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1
Grondslag
1.1
Aan deze 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
Op deze verzekeringsovereenkomst is Nederlands recht van
toepassing.
2
Begripsomschrijvingen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
2.1
Verzekeringnemer
Degene die de overeenkomst is aangegaan en als zodanig in de polis
staat vermeld.
2.2
Verzekerde
Verzekeringnemer of de natuurlijke persoon of rechtspersoon, voor
zover deze belang heeft bij het behoud van de verzekerde zaak uit
hoofde van bezit, eigendom of een ander zakelijk recht, dan wel voor
zover deze het risico draagt.
2.3
Verzekeraar
De verzekeringsmaatschappij die door ondertekening van het
polisblad heeft blijk gegeven het risico te dragen.
2.4
WAM
Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen;
2.5
Verzekerd object
het op het polisblad omschreven verzekerde object met de daarbij
behorende uitrusting en toebehoren;
2.6
Gebeurtenis
Een voorval of een reeks van met elkaar verband houdende voorvallen
ten gevolge waarvan schade is ontstaan.
3
Verzekeringsgebied
De verzekering is alleen van kracht binnen Nederland tenzij op de
polis anders is vermeld.
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4
Omschrijving van de dekking
Op het polisblad staat aangegeven welke dekking van toepassing is.
4.1
Schade aan het verzekerde object
4.1.1
Casco Standaard
De verzekeraar vergoedt de schade door verlies of beschadiging van
het verzekerde object of een deel daarvan:
a als gevolg van een van buiten aankomend onheil;
b alsmede door brand, ontplofﬁng, botsen, aanraken, stoten,
slippen, omslaan of te water of van de weg geraken als gevolg van
enig gebrek, eigen bederf of uit de aard en de natuur van het
verzekerde object zelf onmiddellijk voortspruitende.
4.1.2
Casco Uitgebreid
De verzekeraar vergoedt de schade door verlies of beschadiging van
het verzekerde object of een deel daarvan als gevolg van:
a een van buiten komend onheil;
b enig gebrek, eigen bederf of uit de aard en de natuur van het
verzekerde object zelf onmiddellijk voortspruitende.
4.2
Aansprakelijkheid
4.2.1
Aansprakelijkheid Standaard
Indien deze verzekering dekking biedt tegen de in dit artikel
omschreven aansprakelijkheid, wordt de verzekering met voorbijgaan
aan hetgeen anders in de polis mocht zijn bepaald, niet geacht aan de
door of krachtens de WAM gestelde eisen te voldoen.
De verzekeraar vergoedt de gevolgen van de aansprakelijkheid van:
a de verzekeringnemer, de eigenaar, de bezitter, de houder of de
bestuurder van het verzekerde object;
b degenen die door het verzekerde object worden vervoerd;
c de werkgever van de onder a en b genoemde personen, indien deze
in die hoedanigheid aansprakelijk is voor schade aan zaken;
alsmede de daaruit voortvloeiende schade die is veroorzaakt met of
door:
• het verzekerde object;
• zaken die zich bevinden op of in, dan wel vallen of gevallen zijn
van het verzekerde object;
4

• aanhangwagens of andere objecten zonder eigen
voortbewegingskracht die aan het verzekerde object zijn
gekoppeld of na koppeling daarvan zijn losgemaakt of
losgeraakt, zolang zij nog niet buiten het verkeer tot stilstand zijn
gekomen.
4.2.2
Aansprakelijkheid Uitgebreid
Indien deze verzekering dekking biedt tegen de in dit artikel
omschreven aansprakelijkheid, wordt de verzekering met voorbijgaan
aan hetgeen anders in de polis mocht zijn bepaald, geacht aan de
door of krachtens de WAM gestelde eisen te voldoen.
De verzekeraar vergoedt de gevolgen van de aansprakelijkheid van:
a de verzekeringnemer, de eigenaar, de bezitter, de houder of de
bestuurder van het verzekerde object;
b degenen die door het verzekerde object worden vervoerd;
c de werkgever van de onder a. en b. genoemde personen, indien
deze in die hoedanigheid aansprakelijk is voor schade aan personen
en zaken;
alsmede de daaruit voortvloeiende schade die is veroorzaakt met of
door:
• het verzekerde object;
• zaken die zich bevinden op of in, dan wel vallen of gevallen zijn
van het verzekerde object;
• aanhangwagens of andere objecten zonder eigen
voortbewegingskracht die aan het verzekerde object zijn
gekoppeld of na koppeling daarvan zijn losgemaakt of
losgeraakt, zolang zij nog niet buiten het verkeer tot stilstand zijn
gekomen.
