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349-20.0201A

Voorwaardenblad 365-94

Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO
Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad.

Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijving
rubriek CASCO
Motorrijtuigen
Onder motorrijtuigen wordt verstaan motorrijtuigen die:
a. aan de verzekeringnemer en/of aan de directieleden in
eigendom toebehoren;
b. aan de echtgenoten van de onder 1.a. genoemde
personen toebehoren;
c. de verzekeringnemer heeft voorzien van een
handelaarskenteken, mits het gebruik daarvan voldoet aan
de wettelijk gestelde eisen;
d. de verzekeringnemer ter verkoop in consignatie heeft
van een fabrikant of importeur.

Artikel 2 Omvang van de dekking
2.1 Verzekerde sommen
a. Als maximum verzekerde som per motorrijtuig geldt de
som die is vermeld op het polisblad achter ‘Casco’;

b. In de verzekerde som is – tot een maximum van
A454,– – de waarde van de in het motorrijtuig bevestigde
beeld- en/of geluidsapparatuur begrepen.

2.2 Verzekerde risico’s
Deze verzekering dekt de verzekeringnemer voor schade
aan of verlies van het motorrijtuig of delen daarvan,
veroorzaakt door:

– de hierna onder a tot en met k genoemde
gebeurtenissen in de eerste 5 jaar na het jaar van de
productie;

– de hierna onder a tot en met i genoemde gebeurtenissen
in de eerste 9 jaar na het jaar van de productie;

a. brand, blikseminslag, ontploffing of kortsluiting,

b. breuk van één of meer ruiten van het motorrijtuig,
waaronder begrepen zonnedaken,

ook wanneer een eigen gebrek van het motorrijtuig de
oorzaak is;

c. joyriding met of diefstal van het motorrijtuig – of delen
daarvan – of braak aan het motorrijtuig of pogingen
daartoe;

d. een van buiten komend onheil ontstaan gedurende de
tijd waarin de verzekeringnemer door de onder c
genoemde gebeurtenissen niet de beschikking had over
het motorrijtuig;

e. botsing met vogels, wild of loslopende dieren;

f. storm (onder storm wordt verstaan wind met een
snelheid van tenminste 14 m per seconde, windkracht 7),

overstroming, vloedgolf, hagel, lawine, vallend gesteente,
aardbeving, aardverschuiving, vulkanische uitbarsting;

g. relletjes (waaronder niet begrepen baldadigheid en
vandalisme);

h. het in aanraking komen met luchtvaartuigen of delen
daarvan;

i. een van buiten komend onheil gedurende de tijd dat het
motorrijtuig voor transport met een vervoermiddel aan een
transportonderneming is overgedragen;

j. botsing, omslaan, van de weg of te water geraken, ook
wanneer een eigen gebrek van het motorrijtuig de oorzaak
is;

k. ieder ander van buiten komend onheil.

2.3 Berging, bewaking en vervoer
Voor zover niet anders in de voorwaarden is geregeld,
vergoedt de maatschappij in geval van een gedekte schade
aan het motorrijtuig bovendien de kosten van berging,
noodzakelijke bewaking en – indien het motorrijtuig niet op
eigen kracht kan rijden – vervoer van het motorrijtuig naar
de dichtstbijzijnde reparateur.

Artikel 3 Schaderegeling
3.1 Waardebepaling
Indien het motorrijtuig nieuw was op het moment van de
afgifte van het Nederlandse kentekenbewijs zal – in geval
van een regeling van de schade op basis van totaal verlies
– voor de berekening van de waarde van het motorrijtuig
onmiddellijk vóór het ontstaan van de schade, worden
uitgegaan van de voor de verzekeringnemer, ten tijde van
de schade, geldende inkoopprijs van een in soortgelijke
staat verkerend motorrijtuig van hetzelfde bouwjaar, merk
en type.

3.2 Schadevergoeding
De maatschappij vergoedt tot ten hoogste de verzekerde
sommen:

a. in geval van schade aan het motorrijtuig uitsluitend de
reparatiekosten;

b. het verschil tussen de waarden van het motorrijtuig
onmiddellijk vóór en na het ontstaan van de schade, indien
de kosten van de reparatie meer zullen bedragen dan dat
verschil;

c. in geval van verlies van het motorrijtuig de waarde
daarvan onmiddellijk vóór het ontstaan van de schade.

De maatschappij behoudt zich het recht voor om, indien de
schadevergoeding wordt geregeld op basis van totaal
verlies (in technische zin), het wrak van het motorrijtuig te



doen overdragen aan een door haar aan te wijzen partij.
Vergoeding van de schade zal niet eerder plaatsvinden dan
nadat de verzekeringnemer alle delen van het bij het
motorrijtuig behorende kentekenbewijs aan de
maatschappij heeft overhandigd.

In geval van diefstal of joyriding kan de verzekeringnemer
eerst recht op vergoeding doen gelden indien het
motorrijtuig niet kan worden terug verkregen binnen 30
dagen na de aangifte van die gebeurtenis bij de politie.
Gedurende die termijn is de maatschappij door de
verzekeringnemer gemachtigd het motorrijtuig terug te
vorderen van degene bij wie het mocht worden
aangetroffen. Bij het aanvaarden van de schadevergoeding
is de verzekeringnemer verplicht de eigendomsrechten met
betrekking tot het vergoede motorrijtuig aan de
maatschappij over te dragen.

