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Inhoudsopgave

Algemene voorwaarden

Algemeen

Mededelingsplicht

Mededelingsplicht

Verzekeringnemer is verplicht om voor het sluiten van de overeenkomst aan

Art.

1 Begripsomschrijvingen

Allianz Nederland Schadeverzekering alle feiten mee te delen die hij kent of

Art.

2 Algemene uitsluitingen

behoort te kennen en waarvan hij weet of behoort te begrijpen dat die van

Art.

3 Verplichtingen bij schade

belang (kunnen) zijn voor de acceptatiebeslissing van Allianz Nederland

Art.

4 Tijdelijke vervanging

Schadeverzekering.

Art.

5 Samenloop met andere verzekeringen

Als niet of niet volledig aan de mededelingsplicht is voldaan, kan dat ertoe

Art.

6 Verjaring

leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Als met opzet

Art.

7 Wijziging van het risico

tot het misleiden van Allianz Nederland Schadeverzekering is gehandeld

Art.

8 Premie

of deze bij kennis omtrent de ware stand van zaken de verzekering nooit

Art.

9 Wijziging van premie en voorwaarden

zou hebben gesloten, heeft Allianz Nederland Schadeverzekering ook het

Art. 10 Duur en einde van de verzekering

recht om binnen 2 maanden na de ontdekking van het niet nakomen van de

Art. 11 Eigen risico

mededelingsplicht de verzekering op te zeggen.

Art. 12 Adres
Art. 13 Uw privacy

Artikel 1

Art. 14 Klachten

1.1

Verzekeringnemer:

Art. 15 Clausule terrorismedekking

		

Degene met wie Allianz Nederland Schadeverzekering deze verzekering

Art. 16 Toepasselijk recht

		

is aangegaan.

Art. 17 Verdere opbouw van deze voorwaarden

1.2

Verzekerde:

		

Verzekeringnemer en/of degene die als verzekerde is omschreven en

		

voor aansprakelijkheid de in Module A. Aansprakelijkheid art. 1

Module A. Aansprakelijkheid
Art.

1 Verzekerden

Art.

2 Omschrijving van de dekking

Art.

3 Zekerheidstelling

Art.

4 Uitsluitingen

Art.

5 Schade

Art.

6 Verhaal

Module B. Casco
Art.

1 Omschrijving van de dekking

Art.

2 Verzekerde waarde

Art.

3 Schade

Art.

4 Uitsluitingen

Art.

5 Afstand van verhaalsrecht

Module C. Verlengde aanschafwaarderegeling

		

omschreven verzekerde(n).

1.3

Verzekerd belang:

		

Het belang van verzekerde bij het behoud van de verzekerde zaak uit

		

hoofde van eigendom of een ander zakelijk recht of het dragen van het

		

risico voor het behoud daarvan.

1.4		

Verzekeraar:

			
1.5
			

Art. 4. Verzekerd bedrag
Art. 5 . Uitsluitingen
B26 Clausule diefstal werk- en land(bouw)materieel

Grondslag van de verzekering

Het in de polis omschreven object en/of categorie van objecten in de
onderdelen en gereedschappen.

1.6		

Toebehoren:

			

De niet tot de standaarduitvoering behorende zaken zoals bijvoorbeeld
accessoires, bijzondere constructies, geluids- en communicatieapparatuur.

1.7		
			

Jong gebruikte objecten:
Objecten die op het moment van de aanvraag nog vallen binnen de
periode van 24 maanden na de 1e ingebruikneming en nog geen 1000

Art. 2. Dekkingsomschrijving
Art. 3. Schadevergoeding

Verzekerd object:
standaarduitvoering, inclusief de tot de standaarduitrusting behorende

Module D. Eigen gebrek tot en met 7 jaar

Art. 1. Verzekerden

Allianz Nederland Schadeverzekering, handelsnaam van Allianz Benelux
N.V., in deze voorwaarden in het vervolg als verzekeraar aan te duiden.

			

Module E. Schade aan de bestuurder

Begripsomschrijving

draaiuren hebben bereikt.
1.8

Gebeurtenis:

			

Elk voorval of reeks van in oorzaak met elkaar verband houdende
voorvallen waarbij schade is ontstaan maar waarvan ten tijde van het

			

sluiten van de verzekering onzeker was of en wanneer deze zou

			

voorvallen.

1.9		

Schade:

			

Onder schade aan personen wordt verstaan: letsel of aantasting van de
gezondheid van personen, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, met

Deze verzekering beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld

inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Onder schade aan zaken

in artikel 7:925 BW indien en voor zover de schade, op vergoeding waarvan

wordt verstaan: beschadiging, vernietiging of verloren gaan van zaken

aanspraak wordt gemaakt, het gevolg is van een gebeurtenis waarvan voor

met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

partijen ten tijde van het sluiten van de verzekering onzeker was dat daaruit

1.10 Geldigheidsgebied:

voor de verzekerde schade was ontstaan dan wel naar de normale loop van

			

Tenzij anders aangegeven op het polisblad geldt deze verzekering voor

omstandigheden nog zou ontstaan. De in de Bijzondere voorwaarden

schade veroorzaakt door gebeurtenissen die zich voordoen binnen de

vermelde dekkingen zijn van toepassing voor zover dit uit het polisblad blijkt.

EU-landen en Noorwegen en Zwitserland.
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Artikel 2

Algemene uitsluitingen

3.4

alle gegevens en stukken met betrekking tot de gebeurtenis direct

Uitgesloten is schade veroorzaakt:

		

aan verzekeraar door te sturen. De verzekering geeft geen dekking als

2.1	
met opzet of roekeloosheid van een verzekerde of iemand die

		

de verzekerde één van haar verplichtingen niet is nagekomen en

belang heeft bij de uitkering;

		

daardoor de belangen van verzekeraar heeft geschaad. Elk recht op

2.2	tijdens deelneming aan snelheidswedstrijden of –ritten;

		

schadevergoeding vervalt, als de verzekerde bij schade opzettelijk

2.3	tijdens deelneming aan behendigheidswedstrijden of -ritten of

		

onjuiste gegevens heeft verstrekt, tenzij de misleiding het verval van

		

recht op uitkering niet rechtvaardigt;

2.4	
terwijl het object wordt gebruikt voor doeleinden anders dan:

(carnaval-)parade ritten;

3.5

akkoord te gaan met aanmelding van diefstal bij het Verzekeringsbureau

		

- opgegeven bij de aanvraag van de verzekering en/of;

		

Voertuigcriminaliteit (VbV). De verzekerde verklaart zich ermee akkoord

		

- vermeld staat op het polisblad of;

		

dat verzekeraar in geval van diefstal of vermissing van een verzekerd

		

- wettelijk is toegestaan of;

		

object de voertuiggegevens aanmeldt bij het Verzekeringsbureau

		

