigheden mocht worden verwacht teneinde 
het risico van diefstal, verduistering, vermissing van of joyriding 
met het verzekerde object te voorkomen.

d In geval van schade aan elk hieronder verzekerd object, geen 
uitgezonderd, als gevolg van vandalisme is een eigen risico van 
toepassing van € 1.250,00 per gebeurtenis. Dit eigen risico komt in 
de plaats van het op het polisblad opgenomen eigen risico, tenzij dit 
laatstbedoelde eigen risico hoger is dan € 1.250,00, in geval waarvan 
het hogere eigen risico wordt toegepast.

4.9 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 degene, die het object bestuurt, bedient of zich daarop bevindt 
met uitdrukkelijke of stilzwijgende machtiging van verzekerde;

3 de werkgever van de onder 1 en 2 genoemde 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.

5 Premie
 Voor de omschrijving van de bepalingen omtrent de premie wordt 

verwezen naar de Algemene voorwaarden.

6 Wijzigingen
6.1 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 verzekering-
nemer, 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.

7 Duur en einde van de verzekering
7.1 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.

8 Slotbepalingen
8.1 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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Land(bouw)materieel Schade Inzittenden LSI16

Verzekeringsvoorwaarden

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

1  Begripsomschrijvingen
1.1  Inzittenden
 Alle inzittenden van het object met in begrip van de bestuurder die 

zich bevinden op een voor personenvervoer bestemde zitplaats 
(maximaal vijf) dan wel in of uit het object stappen. Als inzittenden 
worden ook beschouwd zij die zich in de directe omgeving van het 
object op de openbare weg bevinden in verband met een gebeurtenis 
aan het object overkomen of tijdens het verrichten van een nood-

 reparatie dan wel tijdens een oponthoud bij een tankstation 
brandstof bijvullen of ruiten schoonmaken, voor zover zij voordien in 
het object waren gezeten.

1.2  Schade
 Onder schade wordt verstaan:
1.2.1 schade ten gevolge van letsel of benadeling van de gezondheid van 

inzittenden, al dan niet de dood ten gevolge hebbend;
1.2.2 schade ten gevolge van beschadiging of vernietiging van zaken die 

behoren tot de particuliere huishouding van inzittenden, met 
uitzondering van schade aan objecten.

1.3  Ongeval
 Een plotseling, onverwacht, van buitenaf op het lichaam inwerkend 

geweld waaruit rechtstreeks medisch vast te stellen lichamelijk letsel 
of dood voortvloeit.

1.4  Verkeersongeval
 Onder een verkeersongeval wordt verstaan een botsing, aan- of 

overrijding waarbij het object is betrokken.
1.5 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.

2  Omvang van de dekking
 Tot het verzekerde bedrag dekt de verzekering schade van 

inzittenden door (verkeers-)ongevallen.

3  Omvang van de uitkering
3.1 Wordt een inzittende gedood of gewond, dan zal bij de vaststelling 

van de omvang van de vergoeding en van de rechthebbenden op 
vergoeding, het bepaalde in de artikelen 6:107 en 6:108 Burgerlijk 
Wetboek dienovereenkomstig van kracht zijn.

3.2 Indien een inzittende burgerrechtelijk aansprakelijk is voor de onder 
deze dekking verzekerde schade, zal de betaling geschieden 
krachtens de dekking aansprakelijkheid.

3.3 Op deze dekking kan geen beroep worden gedaan door anderen dan 
de rechtstreeks bij het schadegeval betrokken benadeelde natuurlijke 
personen of hun nagelaten betrekkingen.

3.4 Geen aanspraak op vergoeding bestaat voor zover de inzittende recht 
heeft op vergoeding krachtens een andere verzekering, al dan niet van 
oudere datum, of op uitkeringen of verstrekkingen uit andere hoofde.

3.5 Het niet dragen van in het object aanwezige autogordels kan eigen 
schuld aan de schade opleveren. Die eigen schuld zal naar de 
maatstaven van het burgerlijke recht bij de vaststelling van de schade 
worden toegerekend.

3.6 Indien het totale bedrag van de door de inzittenden c.q. hun 
rechtverkrijgenden geleden schade uitstijgt boven het verzekerde 
bedrag, wordt dit bedrag naar evenredigheid van de door ieder van 
hen geleden schade uitgekeerd.

4  Uitsluitingen
 De uitsluitingen genoemd in artikel 3 van de algemene voorwaarden 

zijn van overeenkomstige toepassing.
 Daarnaast is uitgesloten de schade:
4.1  Die is veroorzaakt terwijl de bestuurder alcohol heeft genuttigd en het 

alcoholgehalte van zijn bloed meer bedraagt dan 0,5 milligram per 
milliliter bloed dan wel het alcoholgehalte van zijn adem meer 
bedraagt dan 220 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht of 
terwijl de bestuurder onder invloed verkeert van enig bedwelmend of 
opwekkend middel. Ook wanneer de bestuurder geweigerd heeft zijn 
medewerking te verlenen aan een ademanalyse, een bloedonderzoek 
of een ander onderzoek ter vaststelling van het in artikel 8 van de 
Wegenverkeerswet bedoelde gehalte of gebruik, wordt geen 
schade vergoeding verleend. Deze uitsluiting geldt niet voor een 
inzittende die aantoont dat de hierin bedoelde omstandigheden zich 
buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en hem 
daarvoor in redelijkheid geen verwijt treft.

4.2  die ontstaat tijdens een (verkeers-)ongeval waarbij sprake is van 
verhuur zonder  machinist. Er is dan geen dekking voor schade van 
inzittenden door (verkeers-)ongevallen.

4.3  die is veroorzaakt terwijl de bestuurder niet wettelijk bevoegd was het 
object te besturen. Met niet wettelijk bevoegd bedoelen wij in ieder 
geval dat de bestuurder niet beschikt over een geldig wettelijk 
voorgeschreven rijbewijs voor het object dat hij bestuurt of als de 
bestuurder de rijbevoegdheid is ontzegd. 

 Een rijbewijs dat niet meer geldig is door het verstrijken van de 
geldigheidsduur zien wij nog wel als geldig rijbewijs. Dit geldt niet als de 
leeftijd van 70 jaar is bereikt en het rijbewijs is verlopen.

4.4 ontstaan tijdens deelname aan een optocht. Dit geldt ook voor de rit 
van de stalling naar het startpunt van de optocht en van het eindpunt 
van de optocht naar de stalling.
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Trailer/container casco beperkt TCB08

Verzekeringsvoorwaarden

 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.