3.3 Evenredigheid
Indien de catalogusprijs van het motorrijtuig op het tijdstip
van de gebeurtenis meer bedraagt dan de vermelde
verzekerde som voor Casco, wordt de schade vergoed in
evenredigheid van de verzekerde som tot de op het tijdstip
van de gebeurtenis geldende catalogusprijs.

Artikel 4 Uitsluitingen
De maatschappij is geen vergoeding verschuldigd:

4.1 indien de schade is veroorzaakt tijdens het deelnemen
aan snelheidswedstrijden of -ritten;

4.2 indien de schade is veroorzaakt terwijl het motorrijtuig
werd gebruikt voor:
a. vervoer van personen tegen betaling (waaronder niet
wordt verstaan privé-vervoer tegen een tegemoetkoming in
de kosten);
b. verhuur (waaronder begrepen leasing);

wel gedekt is:

het in bruikleen geven van een motorrijtuig aan een klant:
– gedurende de tijd dat door diezelfde klant aan de
verzekeringnemer een motorrijtuig is toevertrouwd voor
reparatie, onderhoud, slepen, takelen, bergen, taxatie,
controle of een dergelijke behandeling;
– wiens bij verzekeringnemer gekocht motorrijtuig nog niet
is afgeleverd;

4.3 indien de schade is veroorzaakt terwijl het motorrijtuig
werd bestuurd door iemand aan wie, door een vonnis of
door een daartoe bevoegde instantie, de rijbevoegdheid
was ontzegd;

4.4 indien de verzekerde als bestuurder van een
motorrijtuig geen houder is van een in Nederland geldig
rijbewijs voor de categorie waartoe dat motorrijtuig behoort,
tenzij de bestuurder minder dan 3 maanden tevoren is
geslaagd voor het rijvaardigheidsexamen, maar het
vereiste rijbewijs nog niet werd uitgereikt;

4.5 indien de bestuurder van het motorrijtuig ten tijde van
het schadegeval onder zodanige invloed van
alcoholhoudende drank of enig bedwelmend of opwekkend
middel verkeerde dat hij niet in staat moest worden geacht
het motorrijtuig naar behoren te besturen;

4.6 indien het schade betreft aan zend-/ontvangapparatuur
zoals autotelefoons, mobilifoons, 27 mc-installaties,
alsmede semafoons;

4.7 indien de schade is veroorzaakt terwijl aan het
motorrijtuig – anders dan een motorrijtuig waarvoor het
rijbewijs B dan wel BE is toegestaan – een aanhangwagen,
oplegger of ander object was gekoppeld;

4.8 voor schade aan en verlies van het motorrijtuig door
oplichting en verduistering, waaronder begrepen schade
aan en verlies van het motorrijtuig zolang dit tengevolge
van oplichting of verduistering aan de verzekeringnemer is
onttrokken;

4.9 voor schade door brand, blikseminslag, ontploffing en
kortsluiting aan motorrijtuigen bestemd voor de verkoop
voor zover die motorrijtuigen zich bevinden in een gebouw
of op een terrein van of in gebruik bij de verzekeringnemer.

De uitsluitingen genoemd onder 4.1 t/m 4.5 gelden niet
voor een verzekerde die aantoont dat de daarin bedoelde
omstandigheden zich buiten zijn weten of tegen zijn wil
hebben voorgedaan en dat hem daarvoor in redelijkheid
geen verwijt treft.

Artikel 5 Afstand van verhaalsrecht
De maatschappij doet afstand van het recht op verhaal van
de door haar betaalde vergoeding op:

a. de door de verzekeringnemer gemachtigde bestuurder
en de passagiers van het motorrijtuig,
b. de werkgever van de onder 5.a. bedoelde personen
indien hij voor hen aansprakelijk is,

tenzij voor hen een uitsluiting van toepassing is.



22-21.0201A

Voorwaardenblad 364-93

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen
Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad.

Artikel 1 Aanvullende
begripsomschrijvingen rubriek AVM
1.1 Verzekerden
Verzekerden zijn:
a. de verzekeringnemer waaronder begrepen de
directieleden;
b. de echtgenoten van de onder 1.1 a genoemde
personen;
c. de ondergeschikten van de verzekeringnemer ten
aanzien van de werkzaamheden die zij voor hem verrichten
in het bedrijf waarop deze verzekering betrekking heeft;
d. de door de verzekeringnemer gemachtigde bestuurder
en passagiers van motorrijtuigen als bedoeld in artikel 1.2
alsmede hun werkgever(s).

1.2 Motorrijtuigen
Onder motorrijtuig wordt verstaan motorrijtuigen die:
a. aan de verzekeringnemer en/of aan de directieleden in
eigendom toebehoren;
b. toebehoren aan de echtgenoten van de onder 1.2 a
genoemde personen;
c. door de verzekeringnemer zijn voorzien van een
handelaarskenteken, mits het gebruik daarvan voldoet aan
de wettelijk gestelde eisen;
d. aan de verzekeringnemer – ten behoeve van klanten –
zijn toevertrouwd voor reparatie, onderhoud, slepen,
takelen, bergen, taxatie, controle of een dergelijke
handeling.