- waarvoor het object is bestemd;

		

Voertuigcriminaliteit (VbV), zodat door de overheid erkende particuliere

2.5	tijdens sloopwerkzaamheden;

		

organisaties door verzekeraar kunnen worden ingeschakeld voor het

2.6	
tijdens hei-, tril- en funderingswerkzaamheden of het slaan of

		

terugvinden en terugbezorgen van het object. De verzekerde kan ook

		

zelf rechtstreeks de vermissing van het voertuig doorgeven aan de VbV-

		

helpdesk 055-7410001, die 24 uur per dag bereikbaar is of via het

zonder machinist. We spreken van structureel als het object primair

		

internet op www.stichtingvbv.nl. Verzekerde blijft verplicht om de

wordt ingezet voor verhuurdoeleinden. Verzekeraar zal geen beroep

		

vermissing aan verzekeraar te melden.

doen op deze uitsluiting wanneer het incidenteel collegiaal verhuur

3.6

Inspectie

betreft;

trekken van damwanden;
2.7	als er sprake is van structureel verhuur en/of doorverhuur van het object

		

Verzekeraar heeft het recht het verzekerd object op elk moment tijdens

2.8	door of tijdens het beroepsmatig vervoeren van personen of van zaken,

		

de looptijd van de verzekering te (doen) inspecteren; verzekeringnemer

waaronder gevaarlijke of milieuverontreinigende stoffen, waarvoor een

		

is verplicht daaraan medewerking te verlenen.

wettelijke vergunning is vereist;
2.9	terwijl de bestuurder:
-

-

Artikel 4

Tijdelijke vervanging

niet in het bezit is van een geldig, voor het object wettelijk 		

Tijdens onderhoud, reparatie of revisie van het verzekerd object is dezelfde

voorgeschreven rijbewijs;

dekking ook van toepassing op een gelijksoortig vervangend object. De

niet wettelijk bevoegd is het object te besturen, bijvoorbeeld

dekking is van kracht voor een aaneengesloten periode van 30 dagen

vanwege een rijontzegging of een rechterlijk vonnis;

ingaande op de dag dat het vervangend object aan verzekerde ter

op het moment van de gebeurtenis onder zodanige invloed van

beschikking is gesteld. Schade aan het vervangend object als gevolg van

alcoholhoudende drank of een ander bedwelmend of opwekkend

eigen gebrek, inclusief het eigen gebrek zelf, is niet gedekt. De vervangende

middel verkeerde, dat hij niet in staat moest worden geacht het

dekking geldt niet als daarvoor een andere verzekering van kracht is,

werktuig naar behoren te besturen;

onverschillig door wie, hoe of wanneer gesloten.

de voor het besturen van het object wettelijk voorgeschreven leeftijd
nog niet had bereikt.

Verzekeraar zal geen beroep doen op de uitsluiting in 2.9 ten aanzien van

Artikel 5

Samenloop met andere verzekeringen

5.1	
Als een schade ook is gedekt onder een andere verzekering of

die verzekeringnemer die aantoont, dat de bedoelde omstandigheden zich

daar onder gedekt zou zijn als deze verzekering niet zou hebben

buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en hem daarvan

bestaan, dan geldt de met verzekeraar gesloten verzekering

redelijkerwijs geen verwijt treft;

alleen voor het meerdere boven de dekking die onder die andere

2.10	door, ontstaan uit of opgetreden bij gewapend conflict, burgeroorlog,

verzekering is verleend of verleend zou zijn als de met verzekeraar
gesloten verzekering niet zou hebben bestaan.

opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij, (bio-)chemische
wapens of atoomkernreacties onverschillig hoe deze zijn ontstaan;

5.2	
Als die andere verzekeraar weigert de schade binnen een redelijke

termijn af te wikkelen, zal verzekeraar de schade, die op grond van

2.11	door of ontstaan gedurende de tijd dat het object in beslag is genomen
of wordt gebruikt op grond van een besluit van een burgerlijke of

de met verzekeraar gesloten verzekering is gedekt, vergoeden

militaire overheid of door verbeurdverklaring.

tot ten hoogste het voor deze verzekering van toepassing zijnde
verzekerde bedrag. De verzekerde is in dat geval wel verplicht

Artikel 3

Verplichtingen bij schade

zijn rechten op de andere verzekeraar aan verzekeraar over te

Zodra een verzekerde kennis draagt of behoort te dragen van een

dragen tot ten hoogste het bedrag waarvoor verzekeraar dekking

gebeurtenis die voor verzekeraar tot schadevergoeding kan leiden, is

verleent.

verzekerde verplicht:
3.1

die gebeurtenis zo snel mogelijk aan verzekeraar te melden;

Artikel 6

3.2

bij joyriding met of verduistering, vernieling, diefstal van of braak aan het

6.1

Een rechtsvordering tegen verzekeraar tot het doen van een uitkering of

		

object of een poging daartoe direct aangifte te doen bij de politie;

		

een rechtsvordering tegen verzekeraar tot het verlenen van rechtshulp

3.3	
zijn volle medewerking te geven aan de schadeafwikkeling en alles

		

verjaart door verloop van 3 jaren na de aanvang van de dag, volgend op

		

die waarop de tot uitkering gerechtigde met de opeisbaarheid daarvan

		

bekend is geworden.

na te laten, wat de belangen van verzekeraar kan schaden;

Verjaring
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6.2

De verjaring wordt gestuit door een schriftelijke mededeling van

8.2

Niet (tijdige) betaling

		

verzekeringnemer, waarbij op uitkering aanspraak wordt gemaakt. Een

		

Indien de verzekeringnemer het verschuldigde bedrag niet tijdig betaalt

		

nieuwe verjaringstermijn begint te lopen met de aanvang van de dag

		

of weigert te betalen, eindigt de dekking met ingang van de 15e dag

		

volgend op die waarop verzekeraar de aanspraak erkent of

		

nadat de verzekeraar of de tot ontvangst gemachtigde tussenpersoon

		

ondubbelzinnig heeft medegedeeld de aanspraak af te wijzen.

		

een herinnering tot betaling heeft verzonden. Een gedeeltelijke betaling

6.3

Een vordering op grond van de aansprakelijkheidsdekking wordt gestuit

		

wordt beschouwd als niet tijdige betaling. De verzekeringnemer dient

		

door iedere onderhandeling tussen verzekeraar en de tot uitkering

		

het verschuldigde bedrag alsnog te betalen, vermeerderd met eventuele

		

gerechtigde of de benadeelde. In dat geval begint een nieuwe

		

incassokosten en wettelijke rente. De dekking gaat weer in op de dag

		

verjaringstermijn van 3 jaar. Deze verjaringstermijn gaat in met de

		

volgend op de dag waarop hiervoor bedoelde verschuldigde bedrag

		

aanvang van de dag volgend op die waarop verzekeraar de

		

door de verzekeraar is ontvangen, tenzij de verzekeraar de verzekering

		

aansprakelijkheid erkent of ondubbelzinnig aan degene met wie

		

reeds schriftelijk heeft opgezegd.