4.2.3
Proceskosten en wettelijke rente
Indien deze verzekering dekking biedt tegen de onder artikel 4.2.1 of
4.2.2
omschreven aansprakelijkheid, vergoedt de verzekeraar eveneens de
kosten waarin:
a een verzekerde mocht worden veroordeeld ter zake van een door
hem met goedvinden of op verlangen van de verzekeraar gevoerde
procedure en de kosten van in opdracht van de verzekeraar
verleende rechtsbijstand;
b de verzekeraar mocht worden veroordeeld ter zake van een door de
benadeelde tegen haar aanhangig gemaakte procedure;
c de door een verzekerde over het gedekte schadebedrag
verschuldigde wettelijke rente.
4.2.4
Zekerheidstelling
Indien wegens een onder deze verzekering gedekte schade aan een
verzekerde een vrijheidsbeperking is opgelegd of het verzekerde
object in beslag is genomen ter waarborging van de rechten van een
benadeelde, zal de verzekeraar ten behoeve van de verzekerde een
zekerheid stellen indien daardoor ophefﬁng van de vrijheidsbeperking
of van het beslag kan worden verkregen.
De verzekerde is gehouden de verzekeraar schriftelijk te machtigen
over het door haar gestorte bedrag te beschikken zodra het is
vrijgegeven en al zijn medewerking te verlenen om terugbetaling te
verkrijgen.
4.3
Vervangend object
Tijdens reparatie of revisie van het verzekerde object in garage- of
revisiebedrijf, is de aansprakelijkheidsverzekering ook van kracht ten
aanzien van een door een garage- of revisiebedrijf beschikbaar
gesteld gelijksoortig, niet elders verzekerd, vervangend object.
4.4
Schade aan gebouwen en voertuigen
Deze dekking is uitsluitend van kracht indien en voor zover er op het
polisblad naar wordt verwezen.
Onder de aansprakelijkheidsverzekering is mede begrepen schade
veroorzaakt aan:
- andere voertuigen die het eigendom zijn van verzekeringnemer;
- gebouwen waarvan verzekeringnemer eigenaar is of die bij
verzekeringnemer in gebruik zijn.
Een en ander voor zover de schade door schuld van een verzekerde die
het object bestuurde of bediende is veroorzaakt en niet door een
andere verzekering wordt gedekt. Van deze dekking blijft uitgesloten
eventueel daaruit voortvloeiende schade.
De maximumvergoeding wordt gesteld op € 50.000,- per gebeurtenis.
Voor iedere schade geldt een eigen risico van € 250,-.
Het vermelde in art. 5.4 is hier van toepassing.

15 12 05-05

5
Uitsluitingen
5.1
Algemeen
Aan de verzekeringsovereenkomst kunnen, ongeacht de soort
dekking, geen rechten worden ontleend indien:
5.1.1
de schade is veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit
atoomkernreacties, waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie,
kernsplijting, kunstmatige of natuurlijke radioactiviteit.. 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 of
wetenschappelijke doeleinden, met dien verstande dat een
vergunning voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen
van radioactieve stoffen door het desbetreffende Ministerie moet zijn
afgegeven. Voor zover krachtens de wet een derde voor de geleden
schade aansprakelijk is, blijft de uitsluiting van kracht. Onder “wet”
wordt verstaan de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (staatsblad
1979-225) zijnde de bijzondere wettelijke regeling van de
aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie;
5.1.2
de schade is veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conﬂict,
burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij.
De 6 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;
5.1.3
opzettelijk onvolledige of onwaarachtige opgave door een verzekerde
wordt gedaan omtrent ontstaan, aard of omvang van een schade;
5.1.4
een verzekerde de verplichtingen genoemd in artikel 6.1 niet nakomt.