Voor de onder artikel 1.2 a, b en c genoemde motorrijtuigen
wordt deze verzekering geacht te voldoen aan de door of
krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen (WAM) gestelde eisen.
De genoemde motorrijtuigen zijn uitsluitend verzekerd
indien de daarbij behorende kentekens aan de
maatschappij zijn opgegeven.

De maatschappij verplicht zich de opgegeven kentekens bij
de Rijksdienst voor het Wegverkeer aan- en af te melden.

Artikel 2 Omvang van de dekking

2.1 Aansprakelijkheid
Tot ten hoogste de daarvoor genoemde verzekerde som
per gebeurtenis, dekt de verzekering de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade:
a. aan personen, en zaken van anderen dan de
verzekeringnemer, veroorzaakt door of met een motorrijtuig
als bedoeld in artikel 1.2 en/of een daaraan gekoppelde
aanhangwagen of oplegger;
b. veroorzaakt terwijl met een motorrijtuig als bedoeld in
artikel 1.2 een ander motorrijtuig werd gesleept of getakeld;
c. veroorzaakt – anders dan bij het laden of lossen – door
goederen, die zich bevinden op, dan wel vallen of gevallen
zijn van een motorrijtuig als bedoeld in artikel 1.2;
d. veroorzaakt met een motorrijtuig als bedoeld in artikel
1.2 door een in artikel 1.1 c genoemde verzekerde

(tenminste 16 jaar oud) die niet beschikt over een geldig
Nederlands rijbewijs voor de categorie waartoe het
bestuurde motorrijtuig behoort, mits de schade is
voorgevallen in het bedrijfsgebouw of op het bedrijfsterrein
van de verzekeringnemer.

2.2 Eigen en gehuurde zaken
Indien en voor zover geen beroep kan worden gedaan op
een andere verzekering, al dan niet van oudere datum,
dekt de verzekering tot ten hoogste de daarvoor op het
polisblad genoemde som per gebeurtenis, tevens de
aansprakelijkheid van de verzekerden als bedoeld in artikel
1.1 c voor schade met een motorrijtuig toegebracht aan
eigendommen van de verzekeringnemer, uitgezonderd
geld, geldswaardige papieren en kostbaarheden, of aan de
door hem gehuurde panden en/of bedrijfsmiddelen.

2.3 Wettelijke rente
Krachtens de verzekering wordt in geval van een gedekte
schade tevens vergoed – ook boven de verzekerde som –
de wettelijke rente over het door de verzekering gedekte
deel van de hoofdsom.

2.4 Borgsom
Indien ter waarborging van de rechten van de benadeelde
door een overheid het stellen van een zekerheid wordt
verlangd om de opheffing van de vrijheidsbeperking van
een verzekerde of van een op het motorrijtuig gelegd
beslag te verkrijgen, zal de maatschappij deze zekerheid
verstrekken tot ten hoogste A45.378,– voor alle
verzekerden tezamen, mits de verzekerde te wiens
behoeve dit geschiedt jegens de maatschappij terzake van
de schade aanspraak op vergoeding heeft. De verzekerde
is verplicht de maatschappij te machtigen over de
zekerheidstelling te beschikken zodra deze wordt
vrijgegeven; hij zal alle medewerking moeten verlenen om
de terugbetaling te verkrijgen.

Artikel 3 Uitsluitingen

3.1 De maatschappij is geen vergoeding verschuldigd
indien het motorrijtuig:
a. werd gebruikt voor deelname aan snelheidswedstrijden
of -ritten;
b. werd gebruikt voor vervoer van personen tegen betaling
(waaronder niet wordt verstaan privé-vervoer tegen een
tegemoetkoming in de kosten);
c. werd verhuurd (waaronder begrepen leasing), met
uitzondering van het motorrijtuig dat door de
verzekeringnemer aan een klant in bruikleen is gegeven
gedurende de tijd dat:
– die klant zijn motorrijtuig aan de verzekeringnemer heeft
toevertrouwd voor reparatie, onderhoud, slepen, takelen,
bergen, taxatie, controle of een dergelijke handeling of;
– een door die klant bij de verzekeringnemer gekocht
motorrijtuig nog niet werd afgeleverd;



d. werd bestuurd door iemand aan wie, door een vonnis of
een daartoe bevoegde instantie, de rijbevoegdheid was
ontzegd, of werd bestuurd door iemand die geen houder
was van een in Nederland geldig rijbewijs voor de
categorie, waartoe het motorrijtuig behoort, tenzij met het
motorrijtuig werd gereden in het bedrijfsgebouw of op het
bedrijfsterrein van de verzekeringnemer;

De uitsluitingen genoemd onder a t/m d gelden niet voor
een verzekerde die aantoont dat de daarin bedoelde
omstandigheden zich buiten zijn weten of tegen zijn wil
hebben voorgedaan en dat hem daarvoor in redelijkheid
geen verwijt treft.