		

verzekeraar onderhandelt en, als deze een ander is, aan de tot uitkering

8.3

Terugbetaling van premie

		

gerechtigde heeft medegedeeld dat verzekeraar de onderhandelingen

		

Behalve bij beëindiging van de verzekering wegens opzet de verzekeraar

		

te misleiden, wordt bij tussentijdse beëindiging de lopende premie

		

naar redelijkheid en billijkheid verminderd en aan de verzekeringnemer

		 afbreekt.

Artikel 7

Wijziging van risico

		 terugbetaald.

7.1

De verzekeringnemer is verplicht verzekeraar direct – doch uiterlijk

		

binnen drie maanden- in te lichten over iedere omstandigheid die het

Artikel 9

		

risico waartegen verzekerd is, zodanig beïnvloedt, dat deze verzekering

9.1

Als verzekeraar de tarieven of voorwaarden voor verzekeringen van

		

mogelijk, niet op gelijke voorwaarden, niet tegen dezelfde premie,

		

dezelfde aard als deze herziet, of anderzijds noodzaak ziet de individuele

		

of in het geheel niet zou zijn geaccepteerd, wanneer die omstandigheid

		

polis op enige wijze aan te passen, heeft verzekeraar het recht deze

		

bij het sluiten van de verzekering al zou hebben bestaan.

		

verzekering aan te passen aan de nieuwe tarieven of voorwaarden met

7.2

Onder een omstandigheid die gemeld moet worden, valt in ieder geval

		

ingang van een door verzekeraar te bepalen datum. Verzekeraar doet

		

een verandering in de aard en/of de hoedanigheid van het gebruik van

		

hiervan schriftelijk mededeling aan de verzekeringnemer.

		

het object of een wijziging van het object zelf.

9.2

Is sprake van premieverhoging of vermindering van de dekking, dan heeft

7.3

Als de verzekeringnemer deze verplichting niet is nagekomen en

		

de verzekeringnemer het recht de aanpassing te weigeren binnen 1

		

verzekeraar zou de verzekering alleen tegen een hogere premie of andere

		

maand nadat hem daarvan mededeling is gedaan. In dat geval eindigt de

		

voorwaarden hebben voortgezet wordt bij een eventuele schade-

		

verzekering op de datum vermeld in de mededeling.

		

vergoeding rekening gehouden met de verhouding tussen de

9.3

De verzekering kan niet worden beëindigd, als de aanpassing van de

		

betaalde premie en de te betalen premie en/of de gewijzigde 		

		

tarieven of voorwaarden voortvloeit uit wettelijke regelingen.

		

voorwaarden. Als de verzekeraar de verzekering in het geheel niet zou

		

hebben gesloten, vervalt het recht op uitkering volledig

Artikel 10 Duur en einde van de verzekering

7.4

Bij een risicowijziging kan verzekeraar de premie en voorwaarden

10.1	
Duur van de verzekering

		

aanpassen of de verzekering met inachtneming van een opzegtermijn

		

De verzekering is aangegaan voor een minimumduur, zoals vermeld op

		

van 2 maanden beëindigen. De gewijzigde premie en/of voorwaarden

		

het polisblad. De verzekering biedt uitsluitend dekking voor 		

		

gelden vanaf de datum van de mededeling aan de verzekeraar. In dat

		

gebeurtenissen die plaatsvinden tijdens de looptijd van de verzekering.

		

geval heeft de verzekerde het recht de verzekering binnen 1 maand nadat

		

De verzekering vangt aan op de op het polisblad vermelde ingangsdatum

		

de wijzigingen van kracht werden op te zeggen. De verzekering eindigt

		

en wordt steeds verlengd met de op het polisblad afgesproken termijn.

		

dan met ingang van de datum van de mededeling van de verzekerde.

10.2 Einde van de verzekering

7.5

Als er sprake is van een zodanige wijziging van het risico dat van

		

Een opzegging moet altijd schriftelijk gebeuren. De verzekering kan

		

verzekeraar in redelijkheid niet verwacht kan worden de verzekering te

		

worden opgezegd:

		

laten doorlopen, heeft verzekeraar het recht de verzekering te beëindigen

10.2.1	Zowel door verzekeringnemer, of in geval van zijn/haar overlijden door

		

met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen. Verzekeraar zal

		

hiervan schriftelijk mededeling doen aan de verzekeringnemer.

Artikel 8

Premie

Wijziging van premie en voorwaarden

de erfgenamen, als door verzekeraar:
		

a. met ingang van de op het polisblad vermelde einddatum. De

			

opzegging moet ten minste 1 maand voor deze datum aan ons zijn

		

verzonden. Verzekeraar houdt zelf een opzegtermijn van 2 maanden

8.1

Premiebetaling

		

		

De verzekeringnemer dient de premie, de kosten en de assurantie-

		

aan.

		

belasting vooruit te betalen uiterlijk op de 30e dag nadat zij 		

			

		

verschuldigd worden.

			 maanden.

b. na een schademelding, tot uiterlijk 30 dagen nadat de schade is
afgewikkeld. Hierbij geldt een opzegtermijn van ten minste 2

10.2.2 Door verzekeringnemer:
		

a. na het verstrijken van de minimumduur op elk gewenst moment. De

			
		

verzekering eindigt dan een maand later.

b. binnen 2 maanden nadat verzekeraar verzekeringnemer 		

			

heeft gewezen op het niet nakomen van de mededelingsplicht

			

omdat verzekeringnemer bij het aangaan van de verzekering niet alles

			

heeft doorgeven, zoals wordt gevraagd onder het kopje

			

“mededelingsplicht”. cosmetisch aanpassen.
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10.2.3 Door verzekeraar:

Soms wisselen wij uw gegevens uit met bedrijven waarmee wij samen-

		

werken. Met deze bedrijven hebben wij afspraken gemaakt om zorgvuldig

a. als verzekeraar merkt, dat verzekeringnemer bij het aangaan van de

			

verzekering niet alles heeft doorgeven, zoals wordt gevraagd onder

met uw gegevens om te gaan. Wilt u weten welke gegevens wij van u

			

het kopje “mededelingsplicht” en dat verzekeringnemer hiermee het

bewaren? Of wilt u fouten verbeteren of gegevens laten verwijderen?

			

opzet heeft gehad om verzekeraar te misleiden en/of als verzekeraar

Neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming,

			

de verzekering niet zou hebben geaccepteerd, als wel naar waarheid

postbus 761, 3000 AT Rotterdam of via onze klantenservicepagina

			

was geantwoord. Verzekeraar zal verzekeringnemer dit binnen 2

of privacy@allianz.nl. Het komt voor dat ons privacybeleid wijzigt.

