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Artikel 1  

Aanvullende begripsomschrijvingen 
 
In deze Bijzondere Voorwaarden verstaan wij onder: 
1. Aanhanger 

Een voertuig dat aan de verzekerde zaak is gekoppeld of na koppeling 
daarvan is losgemaakt of losgeraakt, zolang het nog niet veilig buiten 
het verkeer tot stilstand is gekomen. 

2. Bestuurder 
Een verzekerde die feitelijk de verzekerde zaak bedient om er mee te 
werken of te rijden. 

3. Exploitant 
Degene die zeggenschap heeft over het gebruik van de verzekerde 
zaak aan boord waarvan de gevaarlijke stof zich bevindt. 
Deze begripsomschrijving geldt  alleen voor de artikelen 3.4 en 4.1. 

4. Verzekerde 
a. u; 
b. de eigenaar, bezitter, exploitant, huurder* of houder* van de 

verzekerde zaak, 
*zie ook artikel 4.10; 

c. de bestuurder en degenen die met de verzekerde zaak worden 
vervoerd; 

d. de werkgever van deze verzekerden, als hij volgens artikel 6:170 
BW voor de schade aansprakelijk is. 

5. Verzekerde zaak 
De op het polisblad omschreven zaak met de daarbij behorende 
standaarduitrusting en standaardtoebehoren. 

6. W.A.M. 
Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. 

 
 
Artikel 2  

Geldigheidsgebied 
 
De verzekering is van kracht binnen het op de polisblad vermelde 
dekkingsgebied. 
 
 
Artikel 3  

Omvang van de dekking 
 
DEKKING AANSPRAKELIJKHEID 
 
Deze dekking is alleen van toepassing als dat op het polisblad vermeld 
staat. 
 
1. W.A.M. 

De verzekering wordt geacht aan de eisen die in de Wet 
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) worden gesteld 
te voldoen. 

2. Buitenland 
Vindt de gebeurtenis plaats in een land dat deel uitmaakt van het 
geldigheidsgebied, waar op grond van een met de W.A.M. 
overeenkomende wet een hoger maximum bedrag is voorgeschreven, 
dan geldt dat hogere bedrag ook voor deze verzekering. 

3. Aansprakelijkheid/schade 
Wij verzekeren de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade 
aan personen en zaken veroorzaakt door of met: 
a. de verzekerde zaak of de aanhanger; 
b. zaken die zich bevinden op of in, dan wel vallen of gevallen zijn 

van de verzekerde zaak of de aanhanger. 

De verzekering geldt voor alle verzekerden samen tot maximaal het op 
het polisblad genoemde bedrag per gebeurtenis. 

4. Vervoer van gevaarlijke stoffen 
Als de verzekerde zaak een motorrijtuig is en het maximaal toelaatbare 
gewicht daarvan bedraagt meer dan 3500 kg, is meeverzekerd de 
aansprakelijkheid van de exploitant van dat motorrijtuig op grond van 
afdeling 8.14.1 BW voor schade veroorzaakt door een gevaarlijke stof 
gedurende de periode waarin die stof zich aan boord van dat 
motorrijtuig of de aanhanger bevindt of daarin wordt geladen of gelost. 
In afwijking van artikel 3.2 en 3.3 is de aansprakelijkheid van de 
exploitant tot maximaal € 10.000.000,- per gebeurtenis verzekerd. 

5. Proceskosten en wettelijke rente 
Zo nodig vergoeden wij boven het verzekerd bedrag: 
a. de kosten van procedures die door benadeelden tegen ons 

aanhangig worden gemaakt; 
b. de wettelijke rente - wanneer verschuldigd - over het door de 

verzekering gedekte schadebedrag. 
6. Zekerheidstelling 

Als door een onder deze verzekering gedekte schade aan een 
verzekerde vrijheidsbeperking is opgelegd of de verzekerde zaak in 
beslag is genomen als waarborg van de rechten van een benadeelde, 
zullen wij een zekerheid stellen tot maximaal € 50.000,-, als daardoor 
opheffing van de vrijheidsbeperking of van het beslag kan worden 
verkregen. 
De verzekerde is gehouden ons schriftelijk te machtigen over het 
gestorte bedrag te beschikken zodra het is vrijgegeven en al zijn 
medewerking te verlenen om terugbetaling te verkrijgen. 

7. Schade aan eigen zaken 
De uitsluiting in artikel 4 voor schade aan eigen zaken geldt niet als: 
- de dekking op het polisblad staat vermeld en 
- de schade niet is gedekt onder een andere verzekering. 
Schade aan eigen zaken wordt maximaal vergoed tot het op het 
polisblad vermelde verzekerde bedrag. Schade die hiervan een gevolg 
is, blijft uitgesloten. 

8. Bereddingskosten 
De bereddingskosten vergoeden wij alleen als: 
a. de verzekerde(n) voor de schade, als deze ontstaan zou zijn bij het 

uitblijven van de getroffen maatregelen, aansprakelijk is/zijn of 
aansprakelijk zou(den) zijn voor en 

b. de onder artikel 8.a bedoelde aansprakelijkheid door deze 
verzekering is gedekt. 

 
 
DEKKING CASCO 
 
Deze dekking is alleen van toepassing als dat op het polisblad vermeld 
staat. 
 