3.2 De maatschappij is, behoudens het bepaalde in artikel
2.2, geen vergoeding verschuldigd voor schade aan zaken
die de verzekeringnemer, de bezitter, de houder of de
bestuurder van het motorrijtuig geheel of gedeeltelijk
toebehoren, die hij onder zich had of die met het
motorrijtuig werden vervoerd.
Deze uitsluiting geldt niet voor bagage van de passagiers
en voor de gedekte schade aan het motorrijtuig.

3.3 De maatschappij is geen vergoeding verschuldigd voor
aan de bestuurder van het motorrijtuig toegebrachte
personenschade.

Artikel 4 Verhaal
In alle gevallen waarin een verzekerde op grond van
wettelijke bepalingen met betrekking tot deze verzekering
of ingevolge deze verzekering zelf, geen aanspraak heeft
op dekking, heeft de maatschappij het recht het door haar
verschuldigde, met inbegrip van kosten, te verhalen op:
– de tegenover de benadeelde aansprakelijke
verzekerden;
– de verzekeringnemer,
zodra zij ingevolge de WAM of een met de WAM
overeenkomende buitenlandse wet toch schade zal moeten
vergoeden.
Schaderegelingsovereenkomsten tussen verzekeraars
onderling beïnvloeden het recht op verhaal niet.

De maatschappij zal van dit verhaalsrecht geen gebruik
maken als de desbetreffende verzekerde kan aantonen dat
de schade zich buiten zijn weten of tegen zijn wil heeft
voorgedaan en hem in redelijkheid geen verwijt treft.

Artikel 5 Verzekeraarshulpdienst
Indien voor een motorrijtuig een Verzekeraarshulpkaart is
afgegeven, bestaat voor het desbetreffende motorrijtuig
recht op hulp en/of vergoeding van kosten zoals hierna
onder 5.1 en 5.2 omschreven indien:
– de hulp tot stand is gekomen en/of de kosten zijn of
worden gemaakt in overleg met en na instemming van de
VHD AlarmCentrale/VHD TravelCare;
– het recht op hulp wordt aangetoond aan de hand van de
Verzekeraarshulpkaart;
– verzekerde zijn volledige medewerking verleent;
– de hulpverlening kan worden uitgeoefend en niet wordt
verhinderd door een natuurramp.

5.1 Hulpverlening in Nederland VHD AlarmCentrale
Het recht op hulp ontstaat wanneer het motorrijtuig en/of
aangekoppelde aanhangwagen of zijspan, door een
ongeval, brand of enig ander van buiten komend onheil –
waaronder niet wordt verstaan een mechanisch defect –

niet meer kan rijden en/of de bestuurder daardoor niet
meer in staat is het motorrijtuig te besturen, terwijl geen
van de
inzittenden bevoegd en in staat is het besturen over te
nemen.

De hulpverlening binnen Nederland omvat:
a. berging en vervoer van het beschadigde motorrijtuig
en/of aanhangwagen of zijspan naar één – door de
verzekerde te bepalen – adres in Nederland;
b. het vervoer van de bestuurder en eventuele inzittenden
met hun persoonlijke bezittingen per taxi naar één – door
de bestuurder te bepalen – adres in Nederland.

5.2 Hulpverlening buiten Nederland VHD TravelCare
Het recht op hulp ontstaat wanneer het motorrijtuig en/of
aangekoppelde aanhangwagen of zijspan, door een
ongeval, brand of enig ander van buiten komend onheil
– waaronder niet wordt verstaan een mechanisch defect –
niet meer kan rijden en/of de bestuurder daardoor niet
meer in staat is het motorrijtuig te besturen, terwijl geen
van de inzittenden bevoegd en in staat is het besturen over
te nemen.

De hulpverlening binnen het geldigheidsgebied in het
buitenland omvat:
a. het vergoeden van de noodzakelijke kosten van berging
en slepen van het motorrijtuig naar de dichtsbijzijnde
garage waar de schade kan worden beoordeeld en/of
hersteld;
b. het vervoer van het beschadigde motorrijtuig en/of de
aanhangwagen of zijspan naar één door verzekerde te
bepalen adres in Nederland, mits:
– dit object niet binnen 4 werkdagen, eventueel door
middel van een noodreparatie, zodanig kan worden
gerepareerd dat de (terug)reis op technisch verantwoorde
wijze kan plaatsvinden;
– de kosten van dit vervoer lager zijn dan de dagwaarde
van het gestrande object; indien de vervoerskosten hoger
zijn, worden de kosten vergoed van de invoer of
vernietiging – ter plaatse – van het gestrande object; in dat
geval heeft de verzekerde ook recht op vervoer van de
reisbagage naar Nederland;
c. de terugreiskosten van de bestuurder en de eventuele
inzittenden als op grond van het vermelde onder b. niet met
het motorrijtuig wordt teruggereisd.
Vergoed worden de kosten van vervoer per:
– taxi naar het dichtsbij gelegen spoorwegstation;
– trein (2e klas) naar het spoorwegstation in Nederland dat
het dichtst ligt bij de plaats van bestemming;
– taxi van dat station naar de plaats van bestemming.

5.3 Verwijzen en verhaal
Bij samenloop van hulpverleningsrechten zullen de VHD
AlarmCentrale en VHD TravelCare niet verwijzen naar
andere hulpinstanties.
De VHD/maatschappij behoudt zich het recht voor om
eventueel te verhalen op andere verzekeraars.