			

maanden laten weten. De verzekering eindigt op de datum na de

Kijkt u op www.allianz.nl/privacy voor de volledige, actuele tekst over

			 ontdekking.
		

ons privacybeleid.

b. Wanneer een verzekerde met opzet heeft geprobeerd verzekeraar te

			

misleiden, kan de verzekering door verzekeraar direct worden

Artikel 14 Klachten

			 beëindigd.

Verzekeraar stelt zijn financiële producten met zorg samen. Heeft u toch

10.2.4 Binnen 9 maanden na overlijden van verzekeringnemer door de

een klacht, dan horen we dat graag van u. U kunt uw klacht op 3 manieren

		

erfgenamen en door verzekeraar.

doorgeven:

Hierbij wordt een opzeggingstermijn van 1 maand aangehouden.

- u geeft de klacht digitaal door via de website www.allianz.nl;

10.3 De verzekering eindigt ook:

- u stuurt een brief naar verzekeraar, postbus 761, 3000 AT Rotterdam;

		

- of u belt naar 088 -577 1911.

a. als verzekeringnemer of de erfgenamen geen belang meer hebben bij

			

het verzekerd object en niet meer de feitelijke macht over het object

			

hebben. Zij zijn verplicht dit binnen 8 dagen aan verzekeraar door te

Is uw klacht behandeld, maar bent u niet tevreden? Dan kunt u binnen 3

			 geven;

maanden nadat wij uw klacht hebben behandeld contact opnemen met de

		

onafhankelijke Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening,

b. zodra het object gewoonlijk in het buitenland wordt gestald of

			

voorzien wordt van een buitenlands kenteken. Verzekeringnemer

Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon (070) 333 89 99 of via de website

			

moet dit meteen, maar uiterlijk binnen 24 uur, aan ons doorgeven;

www.kifid.nl. Het Klachteninstituut werkt met een “consumentenbegrip”.

		

c. als verzekeringnemer in staat van faillissement komt te verkeren.

Afhankelijk van de omvang van de (bedrijfs)activiteiten kan het zijn dat de
klacht niet behandeld wordt. Als u hier geen gebruik van wilt maken dan kunt

Artikel 11	Eigen risico

u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Als een eigen risico van toepassing is, wordt dit op het vastgestelde
schadebedrag in mindering gebracht. De verzekeringnemer is verplicht een

Artikel 15 Clausule terrorismedekking

door verzekeraar voorgeschoten eigen risico onmiddellijk terug te betalen. Het

Op deze verzekering is het ‘Clausuleblad Terrorismedekking bij de

op het polisblad vermelde eigen risico is altijd per gebeurtenis.

Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden
N.V. ( NHT)’ van toepassing. Het Clausuleblad Terrorismedekking, het

Artikel 12 Adres

Protocol afwikkeling Claims en de Toelichting Protocol afwikkeling Claims

Kennisgevingen door verzekeraar aan de verzekeringnemer geschieden

kunt u raadplegen en downloaden via de website van de NHT, www.

rechtsgeldig aan diens laatste bij verzekeraar bekende adres of aan het adres

terrorismeverzekerd.nl

van de verzekeringsadviseur door wiens bemiddeling de verzekering loopt.
De verzekeringnemer dient de verzekeraar zo spoedig mogelijk te informeren

Artikel 16 Toepasselijk recht

over een adreswijziging.

Op deze verzekeringsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 Wat doen wij met uw gegevens?

Artikel 17 Verdere opbouw van deze voorwaarden

Wij behandelen uw persoonsgegevens zorgvuldig. Wij doen dit volgens de

Deze verzekering is opgebouwd uit modules. De modules die

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens van het Verbond van

verzekeringnemer heeft afgesloten, worden vermeld op het polisblad en

Verzekeraars. U kunt deze gedragscode lezen op de website van het

maken dan deel uit van de verzekeringsovereenkomst.

Verbond van Verzekeraars: www.verzekeraars.nl.
Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken:
• om de verzekering af te sluiten;
• om de verzekering uit te voeren en te beheren;
• om fraude te voorkomen en te bestrijden;
• om ons aan wet- en regelgeving te houden;
• voor marketingactiviteiten.
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Module A.

Aansprakelijkheid

2.3.1 Regiefouten
		

De verzekering dekt tijdens de verzekeringsperiode de aansprakelijkheid

Deze dekking voldoet aan de door de of krachtens de Wet

		

van de met of door het verzekerd object veroorzaakte schade als gevolg

Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) gestelde eisen.

		

van een instructie of aanwijzing van een daartoe bevoegde derde.

		

Rechtspersonen die behoren tot de werkmaatschappijen van

		

verzekeringnemer worden ten opzichte van elkaar als derden beschouwd.

De verzekerden zijn:

		

Deze dekking geldt niet als de aansprakelijkheid van de verzekerde is

- de verzekeringnemer;

		

gedekt op een andere polis, of daarop gedekt zou zijn wanneer deze

- zijn werknemers/ ondergeschikten;

		

verzekering niet bestond.

- de eigenaar, bezitter, houder of bestuurder van het object (ook degene die

2.3.2 Kabels en leidingen

Artikel 1

Verzekerden:

het object bedient), waaronder ook de tot het besturen/bedienen 		

		De verzekering dekt tijdens de verzekeringsperiode de 		

gemachtigde werknemer/ ondergeschikte van verzekeringnemer en de

aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade aan zaken en de

werkgever van deze personen (niet zijnde de verzekeringnemer), indien hij

		daaruit voortvloeiende schade die met of door het object is

naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade die door één van hen is

		veroorzaakt aan ondergrondse kabels, buizen, leidingen en andere

veroorzaakt;

ondergrondse zaken. Verzekerde is verplicht om – aantoonbaar- de

- degene die, anders dan als bestuurder, bevoegd is om te bepalen hoe met het

noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen volgens de meest

werkmaterieel wordt gehandeld;

recente versies van de WION. Als deze voorzorgsmaatregelen niet in

- de persoon die op basis van een door de verzekeringnemer gesloten

acht zijn genomen of niet kan worden aangetoond dat aan de nodige

overeenkomst voor het gebruik van het werkmaterieel direct of indirect tot

voorzorgsmaatregelen is voldaan dan geldt het aanvullend eigen risico

het besturen/ bedienen van het werkmaterieel is gerechtigd;

voor dit risico zoals vermeld op de polis. Op locaties waar de WION geen

- de passagiers van het werkmaterieel.

toepassing heeft, zoals bijvoorbeeld in het buitenland, dient verzekerde
te allen tijde aan te kunnen tonen dat men de nodige zorgvuldigheid