1 Begripsomschrijvingen
 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1  Gebeurtenis
 Elk voorval of reeks van in oorzaak met elkaar verbandhoudende 

voorvallen waarbij schade is ontstaan;
1.2  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;

1.3  Storm
 Onder storm wordt verstaan een zodanige windkracht, dat bij het 

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut of een afdeling 
daarvan, gevestigd in de nabijheid van het verzekerde object, doch 
ten hoogste 10 kilometer daarvan verwijderd, een windsnelheid wordt 
waargenomen van tenminste 14 meter per seconde.

 Wanneer zich buiten de waarneming van het Koninklijk Nederlands 
Meteorologisch Instituut of een afdeling daarvan plaatselijke gevallen 
van hevige wind voordoen, moet door betrouwbare getuigen 
geconstateerd zijn, dat ter plaatse storm woedde. Ook het feit, dat 
gebouwen in de omgeving, doch binnen een straal van 10 kilometer, 
stormschade hebben geleden, kan als bewijs dienen, dat recht op 
schadevergoeding schept.

1.4  Verzekerde
 Als verzekerde wordt de verzekeringnemer aangemerkt.

2 Dekking
2.1  Dekkingsgebied
 Onverschillig waar voor gebeurtenissen binnen Europa.
2.2  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  brand, ontploffing, ook indien dit een gevolg is van enig gebrek, 
eigen bederf of uit de aard en de natuur van het object zelf 
onmiddellijk voortspruitende;

2  blikseminslag;
3  diefstal, vermissing en verduistering;
4  storm.

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.
2.3  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.

2.4  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.

3 Uitsluitingen 
 Uitgesloten zijn verlies, beschadiging en kosten:
3.1  Ander gebruik
 ontstaan terwijl het object werd gebruikt voor andere doeleinden dan 

op het polisblad vermeld;
3.2  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;

3.3  Normale slijtage, roest en oxidatie
 bestaande uit de herstelkosten van normale slijtage, roest en oxidatie;
3.4  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;

3.5  Opzet, roekeloosheid of merkelijke schuld
 veroorzaakt door opzet, roekeloosheid of merkelijke schuld van 

verzekerde;
3.6  Onvoldoende onderhoud of zorg
 die een gevolg zijn van verzekerde te verwijten onvoldoende 

onderhoud van of onvoldoende zorg voor het object;
3.7  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 kern- 
ongevallen (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;

3.8  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 begripsom-
schrijvingen 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.
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4 Schade
4.1  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;

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 eigendoms- 
over-dracht 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.

4.2  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.

4.3  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.

b 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.
4.4  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;
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.

4.5  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.

4.6  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.

4.7  Onderverzekering
 Verzekeraar zal zich niet op onderverzekering beroepen.
4.8  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 module gedekte 
schadebedrag worden afgetrokken.

4.9  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 schadeaansprakelijk 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.
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5 Premie
 Voor de omschrijving van de bepalingen omtrent de premie wordt 

verwezen naar de Algemene voorwaarden.

6 Wijzigingen
6.1  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.

6.2  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 contracts- 
vervaldatum mede. Indien op de contractsvervaldatum geen 
overeenstemming is bereikt over de nieuwe premie en/of 
voorwaarden, geldt de verzekering op die datum als opgezegd.

7 Duur en einde van de verzekering
7.1  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.

8 Slotbepalingen
8.1  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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Trailer/container casco standaard TCS08

Verzekeringsvoorwaarden

 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.

1 Begripsomschrijvingen
 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1  Gebeurtenis
 Elk voorval of reeks van in oorzaak met elkaar verbandhoudende 

voorvallen waarbij schade is ontstaan;
1.2  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;

1.3  Verzekerde
 Als verzekerde wordt de verzekeringnemer aangemerkt.

2 Dekking
2.1  Dekkingsgebied
 Onverschillig waar voor gebeurtenissen binnen Europa.
2.2  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.
2.3  Automatische bijverzekering na schade
 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.1 van deze verzekerings- 

voorwaarden blijft na schade de verzekering voor het object de gehele 
verzekeringstermijn voor het volle verzekerde bedrag doorlopen.

2.4  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.

3 Uitsluitingen
 Uitgesloten zijn verlies, beschadiging en kosten:
3.1  Ander gebruik
 ontstaan terwijl het object werd gebruikt voor andere doeleinden dan 

op het polisblad vermeld;
3.2  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;

3.3  Normale slijtage, roest en oxidatie
 bestaande uit de herstelkosten van normale slijtage, roest en oxidatie;

3.4  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;

3.5  Opzet, roekeloosheid of merkelijke schuld
 veroorzaakt door opzet, roekeloosheid of merkelijke schuld van 

verzekerde;
3.6  Onvoldoende onderhoud of zorg
 die een gevolg zijn van verzekerde te verwijten onvoldoende 

onderhoud van of onvoldoende zorg voor het object;
3.7  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 kern-ongevallen (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;

3.8  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.

4 Schade
4.1  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 € 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;

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;
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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 eigendoms- 
overdracht 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.

4.2  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.

4.3  Schadevaststelling
a  Benoeming experts
 De schade zal in onderling overleg of door een door verzekeraar te 

benoemen expert worden vastgesteld, tenzij wordt overeenge-
komen 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.

b  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.
4.4  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;

c Kosten
 De kosten zoals genoemd in artikel 2.2 b van deze verzekerings- 

voorwaarden, 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.

4.5  B.T.W.
 Bij vaststelling van de schadevergoeding zal rekening worden 

gehouden met toepasselijke bepalingen van de Wet op Omzet- 
belasting 1968 (B.T.W.) of soortgelijke buitenlandse toepasselijke 
bepalingen.

4.6  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.

4.7  Onderverzekering
 Verzekeraar zal zich niet op onderverzekering beroepen.
4.8  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.

4.9  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.

5 Premie
 Voor de omschrijving van de bepalingen omtrent de premie wordt 

verwezen naar de Algemene voorwaarden.

6 Wijzigingen
6.1  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.

6.2  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 contracts- 
vervaldatum 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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7 Duur en einde van de verzekering
7.1  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.

8 Slotbepalingen
8.1  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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Trailer/container (‘willekeurige’ objecten) TCW08

Verzekeringsvoorwaarden

 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.