5.4 Eigen risico en no-claim
Een eventueel eigen risico is op deze hulpverlening niet
van toepassing. Een beroep op hulpverlening heeft geen
invloed op de no-claim.



58-20.9708

Voorwaardenblad 362-94

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVB Aansprakelijkheidsverzekering voor het Bedrijf
Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad.

Artikel 1 Aanvullende
begripsomschrijvingen rubriek AVB
Verzekerden
Verzekerden zijn:
a. de verzekeringnemer in de omschreven hoedanigheid;
b. de ondergeschikten, huisgenoten en familieleden van de
verzekeringnemer ten aanzien van de werkzaamheden die
zij voor hem verrichten;
c. de commissarissen van de verzekeringnemer,
handelend als zodanig;
d. de personeelsvereniging(en) van de verzekeringnemer,
handelend als zodanig;
e. het eigen pensioenfonds van de verzekeringnemer,
handelend als zodanig.

Artikel 2 Omvang van de dekking
2.1 Aansprakelijkheid
Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de
verzekerden binnen de verzekerde hoedanigheid voor
gebeurtenissen als gevolg waarvan schade binnen het
geldigheidsgebied en binnen de geldigheidsduur ontstaat,
en wel voor alle verzekerden te zamen tot de limieten die
op het polisblad per gebeurtenis en per verzekeringsjaar
zijn genoemd.

2.2 Wettelijke rente
Krachtens de verzekering wordt in geval van een gedekte
schade – ook boven de verzekerde som – tevens vergoed
de wettelijke rente over het door de verzekering gedekte
deel van de hoofdsom.

2.3 Geldigheidsduur/Voor- en narisico
a. Geldigheidsduur
De geldigheidsduur is de periode gelegen tussen de datum
van ingang en het einde van de verzekeringsovereenkomst.

b. Voorrisico
Gebeurtenissen die zijn veroorzaakt voor de ingangsdatum
van deze verzekering zijn niet verzekerd indien en voor
zover daarvoor dekking is op een andere verzekering.

c. Narisico
Indien de verzekering eindigt wegens beëindiging van de
verzekerde activiteiten van de verzekeringnemer, blijft de
dekking van kracht voor gebeurtenissen die zijn
veroorzaakt voor het einde van de
verzekeringsovereenkomst.
Dit narisico is verzekerd indien en voor zover daarvoor
geen dekking is op een andere verzekering.

Artikel 3 Uitsluitingen
Op deze verzekering zijn de volgende uitsluitingen van
toepassing; wel gedekte uitzonderingen hierop worden
apart vermeld.

3.1 Motorrijtuigen en luchtvaartuigen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade die wordt
toegebracht met of door een motorrijtuig of luchtvaartuig
dat;
– een verzekerde bezit, houdt, bestuurt of laat besturen,
gebruikt of laat gebruiken;
– een niet-ondergeschikte gebruikt in het kader van de
uitoefening van het bedrijf van verzekeringnemer.

Wel gedekt is:

a. Aanhangwagens
de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door
aanhangwagens en opleggers die na van een motorrijtuig
te zijn losgemaakt of losgeraakt, veilig buiten het verkeer
tot stilstand zijn gekomen;

b. Laden en lossen
de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door lading,
bij het laden en lossen van motorrijtuigen;

c. Lading
de aansprakelijkheid voor schade toegebracht door lading
die zich bevindt op, dan wel valt of gevallen is, van een
motorrijtuig, indien en voor zover die schade niet gedekt is
door een andere verzekering; het eigen risico dat krachtens
die andere verzekering wordt gelopen blijft uitgesloten;

d. Motorrijtuigen in gebruik bij ondergeschikten
de aansprakelijkheid van de verzekeringnemer als
werkgever voor schade toegebracht met of door een
motorrijtuig waarvan hij geen eigenaar of houder is en dat
bij een ondergeschikte in gebruik was indien en voor zover
die schade niet gedekt is door een andere verzekering; het
eigen risico dat krachtens die andere verzekering wordt
gelopen blijft uitgesloten;

e. Motorrijtuigen in gebruik bij niet-ondergeschikten
de aansprakelijkheid van de verzekeringnemer voor schade
toegebracht met of door een motorrijtuig waarvan hij geen
eigenaar of houder is en dat een niet-ondergeschikte
gebruikt in het kader van de uitoefening van het bedrijf van
verzekeringnemer, indien en voor zover die schade niet
gedekt is door een andere verzekering; het eigen risico dat
krachtens die andere verzekering wordt gelopen blijft
uitgesloten;

indien de aansprakelijkheid van de verzekeringnemer
uitsluitend op artikel 6:171 BW berust, zal de maatschappij
de schade op de overige aansprakelijke(n) verhalen;

f. Passagiers
de aansprakelijkheid voor schade toegebracht door een
verzekerde als passagier van een motorrijtuig of
luchtvaartuig indien en voor zover die schade niet gedekt is
door een andere verzekering; het eigen risico dat krachtens
die andere verzekering wordt gelopen blijft uitgesloten.