Artikel 2
2.1

Omschrijving van de dekking

in acht heeft genomen om schade te voorkomen. Indien dit niet kan

Aansprakelijkheid

worden aangetoond dan geldt het aanvullend eigen risico als vermeld

		De verzekering dekt tijdens de verzekeringsperiode de aansprakelijkheid
van de verzekerden voor schade aan personen en zaken en de daaruit
voortvloeiende schade, die is veroorzaakt, met of door:

op de polis.
2.3.3 Lichte sloopwerkzaamheden
		De verzekering dekt - indien dit middels de clausule 'Lichte sloopwerk-

		-

het verzekerd object of een onderdeel daarvan;

zaamheden' op de polis is aangegeven- tijdens de verzekeringsperiode

		-

de door het verzekerd object vervoerde lading en/of last;

de aansprakelijkheid van de verzekerden veroorzaakt door lichte

		-

de aan het verzekerd object gekoppelde aanhangwagens of andere
		

Onder deze dekking wordt nadrukkelijk niet verstaan en zal uitgesloten

losgemaakt of losgeraakt maar nog niet veilig buiten het verkeer

		

blijven de aansprakelijkheid voor schade;

		

tot stilstand zijn gekomen. Voor gebeurtenissen die geregeld zijn in de

			

-

		

Bijzondere Bepalingen geldt deze dekking uitsluitend met

			

			
2.2

sloopwerkzaamheden.

objecten dan wel de objecten die na koppeling daarvan zijn

inachtneming van hetgeen daar is bepaald.

Verzekerd bedrag

		Verzekeraar keert per gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen

aan zaken die onderdeel uitmaken van het te slopen object die niet

		

gesloopt diende (verwijst naar het te slopen object) te worden of voor

		

hergebruik bedoeld waren;

			

-

			

-

aan tuinen, beplanting en bestrating;
aan percelen en belendingen die verbonden zijn aan het te slopen

maximaal het in de polis vermelde bedrag uit. Voor een gebeurtenis

		

object of zich bevinden in een straal van 2,5 meter van het te slopen

binnen het verzekeringsgebied, waar op grond van een met de WAM

		object;

overeenkomende wet een hoger bedrag is voorgeschreven, geldt de

			

-

aan volledige en /of op zich staande bouwwerken en objecten;

dekking voor dat hogere bedrag. Boven het verzekerd bedrag vergoedt

			

-

aan beton- en werkvloeren;

verzekeraar naar aanleiding van een gedekte schadegebeurtenis:

			

-

aan constructiedelen van bouwwerken en objecten;

				
				

de kosten van proces en rechtsbijstand, gemaakt met toestemming of

			

-

aan asbesthoudende bouwwerken;

op verzoek van verzekeraar;

			

-

aan objecten waarbij /waarna grondsanering noodzakelijk is.

de wettelijke rente over het door de verzekering gedekte gedeelte van

		

Verzekeraar biedt geen dekking als een verzekerde heeft nagelaten om

de hoofdsom;

		

een vooropname te verrichten terwijl men naar alle redelijkheid van

		-

de door de verzekerde gemaakte kosten ter voorkoming of 		

		

tevoren had kunnen verwachten dat dit in die situatie noodzakelijk was

		

vermindering van meerdere schade, als hij voor de schade 		

		

geweest. Voor deze dekking geldt het bijzondere eigen risico zoals

		

aansprakelijk is en zijn aansprakelijkheid onder de dekking van de

		

vermeld op het polisblad.

polis valt. Deze kosten worden per gebeurtenis vergoed tot ten

2.3.4 Schade aan eigen zaken van verzekeringnemer

			

2.3.

		

hoogste éénmaal het verzekerd bedrag. Onder kosten wordt in dit

Verzekeraar vergoedt -indien dit uit het polisblad blijkt- ook schade

		

verband ook verstaan schade aan zaken die bij het nemen van de hier

die met of door het verzekerd object tijdens de verzekeringsperiode is

		

bedoelde maatregelen worden ingezet.

toegebracht aan andere zaken die de verzekeringnemer in eigendom

Bijzondere Bepalingen

toebehoren. Voor deze dekking geldt per gebeurtenis een maximum
verzekerd bedrag en een eigen risico zoals vermeld op de polis. Er is
geen dekking voor schade waarvoor een andere verzekering is gesloten.
Ook eigen risico’s van andere verzekeringen en gevolgschade worden
niet onder deze verzekering vergoed.
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Artikel 3

Zekerheidstelling

Artikel 5

Schade

Als in verband met een gedekte schadegebeurtenis een zekerheidstelling

Verzekeraar heeft het recht de schade rechtstreeks met een benadeelde af

wordt verlangd ter waarborging van de rechten van de benadeelde(n), zal

te wikkelen en/of een schikking te treffen. De door verzekeraar genomen

verzekeraar deze voorschotten verstrekken tot een bedrag van maximaal

beslissingen zijn bindend voor de verzekerde.

€ 50.000,- per gebeurtenis. De verzekerde is verplicht alle medewerking te
verlenen om terugbetaling van het voorgeschoten bedrag te verkrijgen.

Artikel 6

Verhaal

Voor zover een verzekerde krachtens deze verzekering of een wettelijke

Artikel 4

Uitsluitingen

bepaling geen recht heeft op dekking, maar de verzekeraar desondanks

In aanvulling op de uitsluitingen zoals vermeld in het onderdeel ‘Algemeen’

krachtens de WAM of een daarmee overeenkomende buitenlandse wet

biedt de verzekering geen dekking voor schade:

schadevergoeding verschuldigd is, heeft de verzekeraar het recht de betaalde

4.1

schade, met inbegrip van de kosten, te verhalen op:
-

aan het object zelf;

- de verzekerde, die jegens de uitkeringsgerechtigde aansprakelijk is of op

-

aan zaken die zich op, in of aan het object bevinden of waarmee

- de verzekeringnemer, tenzij op hen artikel 2.9, laatste alinea van toepassing is.

enige handeling wordt gepleegd (of daaraan gekoppelde objecten/

Met betrekking tot het verhaalsrecht worden eventuele tussen verzekeraars

aanhangwagens);

onderling gesloten overeenkomsten van schaderegeling niet in aanmerking

aan met het object vervoerde zaken, die vallen van of uit het object, of

genomen. De verzekeraar doet afstand van haar verhaalsrecht op de

worden geladen of gelost inclusief de daaruit voortvloeiende schade (of

verzekeringnemer of diens erfgenamen, indien de schade na het einde van

daaraan gekoppelde objecten/aanhangwagens);

de verzekering door een ander dan de verzekeringnemer of één van diens

aan objecten die worden voortbewogen door en/of gekoppeld zijn aan

erfgenamen is veroorzaakt en is voldaan aan de in artikel 10.3a bedoelde

het (werk)materieel;

verplichting tot kennisgeving.