Deze uitsluiting geldt niet voor de
verzekeringnemer en/of verzekerde, die aantoont dat de daarin
bedoelde omstandigheden of feiten zich buiten zijn weten en tegen
zijn wil hebben voorgedaan en dat hem terzake hiervan in redelijkheid
geen verwijt treft;
5.1.5
de schade is ontstaan door of tijdens inbeslagneming door een
Nederlandse of een vreemde overheid;
5.1.6
de schade is ontstaan terwijl het verzekerde object werd gebruikt voor
andere doeleinden dan op het polisblad vermeld.
5.2
Schade aan het verzekerde object
Van de in artikel 4.1 omschreven dekking is uitgesloten schade:
5.2.1
de schade is veroorzaakt door opzet, grove schuld, grove nalatigheid
of met goedvinden van een verzekerde;
5.2.2
die een gevolg is van verzekeringnemer te verwijten onvoldoende
onderhoud van en/of onvoldoende zorg voor het verzekerde object;
5.2.3
aan luchtbanden, tenzij door dezelfde oorzaak behalve deze schade
ook andere schade aan het verzekerde object is ontstaan;
5.2.4
bestaande uit de herstelkosten van normale slijtage.
5.3
Aansprakelijkheid
Van de in artikel 4.2 omschreven dekking is uitgesloten de
aansprakelijkheid:
5.3.1
van degene die het verzekerde object bestuurt, bedient of zich daarop
bevindt zonder uitdrukkelijke of stilzwijgende machtiging van iemand
die tot machtigen bevoegd is;
5.3.2
van de bezitter te kwader trouw of van de houder te kwader trouw;
5.3.3
van een verzekerde voor schade die voor hem het beoogde of zekere
gevolg is van zijn handelen of nalaten;
5.3.4
voor schade door verlies of beschadiging van zaken die eigendom zijn

van de verzekeringnemer, de eigenaar of de houder van het
verzekerde object, alsmede de daaruit voortvloeiende schade, één en
ander tenzij de schade op grond van het bepaalde in artikel 4.3 voor
vergoeding in aanmerking komt;
5.3.5
voor schade door verlies of beschadiging van met het verzekerde
object vervoerde zaken (ook tijdens het laden en lossen daarvan) en
verlies of beschadiging van aanhangwagens of andere objecten die
aan het verzekerde object zijn gekoppeld of na koppeling daarvan zijn
losgemaakt of losgeraakt, zolang zij nog niet buiten het verkeer tot
stilstand zijn gekomen;
5.3.6
voor kabelschade als gevolg van graafwerkzaamheden.
5.4
Schade aan andere zaken
Van de in artikel 4.4 omschreven dekking is uitgesloten schade
veroorzaakt door opzet of grove schuld van de schade lijdende
verzekerde.
5.5
Beperking terrorisme
Voor schade, ongevallen en rechtsbijstand als gevolg van terrorisme,
kwaadwillige besmetting en/of preventieve maatregelen, en
handelingen of gedragingen ter voorbereiding daarvan, hierna zowel
gezamenlijk als afzonderlijk, te noemen het “terrorisme” is de
schadevergoeding/dekking beperkt tot de uitkering zoals omschreven
in het clausuleblad terrorismedekking van de Nederlandse Herverzek
eringsmaatschappij voor Terrorrismeschaden N.V..
De afwikkeling van een schademelding op grond van het
terrorismerisico geschiedt overeenkomstig het Protocol afwikkeling
claims van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor
Terrorrismeschaden N.V..
Het Clausuleblad terrorismedekking en het bijbehorende Protocol
afwikkeling claims van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij
voor Terrorrismeschaden N.V. zijn op 12 juni 2003 gedeponeerd bij de
grifﬁe van de Rechtbank te Amsterdam respectievelijk onder nummer
78/2003 en onder nummer 79/2003.
6
Schade
6.1
Schademelding
Een verzekerde is verplicht:
6.1.1
aan de verzekeraar terstond kennis te geven van iedere gebeurtenis
waaruit voor de verzekeraar een verplichting tot schadevergoeding
zou kunnen ontstaan;
6.1.2
alle daarbij van belang zijnde gegevens en stukken aan de verzekeraar
door te zenden;
6.1.3
de aanwijzingen van de verzekeraar op te volgen;
6.1.4 de verzekeraar in de gelegenheid te stellen de schade door een
deskundige te laten vaststellen;
6.1.5
zich te onthouden van alles, wat de belangen van de verzekeraar zou
kunnen schaden;
6.1.6
bij diefstal, verduistering of poging daartoe onmiddellijk bij de politie
aangifte te doen.