1 Begripsomschrijvingen
 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1  Gebeurtenis
 Elk voorval of reeks van in oorzaak met elkaar verbandhoudende 

voorvallen waarbij schade is ontstaan;
1.2  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;

1.3  Verzekerde
 Als verzekerde wordt de verzekeringnemer aangemerkt.

2 Dekking
2.1  Dekkingsgebied
 Onverschillig waar voor gebeurtenissen binnen Europa.
2.2  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;

De dekking overeenkomstig dit artikel geldt:
3 tot een maximum van € 75.000,00 per gebeurtenis van premier 

risque basis;
4 met inachtneming van een eigen risico van € 1.250,00, tenzij op 

het polisblad anders vermeld staat;
5 alleen dan indien verzekerde aansprakelijk is voor de schade aan 

het object op grond van de bepalingen van de (huur)
overeenkomst of interchange agreement en voorzover 
verzekerde aantoont, door middel van een deugdelijk in- en 
uithuurrapport, dat de schade waarvoor hij aansprakelijk wordt 
gesteld, is ontstaan gedurende de periode dat hij het object 
onder zich had.

b Kosten
 tot een maximum van € 12.500,00 per gebeurtenis op premier 

risque basis:
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;
5  de proceskosten en de kosten van rechtsbijstand die met 

goedkeuring van verzekeraar zijn gemaakt, alsmede de wettelijke 
rente over het door deze verzekering gedekte gedeelte van de 
hoofdsom.

2.3  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.

2.4  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.

2.5  Secundaire karakter van de dekking
 Indien schade, welke onder dit artikel is gedekt, tevens is gedekt onder 

één of meer andere polissen al dan niet van oudere datum, of gedekt 
zou zijn indien deze verkering niet zou hebben bestaand, dan loopt de 
dekking slechts als excedent boven de dekking die onder de andere 
polis(en) is of wordt verleend, ongeacht of in de andere polis(sen) 
een samenloopartikel is opgenomen. In geen geval komt het 
eventuele eigen risico van een andere verzekering onder deze 
verzekering voor vergoeding in aanmerking.

3 Uitsluitingen
 Uitgesloten zijn verlies, beschadiging en kosten:
3.1  Ander gebruik
 ontstaan terwijl het object werd gebruikt voor andere doeleinden dan 

op het polisblad vermeld;
3.2  Wijzigingen aan het object
 verband houdende met wijzigingen aan het object, een en ander met 

inneming van het bepaalde in artikel 6.1 van deze 
verzekeringsvoorwaarden;

3.3  Normale slijtage, roest en oxidatie
 bestaande uit de herstelkosten van normale slijtage, roest en oxidatie;
3.4  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;

3.5  Opzet, roekeloosheid of merkelijke schuld
 veroorzaakt door opzet, roekeloosheid of merkelijke schuld van 

verzekerde;
3.6  Onvoldoende onderhoud of zorg
 die een gevolg zijn van verzekerde te verwijten onvoldoende 

onderhoud van of onvoldoende zorg voor het object;
3.7  Atoomkernreactie

a  veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit atoomkern- 
reacties, 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;

3.8  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.
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4 Schade
4.1  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 € 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;

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 eigendoms- 
overdracht 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.

4.2  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.

4.3  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.

b  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.
4.4  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;
c  Kosten: de kosten zoals genoemd in artikel 2.2 b van deze 

verzekeringsvoorwaarden tot ten hoogste het in artikel 2.2 b van 
deze verzekeringsvoorwaarden genoemde bedrag, zonodig boven 
het op het polisblad genoemde bedrag voor schade aan het object.

4.5  B.T.W.
 Bij vaststelling van de schadevergoeding zal rekening worden 

gehouden met toepasselijke bepalingen van de Wet op Omzet- 
belasting 1968 (B.T.W.) of soortgelijke buitenlandse toepasselijke 
bepalingen.

4.6  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.

4.7  Onderverzekering
 Verzekeraar zal zich niet op onderverzekering beroepen.
4.8  Eigen risico
 De eventueel van toepassing zijnde eigen risico’s gelden per 

gebeurtenis en onafhankelijk van elkaar.

5 Premie
 Voor de omschrijving van de bepalingen omtrent de premie wordt 

verwezen naar de Algemene voorwaarden.

6 Wijzigingen
6.1  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.
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6.2  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 30 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.

7 Duur en einde van de verzekering
7.1  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.

8 Slotbepalingen
8.1  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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 Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar op 
het polisblad wordt verwezen.

1 Omvang van de dekking
 Deze verzekering dekt verlies van en de kosten van herstel van schade 

aan de aanhangwagen door:
1.1 brand, zelfontbranding, blikseminslag, kortsluiting en explosie;
1.2 diefstal, inbraak, verduistering of joyriding, waaronder begrepen 

schade die door de pleger van het misdrijf aan de aanhangwagen is 
toegebracht en schade ontstaan door poging tot diefstal, inbraak, 
verduistering of joyriding;

1.3 botsen, omslaan van de weg en/of te water geraken en enig ander van 
buiten komend onheil;

1.4 botsing met loslopende dieren of vogels, uitsluitend voor zover de 
schade rechtstreeks door die botsing zelf is toegebracht;

1.5 overstroming, vloedgolf, aardbeving, vulkanische uitbarsting, lawine, 
vallend gesteente, aardverschuiving of soortgelijke natuurrampen. 
Onder overstroming wordt in dit verband verstaan het bezwijken of 
overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen, 
onverschillig of de overstroming oorzaak dan wel gevolg is van een 
door de verzekeringsovereenkomst gedekte gebeurtenis;

1.6  Storm
 uitsluitend gedekt is schade door ten gevolge van de storm vallende 

of rondvliegende voorwerpen, alsmede het ten gevolge van de storm 
opgenomen worden of omwaaien van de geparkeerde 
aanhangwagen.

 Onder storm wordt verstaan wind met een snelheid van tenminste 14 
meter per seconde (windkracht 7);

1.7  Hagel
 onder hagel wordt verstaan neerslag uit de dampkring in de vorm van 

ijskorrels;
1.8  Relletjes
 relletjes zijn volksoplopen tegen welke door het openbaar gezag wordt 

opgetreden (dus geen baldadigheid of vandalisme);
1.9 het buiten een vliegveld in aanraking komen met een luchtvaartuig of 

delen daarvan of voorwerpen welke uit een luchtvaartuig vallen;
1.10 een van buiten komend onheil gedurende de tijd, dat de 

aanhangwagen voor transport met een vervoermiddel aan een 
transportonderneming is overgedragen, met uitzondering van 
schade, ontstaan tijdens takelen, slepen en van schade, bestaande 
uit schrammen, krassen of lakschade;

1.11 bijdrage in averij grosse.

2  Eigen risico
 In geval van schade aan of verlies van de aanhangwagen zal per 

gebeurtenis een bedrag gelijk aan het op het polisblad genoemde 
eigen risico in mindering worden gebracht.