-

-

bestaande uit eventuele bedrijfsschade van verzekerde(n);

-

door waardevermindering en/of bonus malus verlies;

-

aan zaken in bewerking, ter montage of in aanbouw door
verzekeringnemer;

4.2
-

aan een werknemer/ondergeschikte door het niet naleven van
veiligheidsvoorschriften en die mogelijk is geworden doordat de
van overheidswege (in het kader van arbeidsomstandigheden) gegeven
voorschriften van onderhoud en veiligheid het werkmaterieel niet zijn
nagekomen;

4.3
-

door of verband houdende met sproeien, spuiten, vernevelen, verstuiven
of soortgelijke werkzaamheden, van chemische of biologische groei- of
bestrijdingsmiddelen;

4.4
-

aan met de verzekerde objecten vervoerde personen en hun zaken, die
zich niet op de voor het vervoer van personen bestemde en daartoe
speciaal gemonteerde zitplaatsen bevinden;

4.5
-

veroorzaakt door hen, die zich door diefstal of geweldpleging de macht
over het object hebben verschaft en door hen die, dit wetende, het
object zonder geldige reden gebruiken;

-

door verduistering, oplichting, joyriding en diefstal, voor zover die het
gevolg is van aan de verzekerde te verwijten onvoldoende zorg voor die
objecten;

4.6
-

aan de bestuurder van het verzekerd object;

-

voortvloeiend uit:

4.7
• boete-,
• schadevergoedings-,
• garantie-,
• vrijwarings-,
• of andere contractuele bedingen.
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Module B.

Casco

Artikel 3
3.1

Artikel 1

Omschrijving van de dekking

Schade

Inschakeling experts
In geval van schade is de verzekeringnemer verplicht eerst

De verzekering geeft de verzekeringnemer recht op vergoeding tot

verzekeraar de gelegenheid te geven om de schade door een

maximaal het op de polis vermelde bedrag voor beschadiging of verlies

expert te laten opnemen. De vaststelling van schade en/of kosten

van het verzekerd object voor een gebeurtenis ontstaan tijdens de

gebeurt in onderling overleg of door een door verzekeraar

verzekeringsperiode, op basis van de op de polis vermelde dekking A, B

ingeschakelde expert. Verzekeringnemer heeft het recht om

of C, als deze schade plotseling en onvoorzien veroorzaakt is door:

voor eigen rekening ook een expert in te schakelen. Als op basis
van de bevindingen van beide experts geen overeenstemming

Dekking A - Brand/ Diefstal

over de schadevaststelling - of over de toedracht - wordt bereikt,

- Brand, ontploffing, zelfontbranding, ongeacht de oorzaak daarvan,

benoemen de betrokken experts een derde expert die binnen

ook als gevolg van eigen gebrek en door blikseminslag;

de grenzen van de voorgaande taxaties een bindende uitspraak

- Diefstal van het gehele object, niet zijnde vermissing of verduistering.

doet. De kosten van inschakeling van een contra-expert worden
altijd vergoed tot de kosten van inschakeling van een eigen

Dekking B - Beperkt Casco

expert. Indien de kosten van een contra-expert meer bedragen

- Een gebeurtenis van dekking A en;

dan de kosten van de eigen expert, zal het meerdere worden

- Diefstal, vermissing, verduistering, joyriding, of een poging daartoe;
- Kwaadwillige beschadiging of baldadigheid;

getoetst aan de redelijkheid.
3.2

- Storm (minimaal windkracht 7 op de schaal van Beaufort), hagel,
overstroming en vallend gesteente;
- Botsing met dieren en vogels; schade als gevolg

Btw
Als de btw niet in het verzekerde bedrag is inbegrepen, is de
schadevergoeding ook exclusief btw.

3.3

hiervan ontstaan door botsing met andere zaken is niet verzekerd;

Herstelkosten
Als er geen sprake is van totaalverlies vergoedt verzekeraar de

- Het in aanraking komen met een luchtvaartuig, of een deel daarvan

kosten van herstel waarbij rekening wordt gehouden met het

of een daaruit gevallen zaak;

eigen risico. Bij schadevergoeding op basis van herstel kan een

- Ruitschade. Het breken of barsten van de voor-, zij- en/of achterruiten.

percentage aftrek “nieuw voor oud” worden toegepast voor
vervanging van onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn zoals

Dekking C – Casco Uitgebreid
- Een gebeurtenis van dekking A en B en;

bijvoorbeeld bij banden.
3.4

- Alle overige van buiten komende onheilen waaronder botsen,

Totaal verlies
Er is sprake van totaal verlies:

slippen, omslaan, van de weg of te water geraken;

- als reparatie technisch niet meer verantwoord mogelijk is of;

- Eigen gebrek waaronder het eigen gebrek zelf en de gevolgen

- als de herstelkosten hoger zijn dan de dagwaarde verminderd

daarvan.

met de waarde van de restanten of

De dekking voor eigen gebrek en de gevolgen daarvan geldt

- bij diefstal of verduistering van het gehele object.

standaard tot en met 5 jaar na de 1e ingebruikstelling voor objecten

Bij totaal verlies bestaat er recht op vergoeding conform de regeling

waarvan verzekeringnemer de 1e eigenaar is of voor jong gebruikte
objecten. Onder eigen gebrek wordt verstaan: machinebreuk,

zoals in 3.5 beschreven.
3.5

Vergoeding bij totaal verlies

vermoeiingsbreuk(en) en materiaal- en constructiefouten. Schade

Deze regeling geldt voor het verzekerd object en de tot de

als gevolg van een eigen gebrek wordt alleen vergoed als de schade

standaarduitrusting behorende toebehoren waarvan de

is ontstaan en zich heeft gemanifesteerd na het afsluiten van de

oorspronkelijke aanschafwaarde maximaal € 250.000,-

verzekering en binnen de hierboven gestelde termijn. Voor machines

bedraagt. Voor verzekerde objecten met een oorspronkelijke

waarvoor een fabrieks- en/of leveranciersgarantie geldt, gaat die

aanschafwaarde van meer dan € 250.000,- (inclusief de tot

garantie in alle gevallen voor, ook als de garantie is afgekocht.

de standaarduitrusting behorende toebehoren) geldt een
vergoeding van de dagwaarde onder aftrek van de waarde van

Artikel 2

Verzekerde waarde

de restanten en het eigen risico. Schaderegeling van de niet tot

2.1		

Verzekerd object

de standaarduitrusting behorende toebehoren is altijd op basis

		

Verzekerd is de originele cataloguswaarde van het verzekerd object,

van dagwaarde. Verzekeraar vergoedt bij totaal verlies van het

inclusief het tot de standaarduitrusting behorende toebehoren.

verzekerd object onder aftrek van de waarde van de restanten en

2.2		

Toebehoren

het eigen risico:

		

Extra opgegeven toebehoren is meeverzekerd als dit uit de polis blijkt.

a.

binnen 12 maanden na de aanschafdatum: de aanschafwaarde

		