6.1.7
in geval van schade aan derden zich te onthouden van het erkennen
van schuld of het doen van een toezegging tot enige betaling.
6.2
Schadevaststelling
De schade zal in onderling overleg of door een door de verzekeraar te
benoemen expert worden vastgesteld.
Bij verschil van mening over diens bevindingen heeft verzekerde het
recht om, voor eigen rekening, eveneens een expert aan te stellen.
Indien deze beide experts geen overeenstemming kunnen bereiken,
benoemen zij samen een derde expert, die de grootte van de schade
binnen de grenzen van beide taxaties bindend zal vaststellen, na de
beide experts gehoord of behoorlijk opgeroepen te hebben. De
kosten van deze experts komen voor rekening van de verzekeraar. Het
salaris en de kosten van de door verzekerde benoemde expert worden
5
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evenwel vergoed voor zover zij het salaris en de kosten van de door de
verzekeraar benoemde expert niet te boven gaan.
Deze kosten worden zonodig boven het verzekerd bedrag vergoed.
6.3
Schade aan derden
De verzekeraar heeft in geval van schade aan derden het recht
benadeelden rechtstreeks schadeloos te stellen en met hen
schikkingen te treffen. Zij zullen daarbij de belangen van de
verzekerde in het oog houden. Bestaat de vergoeding van schade uit
periodieke uitkeringen en is de waarde daarvan met inachtneming
van andere uitkeringen hoger dan het verzekerde bedrag, dan wordt
de duur of de hoogte van die uitkeringen naar de keuze van de
verzekerde naar evenredigheid verminderd.
6.4
Verhaal
6.4.1
Indien de verzekeraar krachtens de WAM of een soortgelijke
buitenlandse wet aan een benadeelde een schadevergoeding
verschuldigd wordt die zij volgens andere wettelijke bepalingen of de
polisvoorwaarden een verzekerde zou kunnen weigeren, is zij
gerechtigd het door haar verschuldigde - vermeerderd met de door
haar ter zake gemaakte kosten - op die verzekerde te verhalen.
6.4.2
De verzekeraar zal de door haar op grond van artikel 4.1 en 4.3
betaalde schade niet verhalen op:
6.4.2.1
de verzekeringnemer, de eigenaar, de bezitter te goeder trouw of de
houder te goeder trouw;
6.4.2.2
degene die het verzekerde object bestuurt, bedient of zich daarop
bevindt met uitdrukkelijke of stilzwijgende machtiging van iemand
die tot machtigen bevoegd is;
6.4.2.3
de werkgever van de onder a en b genoemde personen, indien deze in
die hoedanigheid voor schade aansprakelijk is;
tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van degene die schade
heeft veroorzaakt.
6.5
Schadevergoeding
6.5.1
Schade aan het verzekerde object
De verzekeraar vergoedt in geval van schade als omschreven in artikel
4.1:
6.5.1.1
bij verlies de waarde van het verzekerde object onmiddellijk vóór de
schade tot ten hoogste het op het polisblad onder:
a . genoemde bedrag voor schade als omschreven in artikel 4.1.1;
b. genoemde bedrag voor schade als omschreven in artikel 4.1.2;
6.5.1.2
bij beschadiging de reparatiekosten waarop in mindering wordt
gebracht:
a een redelijke aftrek voor normale slijtage;
b de waarde van eventuele restanten.
De schadevergoeding zal nimmer hoger zijn dan het bedrag dat bij
verlies zou zijn betaald.
6.5.1.3
De verzekeraar heeft het recht vergoeding van de reparatiekosten op
te schorten, zolang de schade niet deugdelijk is gerepareerd. De
verzekeraar dient in de gelegenheid te worden gesteld de reparatie te
controleren.
6.5.1.4
De verzekeraar doet geen beroep op onderverzekering.