3  Vaststelling van de schadevergoeding
3.1 Reaal zal in geval van beschadiging van de aanhangwagen uitsluitend 

de reparatiekosten vergoeden. De vergoeding bedraagt nooit meer 
dan een bedrag gelijk aan de waarde van de aanhangwagen 
onmiddellijk voor het ontstaan van de schade onder aftrek van de 
waarde der restanten.

3.2 Indien de reparatiekosten meer bedragen dan het verschil tussen de 
waarde van de aanhangwagen op het moment onmiddellijk vóór de 
schade onder aftrek van de waarde van de restanten, is er net als bij 
diefstal sprake van totaal verlies.

3.3 Bij verlies van de aanhangwagen vergoedt Reaal de waarde 
onmiddellijk vóór het ontstaan van de schade.

3.4 Recht op schadevergoeding in geval van verlies door diefstal, joyriding 
met en verduistering van de aanhangwagen bestaat, indien de 
aanhangwagen niet binnen 30 dagen na aangifte bij de politie, kan 
worden terugverkregen.

4  Uitsluitingen
 De uitsluitingen genoemd in artikel 11 van de algemene voorwaarden 

zijn hier ook van toepassing. Verder is van deze verzekering 
uitgesloten schade:

4.1 aan het dekzeil of de huif voor zover de aanhangwagen niet ook door 
een gedekt evenement is beschadigd of verloren gegaan:

4.2 door slijtage of waardevermindering:
4.3 door bevriezing of andere geleidelijk inwerkende atmosferische 

invloeden tenzij als gevolg van één der in artikel 30 genoemde 
gebeurtenissen:

4.4 door diefstal, joyriding of verduistering, wanneer het evenement is 
ontstaan, mogelijk geworden of begunstigd door ernstige nalatigheid 
van de verzekerde. Van ernstige nalatigheid is onder meer sprake 
indien de aanhangwagen ten tijde van diefstal was gestald buiten een 
gebouw en de aanhangwagen niet was beveiligd door middel van een 
SCM goedgekeurd koppelingsslot. Bij diefstal uit een gebouw dienen 
sporen van braak aan het gebouw aantoonbaar te zijn:

4.5 terwijl de aanhangwagen was verhuurd of werd gebruikt voor andere 
doeleinden dan bij het aangaan van de verzekering is opgegeven of 
door de wet is toegestaan:

4.6 die is veroorzaakt terwijl de bestuurder alcohol heeft genuttigd en het 
alcoholgehalte van zijn bloed meer bedraagt dan 0,5 milligram per 
milliliter bloed dan wel het alcoholgehalte van zijn adem meer 
bedraagt dan 220 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht of 
terwijl de bestuurder onder invloed verkeert van enig bedwelmend of 
opwekkend middel. Ook wanneer de bestuurder geweigerd heeft zijn 
medewerking te verlenen aan een ademanalyse, een bloedonderzoek 
of een ander onderzoek ter vaststelling van het in artikel 8 van de 
Wegenverkeerswet bedoelde gehalte of gebruik, wordt geen 
schadevergoeding verleend.

 Reaal zal geen beroep doen op deze uitsluiting indien de 
verzekeringnemer aantoont dat de daarin genoemde omstandig-
heden zich buiten zijn voorkennis en tegen zijn wil hebben 
voorgedaan en dat hem terzake van deze omstandigheden geen 
verwijt betreft.

Bijzondere voorwaarden Aanhanger cascodekking MB-B2016
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Zakelijke Schadeverzekeringen ZAVS16

Algemene voorwaarden (bij bedrijfsrechtsbijstand)

1  Grondslag
1.1 Aan de verzekeringsovereenkomst liggen ten grondslag de door 

verzekeringnemer tot het aangaan van de verzekering verstrekte 
inlichtingen en verklaringen - in welke vorm dan ook - en worden 
geacht daarmee één geheel te vormen.

1.2 De overeenkomst beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid als 
bedoeld in artikel 7:925 BW, indien en voor zover de door verzekerde 
of een derde geleden schade op vergoeding waarvan jegens de 
verzekeraar resp. een verzekerde aanspraak wordt gemaakt, het 
gevolg is van een gebeurtenis waarvan voor partijen ten tijde van het 
sluiten van de verzekering onzeker was dat daaruit schade voor de 
verzekerde resp. de derde was ontstaan dan wel naar de normale 
loop van omstandigheden zou ontstaan.

1.3 Op de verzekering is Nederlands recht van toepassing.

2  Begripsomschrijvingen
 In de voorwaarden van de verzekering wordt verstaan onder:
2.1  Verzekeraar
 VIVAT Schadeverzekeringen N.V., kantoorhoudend te Amstelveen aan 

de Burgemeester Rijnderslaan 7, ingeschreven in het handelsregister 
van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37010992 en in 
het register van de AFM onder vergunningnummer 12000468.

2.2  Verzekeringnemer
 De natuurlijke of rechtspersoon die de verzekeringsovereenkomst 

met verzekeraar is aangegaan en als zodanig in de polis is vermeld.
2.3  Verzekerden

a de verzekeringnemer;
b ieder ander die als zodanig in de Bijzondere voorwaarden wordt

 aangemerkt.
2.4  Gebeurtenis
 Een voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen
 waarvan het plaatsvinden bij het aangaan van de verzekering nog
 onzeker is en die schade in de zin van de verzekering veroorzaakt. Alle 

voorvallen van een reeks worden geacht te zijn ontstaan op het 
tijdstip waarop het eerste voorval is ontstaan.

2.5  Terrorisme
 Gewelddadige handelingen en/of gedragingen - begaan buiten het
 kader van een van de zes in artikel 3.38 van de Wet op het financieel 

toezicht 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 gezond-
heid, 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.

2.6  Kwaadwillige besmetting
 Het - buiten het kader van een van de zes in artikel 3.38 van de Wet op 

het financieel toezicht 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.

2.7  Preventieve maatregelen
 Van overheidswege en/of door verzekerden en/of door 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.

2.8  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 2.5, 2.6 en 2.7 omschreven risico’s, in 
herverzekering kunnen worden ondergebracht.

3  Algemene uitsluitingen
 Aan de verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien:
3.1 de schade is veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit 

atoomkernreacties, onverschillig hoe deze is ontstaan.
3.1.1 De uitsluiting genoemd onder 3.1 geldt niet met betrekking tot schade 

veroorzaakt door radioactieve nucliden, die zich buiten een kern - 
installatie 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 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.