Niet opgegeven - aan het object bevestigde- toebehoren is tot

		

maximaal 2% van de netto aanschafwaarde meeverzekerd op basis

b.

in de volgende 24 maanden: de aanschafwaarde van het

van het verzekerd object;

van premier risque, de onderverzekeringsregel is daarom niet van
		

verzekerd object met aftrek van 1,25% afschrijving per maand

toepassing. Voor geluids- en beeldweergave-apparatuur bedraagt
de maximaal verzekerde som € 500,- tenzij op de polis anders
overeengekomen.

van de oorspronkelijke aanschafwaarde;
c.

vanaf de 36e maand na de aanschafdatum: de dagwaarde,
hetgeen inhoudt de waarde van het object direct voor het
ontstaan van de schade.
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3.6

Eigendomsoverdracht

4.3

Normaal gebruik

Bij totaal verlies vindt de uitkering plaats nadat de

Schade ontstaan door het normaal gebruik van de machine,

eigendomsrechten aan verzekeraar zijn overgedragen en

zoals bijvoorbeeld krassen en verfspatten en waarbij deze

verzekeraar alle bescheiden en ook alle sleutels heeft ontvangen.

beschadigingen niet van invloed zijn op de functionaliteit van de

Als bij diefstal, oplichting, verduistering of joyriding het

machine;

object binnen 30 dagen na de aangifte bij de politie wordt

Schade als gevolg van gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor

teruggevonden, is verzekeringnemer verplicht het object terug te
nemen.

het object bestemd is;
4.4

Modificaties

Heeft de verzekeraar, nadat het object buiten de macht van de

Schade als gevolg van modificaties die zijn aangebracht zonder

verzekeringnemer is geraakt, de schade vergoed en kan het object

fabrieks- of leveranciersgarantie van de in de polis omschreven

daarna worden herkregen dan heeft de verzekeringnemer recht op

machine.

overdracht van het object tegen terugbetaling van de vergoeding
3.7

aan de verzekeraar.

Artikel 5

Verhaal

Extra vergoedingen

Voor zover een verzekerde krachtens deze verzekering of een wettelijke

Zo nodig boven het verzekerde bedrag vergoedt verzekeraar:

bepaling geen recht heeft op dekking, maar de verzekeraar desondanks

-

de kosten van vervoer naar de dichtstbijzijnde reparatie-

krachtens de WAM of een daarmee overeenkomende buitenlandse wet

inrichting waar een gedekte schade, ook voor noodreparatie,

schadevergoeding verschuldigd is, heeft de verzekeraar het recht de

kan worden hersteld;

betaalde

de kosten van berging en opruiming van het object, anders

schade, met inbegrip van de kosten, te verhalen op:

dan de kosten verbonden aan grond- en/of watersanering als

- de verzekerde, die jegens de uitkeringsgerechtigde aansprakelijk is of

-

de verzekeringnemer naar aanleiding van een gedekte

op

			

schadegebeurtenis krachtens wet of overeenkomst tot berging

			

opruiming verplicht is. Deze vergoeding wordt verleend tot

toepassing is. Met betrekking tot het verhaalsrecht worden eventuele

3.8

- de verzekeringnemer,tenzij op hen artikel 2.9, laatste alinea van

maximaal het voor het werkmaterieel verzekerde bedrag;

tussen verzekeraars onderling gesloten overeenkomsten van

de van de verzekerde gevorderde bijdrage in averij grosse bij

schaderegeling niet in aanmerking genomen. De verzekeraar doet

vervoer te water.

afstand van haar verhaalsrecht op de verzekeringnemer of diens

Extra kosten huur

erfgenamen, indien de schade na het einde van de verzekering door

Verzekeraar vergoedt de door de verzekeringnemer werkelijk

een ander dan de verzekeringnemer of één van diens erfgenamen

gemaakte kosten voor het huren van een gelijksoortig en

is veroorzaakt en is voldaan aan de in artikel 10.3a bedoelde

gelijkwaardig vervangend object op voorwaarde dat:

verplichting tot kennisgeving.

-

het huren noodzakelijk is en;

-

het uitvallen van het verzekerd object een direct gevolg is van
een gedekte schadegebeurtenis.

Voor vergoeding in aanmerking komen:
-

de kosten voor het huren van een vervangend object voor een

			

maximum periode van 7 dagen, waarbij als eigen risico

			

geldt dat de 1e 2 dagen van de huurperiode voor rekening van
de verzekeringnemer blijven;

			

de noodzakelijke kosten om het vervangend werkmaterieel
geschikt te maken voor dezelfde werkzaamheden en te
vervoeren naar en van dezelfde locatie. Deze vergoeding heeft
geen betrekking op transportkosten die ook bij gebruik van het

			
Artikel 4

verzekerd werkmaterieel gemaakt zouden zijn.
Uitsluitingen

In aanvulling op de uitsluitingen zoals vermeld in het onderdeel
‘Algemeen’ biedt deze verzekering geen dekking voor:
4.1

Onderhoudskosten en/of normale slijtage
Kosten die betrekking hebben op onderhoud of op herstel en/of
vervanging van onderdelen als gevolg van normale slijtage;

4.2

Onvoldoende zorg/ onvoldoende of ondeskundig onderhoud/
ondeskundig gebruik
Schade als gevolg van ondeskundig gebruik, onvoldoende zorg of
onderhoud waaronder ook schade door geleidelijk werkende
invloeden;
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Module C.

Verlengde aanschafwaarderegeling Module D.

Eigen gebrek tot en met 7 jaar

Onderstaande regeling geldt alleen als hier op het polisblad naar wordt
verwezen en is van toepassing op de in de voorwaarden genoemde

Deze module geldt alleen als hier op het polisblad naar wordt verwezen

vergoeding bij totaalverlies.

en vervangt de in de voorwaarden genoemde eigen gebrek dekking.
Eigen gebrek, waaronder het eigen gebrek zelf en de gevolgen

3 jaar aanschafwaarde

daarvan, is verzekerd voor de periode tot en met 84 maanden na de 1e

Voor het berekenen van de poliswaarde wordt de periode van 12

ingebruikname onder voorwaarden dat:

maanden, waarop niet wordt afgeschreven, verlengd naar 36 maanden.
Na deze periode van 36 maanden geldt de dagwaarde.