3.2 Vaartuigen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade aan zaken,
toegebracht met of door een gemotoriseerd vaartuig dat:
– een verzekerde bezit, houdt, bestuurt of laat besturen,
gebruikt of laat gebruiken;
– een niet-ondergeschikte gebruikt in het kader van de
uitoefening van het bedrijf van verzekeringnemer.

Wel gedekt is:

de aansprakelijkheid voor schade toegebracht door een
verzekerde als passagier van een vaartuig.

3.3 Zaken onder opzicht
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade aan zaken
veroorzaakt gedurende de tijd dat een verzekerde, of
iemand namens hem:
– die zaken onder zich had, zoals in beheer, ter bewaring,
in huur, in gebruik, ten uitvoer, ter bewerking of ter
behandeling;
– aan die zaken werkzaamheden verrichtte in het eigen
bedrijf;
– aan die zaken, of aan delen daarvan, op het moment van
de schadeveroorzaking werkzaamheden verrichtte buiten
het eigen bedrijf van verzekeringnemer.

Wel gedekt is:

Bijzondere dekking voor zaken onder opzicht
a. de aansprakelijkheid voor schade aan zaken die een
verzekerde anders dan in huur, pacht, bruikleen of
bewaarneming onder zich had, indien en voor zover terzake
daarvan schade is vergoed door een brandassuradeur die
zich verbonden heeft te handelen overeenkomstig de regels
van het Bindend Besluit Regres 1984;

b. de aansprakelijkheid voor schade aan zaken van een
ondergeschikte voor wie de verzekeringnemer als
werkgever aansprakelijk is.

3.4 Geleverde zaken/V errichte werkzaamheden
Ongeacht wie de schade heeft geleden of de kosten heeft
gemaakt, is niet gedekt de aansprakelijkheid voor:
– schade aan zaken die door of onder verantwoordelijkheid
van de verzekeringnemer zijn geleverd;
– schade en kosten die verband houden met het
terugroepen, vervangen, verbeteren of herstellen van de
zaken die door of onder verantwoordelijkheid van de
verzekeringnemer zijn geleverd;
– schade en kosten die verband houden met het geheel of
gedeeltelijk opnieuw verrichten van de werkzaamheden die
door of onder verantwoordelijkheid van de
verzekeringnemer zijn verricht.

3.5 Bijzondere bedingen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade die
voortvloeit uit een boete-, schadevergoedings-, garantie-,
vrijwarings- of soortgelijk beding tenzij en voor zover
aansprakelijkheid ook zou hebben bestaan zonder deze
bedingen.

3.6 Milieu-aantasting
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade die
verband houdt met een milieu-aantasting.
Onder milieu-aantasting wordt verstaan:
de uitstoot, lozing, doorsijpeling, loslating of ontsnapping
van enige vloeibare, vaste of gasvormige stof, voor zover
deze een prikkelende, verontreinigende of een besmetting

dan wel bederf veroorzakende werking heeft in of op de
bodem, de lucht, het oppervlaktewater of enig(e) – al dan
niet ondergronds(e) – water(gang).

Wel gedekt is:

a. Plotselinge onzekere gebeurtenis
de aansprakelijkheid die verband houdt met een milieu-
aantasting door een plotselinge onzekere gebeurtenis
indien die gebeurtenis niet het rechtstreekse gevolg is van
een langzaam (in-)werkend proces.
Deze dekking geldt alleen indien en voor zover daarvoor
geen dekking bestaat onder een milieu-
aansprakelijkheidsverzekering.
Tenzij anders is overeengekomen, blijft het eigen risico dat
krachtens die milieu-aansprakelijkheidsverzekering wordt
gelopen, van deze verzekering uitgesloten;

b. Aansprakelijkheid tegenover ondergeschikten
de aansprakelijkheid van de verzekeringnemer tegenover
zijn ondergeschikten voor schade door een milieu-
aantasting indien die verband houdt met het verrichten van
werkzaamheden voor de verzekeringnemer.

3.7 Vermogensdelicten
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade als gevolg
van verdwijning van zaken door een vermogensdelict van
een verzekerde.
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Algemene voorwaarden

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
1.1 Maatschappij
Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij NV.

1.2 Polisblad
Het bij deze polis behorende blad met de gegevens en de
nadere bepalingen ten aanzien van de voorwaarden van
deze verzekering.

1.3 Verzekeringsjaar
Een verzekeringsjaar is een periode van 12 maanden vanaf
de premievervaldag en elke aansluitende periode van
gelijke duur. Indien de periode vanaf de ingangsdatum van
de verzekering tot de premievervaldag of vanaf de
premievervaldag tot de beëindigingsdatum korter is dan 12
maanden is het verzekeringsjaar gelijk aan de
geldigheidsduur.

1.4 Schade
Onder schade wordt verstaan schade aan personen en
schade aan zaken.

a. Schade aan personen
Onder schade aan personen wordt verstaan schade als
gevolg van letsel of benadeling van de gezondheid van
personen, al of niet de dood tot gevolg hebbend, met
inbegrip van de schade die daaruit voortvloeit.

b. Schade aan zaken
Onder schade aan zaken wordt niet alleen verstaan schade
als gevolg van beschadiging, vernietiging of verdwijning,
maar ook als gevolg van verontreiniging of vuil worden van
zaken van anderen dan de verzekeringnemer, met inbegrip
van schade die daaruit voortvloeit.