3.1.2  Is er krachtens enige wet of enig verdrag een derde voor de geleden 
schade aansprakelijk, dan vindt het bepaalde in 3.1.1 geen toepassing.

3.2 de schade is veroorzaakt door of ontstaat uit gewapend conflict, 
burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. De 
zes genoemde vormen van molest, alsmede de definities van deze 
vormen van molest vormen een onderdeel van de tekst, die door het 
Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 ter griffie van de 
Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage is gedeponeerd;

3.3  De verzekeraar moet voldoen aan de wet- en regelgeving vanuit de 
Sanctiewet. Is het de verzekeraar op basis van deze Sanctiewet- en 
regelgeving verboden om dekking te geven of een schade te betalen? 
Dan heeft de verzekeraar geen verplichting tot het verlenen van 
dekking of het betalen van schade.

4 Verplichtingen na schade
4.1  Schademeldingsplicht
 Zodra de verzekeringnemer of de verzekerde op de hoogte is of 

behoort te zijn van een gebeurtenis die voor de verzekeraar tot een 
uitkeringsplicht kan leiden, is hij verplicht die gebeurtenis zo spoedig 
als redelijkerwijs mogelijk is naar waarheid aan de verzekeraar te 
melden.

4.2  Schade-informatieplicht
 De verzekeringnemer en de verzekerde zijn verplicht binnen 

redelijketermijn naar waarheid aan de verzekeraar alle inlichtingen en 
bescheiden te verschaffen die voor de verzekeraar van belang zijn om 
zijn uitkeringplicht te beoordelen.

4.3  Medewerkingsplicht
 De verzekeringnemer en de verzekerde zijn verplicht hun volle 

medewerking te verlenen en alles na te laten wat de belangen van 
verzekeraar zou kunnen benadelen. Zij zijn verplicht zich te 
onthouden van het erkennen van aansprakelijkheid.

4.4  Sanctie bij niet nakomen verplichtingen
4.4.1 Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien 

de verzekeringnemer of de verzekerde een of meer van de in de 
voorwaarden genoemde verplichtingen niet is nagekomen en 
daardoor de belangen van de verzekeraar heeft benadeeld. Van een 
benadeling is geen sprake bij een terechte erkenning van 
aansprakelijkheid of bij een erkenning van louter feiten.

4.4.2 Is de verzekeraar niet geschaad in een redelijk belang, dan mag hij 
niettemin de schade die hij door het niet-nakomen van de in de 
voorwaarden genoemde verplichtingen lijdt of de extra kosten die hij 
daardoor moet maken, op de uitkering in mindering brengen.

4.4.3 Elk recht op uitkering komt te vervallen, indien de verzekeringnemer of 
de verzekerde een of meer van de in de voorwaarden genoemde 
verplichtingen niet is nagekomen met het opzet de verzekeraar te 
misleiden, tenzij de misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt.
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5  Verjaring
5.1 Een rechtsvordering tegen Reaal tot het doen van een uitkering 

verjaart door het verloop van drie jaren na de aanvang van de dag, 
volgende op die waarop de verzekerde met de opeisbaarheid 
daarvan bekend is geworden.

5.2 De verjaring wordt gestuit door een schriftelijke mededeling waarbij 
op uitkering aanspraak wordt gemaakt. Een nieuwe verjaringstermijn 
van drie jaren begint te lopen op de dag, volgende op die waarop 
Reaal hetzij de aanspraak erkent, hetzij ondubbelzinnig heeft 
meegedeeld de aanspraak af te wijzen. 

5.3 Voor de aansprakelijkheidsdekking geldt dat de verjaring wordt gestuit 
door iedere onderhandeling tussen Reaal en de verzekerde of de 
benadeelde. Een nieuwe verjaringstermijn van drie jaren begint te 
lopen op de dag, volgende op die waarop Reaal hetzij de aanspraak 
erkent, hetzij ondubbelzinnig aan de benadeelde en de verzekerde 
heeft meegedeeld dat hij de onderhandelingen afbreekt. 

6  Premiebetaling
6.1  Premiebetaling in het algemeen
 De verzekeringnemer dient de verschuldigde premie, kosten en 

assurantiebelasting bij vooruitbetaling te voldoen.
6.2  Automatische premiebetaling
 Indien is gekozen voor automatische premiebetaling, worden de 

premie, kosten en assurantiebelasting telkens omstreeks de 
premievervaldag automatisch van de op de machtiging vermelde 
rekening afgeschreven. Indien door enige oorzaak, zoals bijvoorbeeld 
opheffing van de rekening, onvoldoende saldo, te hoog debetsaldo of 
anderszins, betaling van de verschuldigde premie, kosten en 
assurantie belasting niet plaatsvindt en de verzekeringnemer het 
verschuldigde bedrag ook niet op andere wijze voldoet uiterlijk op de 
veertiende dag nadat het verschuldigd is, wordt de dekking geschorst. 
De schorsing gaat in op de vijftiende dag nadat de verzekeraar de 
verzekeringnemer na de premievervaldag schriftelijk heeft aange-
maand en betaling is uitgebleven. De schorsing werkt terug tot de 
eerste dag van de periode waarover de premie verschuldigd was.

6.3  Niet-automatische premiebetaling
 De verzekeringnemer dient de premie, kosten en assurantiebelasting 

te betalen uiterlijk op de veertiende dag nadat zij verschuldigd zijn.
Indien de verzekeringnemer het verschuldigde bedrag niet tijdig 
betaalt, wordt de dekking geschorst. De schorsing gaat in op de 
vijftiende dag nadat de verzekeraar de verzekeringnemer na de 
premievervaldag schriftelijk heeft aangemaand en betaling is 
uitgebleven. De schorsing werkt terug tot de eerste dag van de 
periode waarover de premie verschuldigd was.

6.4  Premiebetalingsplicht
 De verzekeringnemer blijft verplicht de premie, kosten en assurantie-

belasting te betalen. De dekking gaat weer in op de dag volgend op die 
waarop de betaling door de verzekeraar is ontvangen. Indien met de 
verzekeraar premiebetaling in termijnen is overeengekomen, gaat de 
dekking pas in op de dag volgend op die waarop alle onbetaald 
gebleven premies over de reeds verstreken termijnen, inclusief 
incassokosten en assurantiebelasting, door de verzekeraar zijn 
ontvangen.

6.5  Terugbetaling van premie
 Behalve bij opzegging wegens opzet de verzekeraar te misleiden,
 wordt bij tussentijdse opzegging de lopende premie naar billijkheid 

verminderd.