6.5.1.5
Behalve de in artikel 6.5.1.1 en 6.5.1.2 omschreven schade vergoedt de
verzekeraar - zo nodig boven het op het polisblad genoemde bedrag
voor schade als omschreven in artikel 4.1.1 of 4.1.2 - de volgende
kosten:
a 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;
b kosten van de tengevolge van een gedekte schade noodzakelijke
bewaking of het vervoer van het verzekerde object naar de
dichtstbijgelegen geschikte herstelplaats;
6

c kosten van tengevolge van een gedekte schade verplichte of door
verzekeringnemer redelijkerwijs nodig geachte opruiming na verlies
van het verzekerde object of daarmee gelijk te stellen schade;
d bijdrage in averij-grosse;
en wel per rubriek tot ten hoogste het op het polisblad onder:
- genoemde bedrag voor schade als omschreven in artikel 4.1.1;
- genoemde bedrag voor schade als omschreven in artikel 4.1.2.
6.5.2
Aansprakelijkheid
6.5.2.1 Standaard
De verzekeraar vergoedt de schade als bedoeld in artikel 4.2.1 voor
alle verzekerden samen per gebeurtenis tot ten hoogste het op het
polisblad genoemde verzekerde bedrag voor Aansprakelijkheid.
6.5.2.2 Uitgebreid
De verzekeraar vergoedt de schade als bedoeld in artikel 4.2.2 voor
alle verzekerden samen per gebeurtenis tot ten hoogste het op het
polisblad genoemde verzekerde bedrag voor Aansprakelijkheid
Voor gebeurtenissen die plaats vinden in een tot het
geldigheidsgebied behorend land waarin krachtens de daar geldende
wettelijke bepalingen betreffende verplichte verzekering van
aansprakelijkheid voor motorrijtuigen een hoger bedrag wordt geëist,
zal dit hogere bedrag als verzekerde som gelden.
6.5.2.3 Proceskosten en wettelijke rente
De in artikel 4.2.3 bedoelde kosten en rente worden vergoed boven
het op het polisblad genoemde verzekerde bedrag voor
Aansprakelijkheid.
6.5.2.4 Zekerheidstelling
De verzekeraar stelt de zekerheid omschreven in artikel 4.2.4 tot ten
hoogste de waarde van het object onmiddellijk vóór de schade.
6.5.3
Schade aan andere zaken
De verzekeraar vergoedt de in artikel 4.3 omschreven schade tot ten
hoogste € 100.000,-.
6.6
Automatische bijverzekering na schade
Onverschillig hoeveel door de verzekeraar is of wordt betaald, blijft de
verzekering voor het verzekerde object gedurende de gehele
verzekeringstermijn voor de volle verzekerde bedragen doorlopen.
6.7
Abandonnement
In geen geval heeft verzekeringnemer het recht de verzekerde zaken
aan de verzekeraar te abandonneren.
7
Wijziging aan het verzekerde object
De verzekering blijft onverminderd van kracht wanneer er wijzigingen
aan het verzekerde object worden aangebracht. Indien deze
wijzigingen tevens een wijziging van het risico met zich meebrengen,
dient de verzekeringnemer zodra de wijzigingen hem bekend zijn de
verzekeraar hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Door het
niet nakomen van deze verplichting vervalt elke aanspraak op
vergoeding van schade, tenzij de verzekeringnemer bewijst dat het
ontstaan of de omvang van de schade geen verband houden met de
wijzigingen.
Bij wijziging van het risico heeft de verzekeraar het recht met
onmiddellijke ingang de premie en/of voorwaarden te herzien.
8
Premiebetaling
8.1
Premiebetaling in het algemeen
De verzekeringnemer dient de premie, kosten en de verschuldigde
assurantiebelasting vooruit te betalen, uiterlijk op de dertigste dag
nadat deze verschuldigd worden.
8.2
Opschorting van de dekking bij wanbetaling
Indien de verzekeringnemer het verschuldigde bedrag niet tijdig
betaalt of weigert te betalen, wordt geen dekking verleend ten
aanzien van gebeurtenissen die plaatsen na het verschuldigd worden
van de premie, kosten en assurantiebelasting, onverminderd de
verplichting van de verzekeringnemer het verschuldigde alsnog te
betalen. Een nadere ingebrekestelling door de verzekeraar is niet
vereist. De dekking gaat weer in op de dag na die waarop het
verschuldigde door de verzekeraar is ontvangen en geaccepteerd.