1.5 Gebeurtenis
Elk voorval of een reeks met elkaar samenhangende
voorvallen als gevolg waarvan schade ontstaat.
Bij een reeks voorvallen worden alle daaruit voortvloeiende
schaden geacht te zijn ontstaan op het tijdstip waarop de
eerste schade uit die reeks voorvallen is ontstaan.
Voor schade aan personen geldt in geval van twijfel dat de
schade is ontstaan op het tijdstip waarop de benadeelde
voor het eerst een medicus raadpleegt in verband met
symptomen van deze schade, ook indien het oorzakelijk
verband pas later blijkt.

Artikel 2 Geldigheidsgebied
De verzekering geldt uitsluitend voor de vestigingen van de
verzekeringnemer in Nederland.
Het geldigheidsgebied is Europa.

Het geldigheidsgebied is de gehele wereld voor:
– reizen die een verzekerde moet maken in de uitoefening
van zijn beroep; voor gebeurtenissen die voortvloeien uit de
daadwerkelijke uitvoering van de verzekerde activiteiten,
blijft het geldigheidsgebied echter Europa;
– schade door zaken die niet door een verzekerde of door
een ander zijn uitgevoerd in het kader van de uitoefening
van een beroep of bedrijf naar landen buiten Europa.

Voor motorrijtuigen waarvoor door de maatschappij een
Internationaal Verzekeringsbewijs (IVB) is afgegeven, is de
verzekering eveneens van kracht voor de landen, buiten
Europa, waarvoor het afgegeven IVB geldig is.

Artikel 3 Premie

3.1 Premiebetaling
De verzekeringnemer dient de premie, de kosten en/of de
assurantiebelasting vooruit te betalen, uiterlijk op de 30e
dag nadat zij verschuldigd worden. Indien deze termijn is
verstreken zonder dat de verzekeringnemer heeft betaald
of wanneer de verzekeringnemer weigert het verschuldigde
te voldoen, wordt geen dekking verleend ten aanzien van
daarna plaatsvindende gebeurtenissen. Een
ingebrekestelling door de maatschappij is daarvoor niet
vereist. De verzekeringnemer dient het verschuldigde
alsnog te betalen. De dekking begint weer na de dag
waarop het verschuldigde door de maatschappij is
ontvangen.

3.2 Naverrekening
De premie die op het polisblad staat is slechts een
voorlopige.
De verzekeringnemer is verplicht binnen 5 maanden na het
einde van ieder verzekeringsjaar de maatschappij die
inlichtingen te verschaffen, die zij nodig heeft om de
definitieve premie vast te stellen. Indien hij hieraan niet
voldoet, heeft de maatschappij het recht de definitieve
premie vast te stellen op 150% van de voorlopige premie
over dat jaar of zoveel meer als de maatschappij op grond
van haar gegevens toekomt.
De maatschappij is verplicht de verzekeringnemer terug te
betalen als de definitieve premie lager is; de
verzekeringnemer is verplicht bij te betalen als de
definitieve premie hoger is.

3.3 Aanpassing voorlopige premie
Het bedrag van de voor een verzekeringsjaar definitief
verschuldigde premie, eventueel gewijzigd overeenkomstig
het bepaalde in artikel 4, bepaalt ook de voorlopige premie
voor het daarop volgende jaar.

3.4 No-claimkorting
Indien in een verzekeringsjaar geen gebeurtenis heeft
plaatsgevonden dan wel geen schade ten laste van deze
verzekering is gekomen, heeft de verzekeringnemer recht
op 30% korting over de definitieve premie voor dat jaar.
Zijn in dat verzekeringsjaar gebeurtenissen ten laste van de
verzekering gekomen, dan wordt deze korting verminderd
met hetgeen terzake is uitgekeerd of naar de mening van
de maatschappij uitgekeerd zal moeten worden.

Een gebeurtenis heeft geen invloed op deze korting indien:

a. de maatschappij geen schadevergoeding verschuldigd
is;

b. de maatschappij de betaalde schade geheel heeft
verhaald.

Schaderegelingsovereenkomsten tussen verzekeraars
onderling beïnvloeden de vaststelling van de korting niet.

3.5 Terugbetaling van premie
Bij beëindiging van de verzekering anders dan wegens
kwade trouw van de verzekeringnemer, zal de
maatschappij de premie over de termijn waarin de
verzekering niet meer van kracht is terugbetalen.
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Artikel 4 Wijziging van premie en/of
voorwaarden
De maatschappij heeft het recht de premie en/of de
voorwaarden van bepaalde groepen verzekeringen en bloc
te wijzigen. Behoort deze verzekering tot die groep, dan is
de maatschappij gerechtigd de premie en/of de
voorwaarden overeenkomstig die wijziging aan te passen
op een door haar te bepalen datum.