7  Wijziging van premie en/of voorwaarden
7.1  Onder omstandigheden kan het voor de verzekeraar nodig zijn om de 

premie en de voorwaarden van deze verzekering te veranderen. 
Bijvoorbeeld door de premie te verhogen of de dekking aan te passen. 
Dat doet de verzekeraar dan bij alle verzekeringen van eenzelfde 
soort. De verzekeraar kan de premie en/ of voorwaarden veranderen 
bij verlenging van de verzekering of tussentijds. 

 • Aanpassing bij verlenging van de verzekering
 Wanneer deze verzekering verlengd wordt, kan de verzekeraar de 

premie en/ of voorwaarden veranderen. De veranderingen gaan 
dan in op de eerste dag van de nieuwe contractperiode.

 • Aanpassing tijdens de looptijd van de verzekering
 In bijzondere gevallen kan de verzekeraar genoodzaakt zijn 

tussentijds de premie en/ of voorwaarden te veranderen. Er kan 
zich namelijk een situatie voordoen waarin de verzekeraar niet met 
de verandering kan wachten tot de verzekering verlengd wordt, 
bijvoorbeeld omdat dat zeer ernstige financiële gevolgen voor  de 
verzekeraar zou hebben of omdat wetgeving  de verzekeraar 
daartoe verplicht. 

7.2  Wanneer de verzekeraar de premie en/ of voorwaarden verandert, 
stuurt de verzekeraar daarover voor het ingaan van de verandering 
een brief of een e-mail naar de verzekeringnemer. De verzekeraar legt 
hierin uit waarom de verandering nodig is, wat er precies verandert en 
per wanneer.

7.3  Is de verzekeringnemer het niet eens met de veranderingen? Dan kan 
de verzekeringnemer de verzekering stoppen. De verzekeringnemer 
moet de verzekeraar dan een brief of e-mail te sturen waarin staat dat 
hij de verzekering wil stoppen. De verzekeringnemer moet dit doen 
binnen één maand na de datum die op het bericht staat over het 
aanpassen van de verzekering. Als de verzekeringnemer de 
verzekeraar geen brief stuurt binnen deze termijn van één maand, 
dan gelden de veranderingen ook voor de verzekeringnemer.

7.4  De verzekeringnemer kan zijn verzekering niet opzeggen in de 
volgende gevallen:

 • De verzekeringnemer kan niet opzeggen als er iets in de wet of 
rechtspraak verandert en de verzekeraar daarom de premie en/of 
de voorwaarden moet veranderen.

 • De verzekeringnemer mag niet opzeggen als een premieverhoging 
het gevolg is van een in de voorwaarden met de verzekeringnemer 
afgesproken aanpassing, zoals een indexering, een kortingsregeling 
of een toeslagregeling.

 • De verzekeringnemer mag ook niet opzeggen als een aanpassing 
van de premie en/of voorwaarden in het voordeel is van de 
verzekeringnemer of voor zijn situatie geen gevolgen heeft.

8 Aanvang, duur en einde van de verzekering
8.1  Aanvang en duur
 De verzekering begint op de op het polisblad vermelde ingangsdatum. 

De verzekering wordt aangegaan voor een duur van één of drie jaar. 
Deze eerste contractstermijn van de verzekering staat op het 
polisblad.

8.1.1  Een verzekering met een contractstermijn van één jaar wordt steeds 
stilzwijgend met één jaar verlengd.

8.1.2  Een verzekering met een contractstermijn van drie jaar wordt steeds 
stilzwijgend verlengd met één jaar, tenzij anders overeengekomen.

8.2  Beëindiging van de verzekering
 De verzekering eindigt:
8.2.1 door schriftelijke opzegging van de overeenkomst door de verzekering -

nemer: 

 • bij een verzekering met een contractstermijn van één jaar: per het 
eind van de eerste contractstermijn. Hierbij geldt een opzegtermijn 
van een maand; 

 • bij een verzekering met een contractstermijn van drie jaar: per het 
eind van de contractstermijn. Hierbij geldt een opzegtermijn van 
een maand;

 • na stilzwijgende verlenging op elk gewenst moment met een 
opzegtermijn van een maand; 

 • binnen één maand na ontvangst van de schriftelijke mededeling 
van verzekeraar, houdende een wijziging van de premie en/of 
voorwaarden ten nadele van de verzekeringnemer en/of 
verzekerde. De verzekering eindigt op de dag waarop de wijziging 
volgens de schriftelijke mededeling van verzekeraar ingaat, zij het 
niet eerder dan één maand na de datum van dagtekening van 
bedoelde mededeling;

 • binnen twee maanden nadat verzekeraar tegenover de verzekering-
nemer een beroep op de niet nakoming van de mededelingsplicht 
bij het aangaan van de verzekering heeft gedaan. De verzekering 
eindigt op de datum die in de opzeggingsbrief is vermeld of bij 
gebreke daarvan op de datum van dagtekening van de opzeggings-
brief;



40

 • binnen één maand nadat een gebeurtenis die voor verzekeraar tot 
een uitkeringsverplichting kan leiden, door de verzekerde aan 
verzekeraar is gemeld of nadat verzekeraar een uitkering krachtens 
de verzekering heeft gedaan dan wel heeft afgewezen. Opzegging is 
slechts mogelijk op gronden welke van dien aard zijn dat 
gebondenheid aan de overeenkomst niet meer van de opzeggende 
partij kan worden gevergd. De verzekering eindigt op de in de 
opzeggingsbrief genoemde datum, zij het niet eerder dan een 
maand na de datum van dagtekening van de opzeggingsbrief;

8.2.2 door schriftelijke opzegging van de overeenkomst door verzekeraar:

 • bij een verzekering met een contractstermijn van één jaar: per het 
eind van de eerste contractstermijn. Hierbij geldt een opzegtermijn 
van twee maanden;

 • bij een verzekering met een contractstermijn van drie jaar: per het 
eind van de contractstermijn. Hierbij geldt een opzegtermijn van 
twee maanden;

 • na stilzwijgende verlenging aan het einde van de contractstermijn 
met een opzegtermijn van twee maanden;

 • indien de verzekerde naar aanleiding van een gemelde gebeurtenis 
heeft gehandeld met het opzet verzekeraar te misleiden. De 
verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum;

 • indien de verzekeringnemer de verschuldigde premie niet tijdig 
betaalt en de verzekeringnemer na het verstrijken van de premie-
vervaldag door verzekeraar vruchteloos tot betaling van de premie 
is aangemaand. De verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief 
genoemde datum, maar niet eerder dan twee maanden na de 
datum van dagtekening van de opzeggingsbrief;