8.3
Terugbetaling van premie
De verzekeringnemer heeft alleen aanspraak op terugbetaling van
premie indien de verzekering op grond van het bepaalde in artikel
11.1.2, 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6 en 11.1.7 anders dan per de vervaldatum
eindigt.

In dit geval zal de premie worden terugbetaald over de periode
waarvoor de premie is betaald, maar waarvoor door de verzekeraar
geen risico wordt gelopen, tegen teruggave van een eventueel aan de
verzekeringnemer uitgereikt verzekeringsbewijs als bedoeld in artikel
4.2.2.
9
Premieherziening
9.1
De verzekeraar heeft het recht jaarlijks per de in de polis vermelde
premieherzieningsdatum de premie te herzien. Wanneer de
verzekeraar van dit recht gebruik maakt, deelt zij dit aan de
tussenpersoon uiterlijk dertig dagen vóór de premieherzieningsdatum
mee.
9.2
Indien op de premieherzieningsdatum geen overeenstemming is
bereikt over de nieuwe premie, geldt de verzekering op die datum als
opgezegd, zodat – behoudens nadere regeling – de verzekering
eindigt dertig dagen na de premieherzieningsdatum om 12.00 uur.
9.3
Het hierboven bepaalde laat onverlet het recht van de verzekeraar de
verzekering te allen tijde te beëindigen, zoals omschreven in artikel
11.1.2.
10
Wijziging van premie en voorwaarden
10.1
De verzekeraar heeft het recht de premie en/of voorwaarden van één
of meer dekkingen en bloc te wijzigen. De verzekeraar is gerechtigd
de premie en/of de voorwaarden van deze dekking(en)
overeenkomstig die wijziging aan te passen en wel op een door haar
te bepalen datum. De verzekeringnemer wordt van de wijziging
schriftelijk in kennis gesteld en wordt geacht hiermee te hebben
ingestemd, tenzij hij binnen 30 dagen schriftelijk het tegendeel heeft
bericht. In het laatste geval eindigt de desbetreffende dekking op de
datum die door de verzekeraar in de mededeling wordt genoemd.
10.2
Deze mogelijkheid van opzegging door de verzekeringnemer geldt
niet indien:
10.2.1 de wijziging van de premie en/of voorwaarden voortvloeit uit
wettelijke regelingen of bepalingen;
10.2.2 de wijziging een verlaging van de premie en/of uitbreiding van
de dekking voor de verzekeringnemer inhoudt.
11

Einde van de verzekering
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11.1
De verzekering eindigt:
11.1.1
door opzegging door de verzekeringnemer tegen het einde van de op
het polisblad omschreven verzekeringstermijn. De opzegging dient
aan de verzekeraar te geschieden en wel schriftelijk, met
inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden;
11.1.2
door opzegging van de verzekeraar, waartoe hij te allen tijde
gerechtigd is, mits daarbij een termijn van 2 maanden in acht wordt
genomen;
11.1.3
door schriftelijke opzegging van de overeenkomst of desbetreffende
dekking door de verzekeraar:
11.1.3.1
binnen 30 dagen nadat een gebeurtenis, die voor de verzekeraar tot
een verplichting tot uitkering kan leiden, haar ter kennis is gekomen;
11.1.3.2
binnen 30 dagen nadat zij een uitkering krachtens deze overeenkomst
heeft gedaan, dan wel heeft afgewezen;
11.1.3.3
indien de verzekerde naar aanleiding van een gebeurtenis met opzet
een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven;
11.1.3.4
indien de verzekerde een verplichting genoemd in artikel 6.1 niet
nakomt of is nagekomen.

In deze gevallen eindigt de overeenkomst of de desbetreffende
dekking op de datum die in de opzeggingsbrief wordt genoemd. De
verzekeraar zal in deze gevallen een opzegtermijn in acht nemen van
tenminste 14 dagen.