De verzekeringnemer ontvangt bericht van de wijziging en
wordt geacht hiermee te hebben ingestemd, tenzij hij
schriftelijk het tegendeel heeft bericht binnen de termijn die
in de mededeling staat genoemd. In dit laatste geval eindigt
de verzekering op de datum die de maatschappij in die
mededeling noemt.
De verzekeringsnemer kan de verzekering niet opzeggen
indien:
– de wijziging van de premie en/of voorwaarden voortvloeit
uit wettelijke regelingen of bepalingen;
– de wijziging een verlaging van de premie en/of een
uitbreiding van de dekking inhoudt.

Artikel 5 Aanmelding van schade en verdere
verplichtingen bij schade
Zodra een verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis is
hij verplicht:
– de maatschappij zo spoedig mogelijk in te lichten;
– de maatschappij alle gegevens te verstrekken;
– alle stukken die hij daarover ontvangt direct aan de
maatschappij door te zenden;
– zijn volle medewerking te verlenen bij de afhandeling;
– alle informatie naar waarheid te verstrekken;
– al hetgeen de belangen van de maatschappij kan
schaden na te laten.

De maatschappij is geen vergoeding verschuldigd indien
een verzekerde een van deze verplichtingen bij een
schadegeval niet is nagekomen.

Artikel 6 Kosten ter voorkoming of
vermindering van schade
Krachtens de verzekering worden – ook boven de
verzekerde som – vergoed de kosten in de zin van artikel
283 Wetboek van Koophandel, die een verzekerde heeft
gemaakt om schade te verminderen of om onmiddellijk
dreigende schade te voorkomen, mits hij voor die schade,
indien gevallen, aansprakelijk is en die aansprakelijkheid
onder de dekking van de polis valt.
Deze kosten worden per gebeurtenis vergoed tot ten
hoogste een bedrag gelijk aan de verzekerde som.

Artikel 7 Kosten van verweer
Krachtens de verzekering worden in geval van een gedekte
schade – ook boven de verzekerde som – vergoed:
a. de kosten van verweer dat onder leiding van de
maatschappij wordt gevoerd, zulks ook in een eventueel
door een benadeelde tegen een verzekerde of de
maatschappij aanhangig gemaakt proces, alsmede de
daaruit voortvloeiende proceskosten tot betaling waarvan
de verzekerde of de maatschappij mocht worden
veroordeeld;
b. de kosten van rechtsbijstand die op verlangen van de
maatschappij wordt verleend in een tegen een verzekerde
aanhangig gemaakt strafgeding.

Artikel 8 Schaderegeling
Indien deze verzekering dekking geeft, belast de
maatschappij zich met de regeling en de vaststelling van de
schade. De maatschappij heeft het recht benadeelden
rechtstreeks schadeloos te stellen.

Artikel 9 Opzet
Op artikel 276 van het Wetboek van Koophandel (eigen
schuld van de verzekerde) zal door de maatschappij
slechts een beroep worden gedaan tegenover een
verzekerde voor wie de schade het beoogde of zekere
gevolg was van zijn handelen of nalaten.

Artikel 10 Molest/Atoomkernreactie
Een verzekerde heeft geen aanspraak op dekking, indien
de schade is veroorzaakt:
a. door of is ontstaan uit een gewapend conflict,
burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of
muiterij; de 6 genoemde vormen van molest alsmede de
definities daarvan vormen een onderdeel van de tekst die
door het Verbond van Verzekeraars in Nederland op 2
november 1981 ter griffie van de Arrondissements-
rechtbank te ’s-Gravenhage is gedeponeerd;
b. gedurende de tijd dat het motorrijtuig door een
burgerlijke of militaire overheid was gevorderd;
c. door, is opgetreden bij of is voortgevloeid uit een
atoomkernreactie, onverschillig hoe de reactie is ontstaan.

Artikel 11 Einde van de verzekering
De verzekering eindigt:

11.1 bij de beëindiging van de aktiviteiten van de
verzekeringnemer;

11.2 bij afloop van het contract indien de
verzekeringnemer of de maatschappij uiterlijk 2 maanden
tevoren per brief aan de contractspartij heeft opgezegd;

11.3 overeenkomstig het in artikel 4 bepaalde indien de
verzekeringnemer weigert de wijziging van premie en/of
voorwaarden te accepteren die de maatschappij op grond
van dat artikel kan verlangen;

11.4 na schriftelijke opzegging door de maatschappij:
a. binnen 30 dagen nadat een schadegeval dat voor de
maatschappij tot een verplichting tot uitkering kan leiden,
hem ter kennis is gekomen;
b. binnen 30 dagen nadat hij een onder deze verzekering
gereclameerde uitkering heeft verleend dan wel heeft
afgewezen;
c. indien de verzekeringnemer langer dan 3 maanden in
gebreke is de premie, de kosten of de assurantiebelasting
te betalen;
d. indien de verzekerde bij een beroep op de polis met
opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven.
In de onder 11.4 genoemde gevallen eindigt de verzekering
op de in de opzeggingsbrief genoemde datum. De
maatschappij zal in deze gevallen een opzeggingstermijn
van tenminste 14 dagen in acht nemen.

N.B. De in het kader van de verzekering verstrekte
persoonsgegevens en de eventueel nader over te leggen
persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in door de
maatschappij gevoerde persoonsregistratie. Op deze
registratie is een privacy-reglement van toepassing.