 • binnen twee maanden na de ontdekking dat verzekeringnemer de 
mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering niet is 
nagekomen en verzekeringnemer daarbij heeft gehandeld met het 
opzet verzekeraar te misleiden dan wel verzekeraar de verzekering 
bij kennis van de ware stand van zaken niet zou hebben gesloten. 
De verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde 
datum;

 • binnen één maand nadat een gebeurtenis die voor verzekeraar tot 
een uitkeringsverplichting kan leiden, door de verzekerde aan 
verzekeraar is gemeld of nadat verzekeraar een uitkering krachtens 
de verzekering heeft gedaan dan wel heeft afgewezen. Opzegging is 
slechts mogelijk op gronden welke van dien aard zijn dat gebonden-
heid aan de overeenkomst niet meer van de opzeggende partij kan 
worden gevergd. De verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief 
genoemde datum, zij het niet eerder dan een maand na de datum 
van dagtekening van de opzeggingsbrief.

9 Wat doen wij met uw persoonsgegevens?
 Reaal is onderdeel van de VIVAT-groep; VIVAT N.V. is verantwoordelijk 

voor de verwerking van persoonsgegevens van de hele groep.
 Reaal gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en zorgt ervoor dat 

verlies en/of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens wordt 
voorkomen. Reaal handelt volgens de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. Meer informatie over wat er met uw 
persoonsgegevens gebeurt, hoe deze worden beveiligd, met wie deze 
eventueel worden gedeeld en wat uw rechten zijn, kunt u lezen in ons 
privacy statement www.reaal.nl/privacy-statement. 

10  Klachten en geschillen
 Interne klachtenprocedure
 Klachten die betrekking hebben op de totstandkoming en uitvoering 

van deze verzekering kunnen worden gericht aan:

 • Reaal
Ter attentie van de afdeling Klachtenservice
Antwoordnummer 125
1800 VB Alkmaar
Fax 072 - 519 41 60
E-mail klachten@reaal.nl

 Klachten- en geschillenprocedure KiFiD
 Wanneer na het doorlopen van de interne klachtenprocedure het 

oordeel van de directie van de verzekeraar voor een belanghebbende 
niet bevredigend is én belanghebbende een consument is in de zin 
van de reglementen van het KiFiD kan belanghebbende zich,

 binnen drie maanden na de datum waarop de verzekeraar dit 
standpunt heeft ingenomen, wenden tot:

 • Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (‘KiFiD’)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon 0900 - FKLACHT (0900 - 3552248)
Website kifid.nl

 Voor meer informatie over de klachten- en geschillenprocedure en de 
daaraan verbonden kosten wordt verwezen naar (de website van) het 
KiFiD.

 Bevoegde rechter
 Als belanghebbende geen gebruik wil maken van de hiervoor
 genoemde klachtenbehandelingsmogelijkheden of wanneer de
 klachtenbehandeling of de uitkomst daarvan voor belanghebbende 

niet bevredigend is, kan de belanghebbende het geschil inhoudelijk 
voorleggen aan de bevoegde rechter, tenzij er sprake is geweest van 
een bindend advies.

11  Begrenzing terrorismerisico
11.1  Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 2.5, 2.6 en 2.7,
 geeft de verzekering dekking voor gevolgen van in de Bijzondere
 voorwaarden genoemde gebeurtenissen die (direct of indirect)
 verband houden 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’.
 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.

11.2 De NHT biedt herverzekeringsdekking voor de hiervoor genoemde
 aanspraken tot maximaal één 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.

11.3 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 verzekeringsovereenkomst zal worden 
uitgekeerd, voor alle bij de NHT aangesloten verzekeraars tezamen, 
ongeacht het aantal afgegeven polissen.

 Voor de toepassing van dit artikellid wordt onder verzekerdelocatie 
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 vijftig 
meter afstand van elkaar gelegen zijn en waarvan er tenminste een op 
het risicoadres is gelegen. 
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 Voor de toepassing van dit artikellid geldt voor rechtspersonen en 
vennootschappen die zijn verbonden in een groep, zoals bedoeld in 
artikel 2:24b BW, dat alle groepsmaatschap pijen tezamen worden 
aangemerkt als een verzekeringnemer, ongeacht door welke tot de 
groep behorende groepsmaatschappij(en) de polis(sen) is (zijn) 
afgesloten.

11.4  Uitkeringsprotocol NHT
 Op de herverzekering van de verzekeraar bij de NHT is van toepassing 

het Protocol afwikkeling claims (hierna te noemen het Protocol). Het 
Protocol, inclusief toelichting, is op 13 juni 2003 bij de Kamer van 
Koophandel Haaglanden te ‘s-Gravenhage gedeponeerd onder 
nummer 27178761 en op 12 juni 2003 bij de Rechtbank Amsterdam 
onder nummer 79/2003. 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.

11.5 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 de verzekeraar, de verzekeringnemer en verzekerden.

11.6 Eerst nadat de NHT aan de verzekeraar heeft meegedeeld welk 
bedrag, al dan niet bij wijze van voorschot, terzake van een vordering 
tot uitkering aan haar zal worden uitgekeerd, kan de verzekerde op de 
in artikel 10.6.4 bedoelde uitkering terzake tegenover de verzekeraar 
aanspraak maken.

11.7 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 
deze voorwaarden wordt beschouwd.

12  Samenloop
12.1 Indien bij schade aanspraak gemaakt kan worden op polisdekking 

onder enige andere verzekering, al dan niet van oudere datum, of 
gemaakt zou kunnen worden als deze verzekering niet zou hebben 
bestaan, geldt deze verzekering slechts voor zover de aanspraken het 
bedrag te boven gaan waarop de verzekerde elders recht heeft of zou 
hebben. Een eigen risico op de andere verzekering komt niet voor 
vergoeding in aanmerking.

12.2 De verzekerde dient aan de verzekeraar een opgave te doen van alle 
hem bekende verzekeringen, al dan niet van oudere datum, die op het 
moment van de schade geheel of ten dele betrekking hebben op 
hetzelfde belang.

13  Cessie en verpanding
 Verzekerde is niet bevoegd de hem uit de verzekering toekomende 

rechten zonder schriftelijke toestemming van de verzekeraar te 
cederen of te verpanden.

14  Adres 
 Kennisgevingen van de verzekeraar aan de verzekeringnemer kunnen 

worden gedaan aan zijn laatste bij de verzekeraar bekende adres of 
aan het adres van de tussenpersoon, door wiens bemiddeling deze 
verzekering loopt.