11.1.4
indien verzekeringnemer weigert de wijziging van premie en/of
voorwaarden te aanvaarden die de verzekeraar op grond van de
voorwaarden kan verlangen en wel per de in de mededeling door de
verzekeraar genoemde datum;
11.1.5
zodra de verzekeringnemer ophoudt zijn woon- of vestigingsplaats in
Nederland te hebben;
11.1.6
zodra het vervoermiddel in de regel in het buitenland wordt gestald
of een buitenlands kenteken gaat voeren.
De verzekering eindigt voorts:
11.1.7
zodra het verzekerde object wordt verkocht of deﬁnitief buiten bedrijf
wordt gesteld;
11.1.8
bij verlies van het verzekerde object of bij een daarmee volgens artikel
6.5.1.2 gelijk te stellen beschadiging.
12
Verval van rechten
De verzekeraar is niet tot uitkering verplicht, indien de verzekerde een
hem in deze polis opgelegde verplichting niet is nagekomen en de
verzekeraar daardoor in zijn belangen is geschaad. In elk geval
verjaart een vordering tot het doen van een uitkering indien de
aanmelding niet plaatsvindt binnen 3 jaar na het moment waarop de
verzekerde kreeg of had kunnen krijgen van de gebeurtenis die voor
de verzekeraar tot een verplichting tot uitkering kan leiden.
13
Kennisgevingen
Kennisgevingen door de verzekeraar aan de verzekeringnemer
geschieden rechtsgeldig aan diens laatst bij de verzekeraar bekende
adres of aan het adres van de tussenpersoon door wiens bemiddeling
deze verzekering loopt.
14
Klachten en geschillen
Geschillen en/of klachten die betrekking hebben op bemiddeling,
totstandkoming en uitvoering van deze verzekeringsovereenkomst
kunnen worden voorgelegd aan:
• het intern klachtenbureau van verzekeraar, en/of
• de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen Postbus 93560, 2509
AN Den Haag, en/of
• de bevoegde rechter in Nederland, naar de keuze van verzekerde of
belanghebbende.
16
Bescherming persoonsgegevens
De bij de aanvraag of wijziging van een ﬁnanciële dienst verstrekte
persoonsgegevens worden door de maatschappij, respectievelijk een
andere tot SNS REAAL Groep behorende rechtspersoon, verwerkt ten
behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten terzake
ﬁnanciële diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende
relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude en
het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het
klantenbestand.
Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode
‘Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen’ van
toepassing. De volledige tekst van de gedragscode kunt u raadplegen
via de website van het Verbond van Verzekeraars www.verzekeraars.nl.
U kunt de Gedragscode ook opvragen bij het Verbond van
Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag,
telefoon 070 - 3 338 500).
In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan de
maatschappij uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist.
Doelstelling hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan.
Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing
(zie www.stichtingcis.nl).
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Bijzondere voorwaarden
Schadeverzekering Inzittenden

Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar op
de polis wordt verwezen en vormen één geheel met de Voorwaarden
Werkmaterieel.
1
Begripsomschrijvingen
1.1
Inzittenden
Alle inzittenden van het motorrijtuig met in begrip van de bestuurder
die zich bevinden op een voor personenvervoer bestemde zitplaats
(maximaal 5) dan wel in of uit het motorrijtuig stappen. Als
inzittenden worden ook beschouwd zij die zich in de directe omgeving
van het motorrijtuig op de openbare weg bevinden in verband met
een gebeurtenis aan het motorrijtuig overkomen of tijdens het
verrichten van een noodreparatie dan wel tijdens een oponthoud bij
een tankstation brandstof bijvullen of ruiten schoonmaken, voorzover
zij voordien in het motorrijtuig 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 motorrijtuigen.
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 motorrijtuig is betrokken.
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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 B.W.
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 motorrijtuigen.
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 voorzover 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 motorrijtuig aanwezige autogordels kan
eigen schuld aan de schade opleveren.
Die eigen schuld zal naar de maatstaven van het burgerlijk 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 verzekerd
bedrag, wordt dit bedrag naar evenredigheid van de door ieder van
hen geleden schade uitgekeerd.
8

4
Uitsluitingen
De uitsluitingen genoemd in artikel 5 van de algemene voorwaarden
zijn van overeenkomstige toepassing.
Daarnaast is uitgesloten de schade 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.
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.