1.		

de door de fabrikant aangegeven onderhoudsbeurten en 		
verversingstermijnen tijdig worden uitgevoerd en de voorgeschreven
kwaliteit smeermiddelen zijn gebruikt;

1.1		

de onderhouds- en verversingsbeurten bijgehouden worden in het

		

door de fabrikant of dealer ter beschikking gestelde 		

1.2

als verzekeringnemer over een eigen onderhoudsbedrijf beschikt en

onderhoudsboekje. Dit boekje maakt deel uit van de polis;
de onderhouds- en verversingsbeurten in eigen beheer uitvoert, deze
door verzekeringnemer aantoonbaar in het door de fabrikant c.q.
dealer ter beschikking gestelde onderhoudsboekje worden 		
bijgehouden, waarbij een eventuele controle op de juistheid van de
onderhoudshistorie ter plaatse moet worden aangetoond;
2. 		

het verzekerd object minimaal één keer per jaar wordt onderworpen
aan een algehele keuring die uitgevoerd wordt door een 		
geautoriseerde dealer;

3.		

per 1.000 draaiuren, maar minimaal één keer per jaar, oliemanagement
wordt uitgevoerd. Onder oliemanagement wordt verstaan: het nemen
van monsters van alle, in de machine aanwezige, oliën en deze te laten
analyseren door een onafhankelijk, gekwalificeerd laboratorium;

3.1

voor het oliemanagement een overeenkomst is gesloten;

3.2

verzekeringnemer zich houdt aan de voorgeschreven wijze van

4. 		

de aanbevelingen uit de keuring of de olieanalyse omtrent onderhoud en

		

vervanging van onderdelen aantoonbaar zijn uitgevoerd. Tijdens de

		

periode dat de aanbevelingen niet zijn uitgevoerd, is de eigen gebrek-

		

niet van kracht. Eventuele hieruit voorvloeiende schade komt evenmin

		

voor vergoeding in aanmerking;

5. 		

aan verzekeraar ter beschikking worden gesteld;

		

-

aanlevering van olieanalyse;

dekking voor het betreffende onderdeel c.q. de betreffende onderdelen

		

het onderhoudsboekje, waarin alle onderhoudsbeurten,
verversingsbeurten en reparatiewerkzaamheden zijn vastgelegd;

		

-

de overeenkomst ten behoeve van het oliemanagement;

		

-

het overzicht van de keuringen;

		

-

de uit het oliemanagement voortvloeiende aanbeveling(en) en

		

-

de (reparatie) nota’s.

		

Als niet aan de hierboven genoemde eisen is voldaan, vervalt het recht op
de verlengde dekking voor eigen gebrek. De dekking geldt dan tot en met
5 jaar in plaats van 7 jaar na de 1e ingebruikname.

Module E.

Schade aan de bestuurder

Artikel 5

Uitsluitingen

Naast de uitsluitingen uit het onderdeel “Algemeen”, is er geen dekking
Deze module geldt alleen als hier op het polisblad naar wordt verwezen.

voor schade:
5.1		waarop aanspraak wordt gemaakt door een ander dan de

Artikel 1

Verzekerden

rechtstreeks bij de gebeurtenis betrokken benadeelde verzekerde

De verzekerde is de gemachtigde bestuurder van het verzekerd object

en diens nagelaten betrekkingen. De Staat der Nederlanden wordt

die op het moment van het voorval een werknemer/ondergeschikte van
verzekeringnemer is.

nooit als uitkeringsgerechtigde beschouwd;
5.2		voor zover de verzekerde geheel of gedeeltelijk recht heeft op
vergoeding van de geleden schade door een andere verzekering of

Artikel 2

Dekkingsomschrijving

voorziening. Uitkeringen door een specifieke ongevallenverzekering

Verzekeraar vergoedt de personenschade die door een verzekerde wordt
geleden als gevolg van een ongeval tijdens deelname in het verkeer of

worden niet op de schadevergoeding in mindering gebracht;
5.3

ontstaan terwijl de verzekerde op het moment van het ongeval

tijdens het gebruik van het verzekerd object waaronder inbegrepen het

onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of een ander

in- en uitstappen.

bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, dat hij niet in staat
moest worden geacht het object naar behoren te kunnen besturen.

Artikel 3

Schadevergoeding

Verzekeraar vergoedt de personenschade overeenkomstig de normen
van het burgerlijk recht, steeds alsof een derde volledig voor het
ongeval aansprakelijk zou zijn geweest. Verzekeraar schakelt zo
nodig deskundigen in. Voor vergoeding komen tevens in aanmerking
de redelijke buitengerechtelijke kosten, mits in overleg, en voor zover
deze kosten tezamen met de verdere uitkeringen onder deze rubriek
de verzekerde som voor de rubriek niet overstijgen. Als het ongeval
ziekenhuisopname tot gevolg heeft gehad, wordt daarvoor een
dagvergoeding betaald, conform de aanbevelingen van De Letselschade
Raad. Als de schade (mede) betrekking heeft op in de toekomst te
lijden schade wegens verlies van arbeidsvermogen, heeft verzekeraar
het recht deze schade periodiek uit te keren in de vorm van een direct
ingaande lijfrente voor de gehele periode dat sprake is van verlies van
arbeidsvermogen. De periodieke uitkering stopt in de maand waarin de
betrokkene de AOW gerechtigde leeftijd bereikt, of op de datum van
een eventueel eerder overlijden. Verzekeraar heeft het recht deze direct
ingaande lijfrente uit te laten keren door een aan verzekeraar gelieerd
bedrijfsonderdeel.
Artikel 4

Verzekerd bedrag

Verzekeraar keert per gebeurtenis maximaal het in de polis vermelde
bedrag uit.

B26 Clausule diefstal werk- en land(bouw)
materieel
1. In geval van diefstal, verduistering, vermissing van of joyriding met
het verzekerd object geldt voor cascoschade een (extra) eigen risico
van 10% van het schadebedrag met een minimum van € 2.500,- 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.

Graafmachines en landschoppen op rups of
Weg- en terreinkranen

Klasse W 2

Bulldozer, shovel

Klasse W 1

Asfalteermachine, Asfaltwalsen

Klasse W 1

Dumpers

Klasse W 2

Heftrucks/verreikers

Klasse W 2

Elektrische heftrucks

Minimaal mechanische
beveiliging

Tractoren (algemeen)

Klasse W 2

Aggregaten, Compressoren, Generatoren

Mechanische beveiliging (onder andere:
blokkering, hijsogen/
wielklem)

Niet nader genoemd materieel

Minimaal mechanische
beveiliging

3. Het (extra) eigen risico zal niet worden toegepast als
verzekeringnemer aantoont dat:
- het object was uitgerust met een door KIWA SCM, of 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 KIWA- of SCM- erkend inbouwbedrijf, én;
- dit beveiligingssysteem op het moment van de diefstal, verduistering,
vermissing of joyriding in werking was.
4. Ongeacht het gestelde in lid 3 zal het (extra) eigen risico ook worden
toegepast als de gemachtigde gebruiker van het object in ernstige
mate in gebreke is gebleven om die maatregelen te treffen welke van
een zorgvuldig gebruiker onder gegeven omstandigheden mocht
worden verwacht teneinde het risico van diefstal, verduistering,
vermissing van of joyriding met het verzekerd object te voorkomen.
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Klasse W 2

banden (incl. minigravers)