15  Sanctiewet
 Wij moeten voldoen aan de wet en regelgeving vanuit de sanctiewet. 

Is het ons op basis van deze sanctiewet- en regelgeving verboden om 
dekking te geven of een schade te betalen? Dan hebben wij geen 
verplichting tot het verlenen van dekking of het betalen van schade op 
basis van deze verzekering.
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Rechtsbijstand voor Bedrijfsmotorrijtuigen (Optimaal) ZRBM16

Bijzondere voorwaarden

 Deze voorwaarden vormen een onlosmakelijk geheel met de 
Algemene Voorwaarden voor Rechtsbijstandverzekeringen en zijn 
alleen van toepassing indien dit op het polisblad vermeld staat.

 Overdracht
 De verzekeraar heeft de uitvoering van de rechtsbijstanddekking 

overgedragen aan DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekering-
maatschappij NV. Hierna genoemd DAS. Het adres van DAS is:

 •  Postbus 23 000
 1100 DM Amsterdam
 Telefoon 020 - 651 75 17
 Fax 020 - 691 47 37

 De verzekeraar garandeert nakoming door DAS van de in de 
voorwaarden genoemde verplichtingen.

1 De verzekerden
 De verzekerden zijn:

a de verzekeringnemer;
b de gemachtigde bestuurder of passagier, uitsluitend voor wat 

betreft de dekking zoals omschreven in artikel 2 sub a;
c de nagelaten betrekkingen van een verzekerde, indien en voorzover 

zij een vordering kunnen instellen tot voorziening in de kosten van 
levensonderhoud naar aanleiding van een gebeurtenis, waarvoor 
krachtens de verzekering aanspraak op rechtsbijstand bestaat.

2 De verzekerde activiteiten
 Verzekerde heeft aanspraak op adviesservice en op rechtsbijstand bij 

het uitoefenen van de hierna genoemde activiteiten:
a de deelname aan het wegverkeer met het verzekerde motorrijtuig;
b het voorhanden hebben, onderhouden en vervangen van het 

verzekerde motorrijtuig.
 Onder motorrijtuig wordt mede begrepen de aan een personen of 

bestelauto gekoppelde caravan of aanhanger.
 De te verlenen adviesservice houdt in: het eenmalig verlenen van een 

telefonisch juridisch advies aan de hand van de informatie die 
verzekerde telefonisch verstrekt.

 In geval rechtsbijstand wordt verleend, moet sprake zijn van een op 
geld waardeerbaar belang.

3 De franchise
 De verzekerde kan in contractuele geschillen alleen aanspraak maken 

op rechtsbijstand als het belang van zijn verzoek ten minste € 110,00 
beloopt.

4 De uitsluitingen
 DAS verleent geen rechtsbijstand en geen adviesservice:

a in geschillen over de exploitatie van het verzekerde motorrijtuig 
(verhuur, vervoer, examens, les enzovoorts);

b in geschillen over de aanschaf van tweedehands motorrijtuigen, 
tenzij deze onder schriftelijke garantie zijn gekocht bij een officiële 
dealer;

c bij het voeren van verweer tegen vorderingen uit onrechtmatige 
daad of daarvoor in de plaats komende regresacties.

5 De verlening van de rechtsbijstand
 DAS verleent rechtsbijstand aan de verzekerde overeenkomstig de 

Algemene en Bijzondere Voorwaarden en vergoedt de daaruit 
voortvloeiende externe kosten overeenkomstig die voorwaarden.

6 Het rechtsbijstandgebied, de bevoegde rechter en het 
toepasselijke recht

6.1 In de volgende gevallen wordt rechtsbijstand verleend in Europa en 
de landen rondom de Middellandse Zee, mits de rechter  van één van 
die landen bevoegd is en het recht van één van die landen van 
toepassing is:
a het verhalen van schade ontstaan door een beschadiging van lijf  

of goed;
b strafzaken;
c geschillen uit sleep- en reparatieovereenkomst.

6.2 In alle overige gevallen wordt rechtsbijstand alleen verleend in 
Nederland, mits de Nederlandse rechter bevoegd is en het 
Nederlandse recht van toepassing is.

7 Onvermogen
 DAS vergoedt aan de verzekerde de schade aan het verzekerde 

motorrijtuig ten gevolge van de onrechtmatige daad van een ander, 
voorzover de schade een eigen risico van € 125,00 te boven gaat, tot 
ten hoogste € 1.250,00. Dit als een verhaalsactie strandt door 
onvermogen van de wederpartij, tenzij de verzekerde de schade op 
een andere manier vergoed kan krijgen.

8 De waarborgsom
8.1 DAS schiet aan de verzekerde een waarborgsom voor van ten 

hoogste € 25.000,00, als door een buitenlandse overheid in verband 
met een gedekte strafzaak, de betaling van een waarborgsom wordt 
verlangd voor zijn vrijlating, de teruggave van zijn rijbewijs of de 
opheffing van een beslag, gelegd op het verzekerde motorrijtuig.

8.2 Door het aanvaarden van het voorschot, machtigt de verzekerde DAS 
onherroepelijk daarover te beschikken zodra het weer wordt 
vrijgegeven en aanvaardt hij de verplichting, zijn volle medewerking te 
verlenen aan het verkrijgen van onverwijlde restitutie aan DAS.

8.3 De verzekerde is verplicht het voorschot zo spoedig mogelijk terug te 
betalen, maar in ieder geval binnen één jaar nadat het is verstrekt.

9 Risicowijziging
9.1 Als de verzekeringnemer het verzekerde motorrijtuig vervangt door 

een gelijksoortig motorrijtuig, bestemd voor eenzelfde gebruik, gaat 
de verzekering over op dit nieuwe motorrijtuig.

 De verzekeringnemer moet de vervanging binnen acht dagen 
opgeven aan de verzekeraar.

9.2 In afwijking van lid 1 behoeft de verzekeringnemer de vervanging niet 
op te geven als hij naast het vervangen motorrijtuig geen ander 
motorrijtuig in eigendom heeft. Op verzoek van de verzekeraar moet 
de verzekeringnemer aantonen dat er sprake is van vervanging.

9.3 De verzekeraar beëindigt de verzekering of schort deze desgevraagd 
eerst op tot de eerstvolgende premievervaldatum, als de verzekering-
nemer het verzekerde motorrijtuig niet meer voorhanden heeft en hij 
dit kan aantonen.

9.4 In geval van tijdelijke vervanging tijdens reparatie biedt de verzekering 
ook dekking voor het vervangende motorrijtuig.