Op het polisblad is vermeld welke dekking van toepassing is. Wij verzekeren 
schade die ontstaat aan of door verlies van de verzekerde zaak (of een deel 
daarvan) door:  
1. Uitgebreid 

alle gebeurtenissen die in onderstaand sub 5 zijn omschreven. 
2. Standaard 

alle gebeurtenissen die in onderstaand sub 5 zijn omschreven behalve 
b. 

3. Brand-diefstal 
alleen de gebeurtenissen die in onderstaand sub 5 zijn omschreven 
onder c en d. 

4. Brand 
alleen de gebeurtenissen die in onderstaand sub 5 zijn omschreven 
onder c. 

5. Omschrijving gebeurtenissen 
a. een van buiten aankomend onheil; 
b. eigen gebrek; 
c. brand, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting en blikseminslag; 
d. diefstal, vermissing en verduistering; 
e. botsen, stoten, slippen, omslaan, te water of van de weg raken. 
De gebeurtenissen genoemd onder c en e zijn ook verzekerd, als die 
ontstaan door eigen gebrek. 

6. Overgang van ‘uitgebreid’ naar ‘standaard’ 
De dekking ‘uitgebreid’ geldt alleen zolang de verzekerde zaak niet 
ouder is dan 5 jaar gerekend vanaf de aankoopdatum in nieuwe staat. 
Hierna is automatisch de standaarddekking van kracht. 
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Aanvullende uitsluitingen 
 
AANSPRAKELIJKHEID 
 
Naast de uitsluitingen in de Algemene Voorwaarden gelden de volgende 
bepalingen. Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid: 
1. Personenschade 

voor personenschade, toegebracht aan de bestuurder van de 
verzekerde zaak dat een ongeval veroorzaakt. Is de verzekerde zaak 
een motorrijtuig dan is de aansprakelijkheid van de exploitant op grond 
van afdeling 8.14.1 BW voor personenschade van de bestuurder van 
dat motorrijtuig aan boord waarvan zich een gevaarlijke stof bevindt wel 
verzekerd. Voorwaarde is dat dit motorrijtuig: 
a. een maximaal toelaatbaar gewicht heeft van meer dan 3500 kg en 
b. door de bestuurder wordt gebruikt uit hoofde van een 

arbeidsverhouding met de verzekeringsplichtige. 
2. Onbevoegden 

van de bestuurder en/of degene die wordt vervoerd, terwijl de 
verzekerde zaak wordt gebruikt zonder machtiging van iemand die 
daartoe bevoegd is. 

3. Diefstal of geweldpleging 
van degene, die zich door diefstal of geweldpleging de macht over de 
verzekerde zaak verschaft en van degene, die - dit wetende - de 
verzekerde zaak zonder geldige reden gebruikt. 

4. Eigen zaken 
voor schade aan zaken (waaronder begrepen dieren), waarvan u de 
eigenaar of huurkoper bent, behalve als de schade op grond van artikel 
3.7 wel is verzekerd. 

5. Lading/last 
voor schade aan de lading en de last van de verzekerde zaak, de 
aanhanger of een zaak die door de verzekerde zaak wordt 
voortbewogen. 

6. Milieu 
voor aantasting van bodem, lucht en water door verontreiniging, 
behalve als deze verontreiniging het gevolg is van een plotselinge 
onzekere gebeurtenis en deze gebeurtenis niet het rechtstreekse 
gevolg is van een langzaam (in)werkend proces. 

7. Boete- of garantiebeding 
die voortvloeit uit een boete- of garantiebeding, behalve als een 
verzekerde aansprakelijk is zonder zo'n beding. 

8. Huurder 
van de huurder als die aansprakelijkheid voortvloeit uit een door of 
namens hem aangegane contractuele verplichting. 

9. Heien 
voor schade aan zaken die een gevolg is van hei- of soortgelijk werk 
met een hei- of vibratorblok. 

10. Regiefouten 
van de houder en/of de huurder als de aansprakelijkheid niet ontstaat 
door deelname aan het verkeer zoals omschreven in de W.A.M. 
Deze uitsluiting is niet van toepassing als: 
- u aan de houder en/of de huurder toestaat rechten aan deze 

verzekering te ontlenen, 
en 
- de schade niet is gedekt door een andere verzekering, of niet door 

een andere verzekering (al dan niet van oudere datum) zou zijn 
gedekt als deze verzekering niet zou bestaan. 

11. Geen certificaat Van Vakbekwaamheid 
voor schade als voor het rijden of werken met de verzekerde zaak een 
Certificaat Van Vakbekwaamheid is vereist en de bestuurder dat niet in 
zijn bezit heeft. 

12. Leeftijd bestuurder 
voor schade als de bestuurder de wettelijk geregelde leeftijd voor het 
besturen van de verzekerde zaak nog niet heeft bereikt. 

13. Afwijkend gebruik 
voor schade als de verzekerde zaak wordt gebruikt voor andere 
doeleinden dan op het polisblad wordt vermeld. 

De uitsluitingen 11, 12 en 13 gelden niet voor de verzekerde die aantoont 
dat de daarin bedoelde omstandigheden zich buiten zijn weten en tegen zijn 
wil hebben voorgedaan en dat het daarvan geen verwijt treft. 
14. Inbeslagneming 

voor schade veroorzaakt gedurende de tijd dat de verzekerde zaak in 
beslag is genomen of wordt gebruikt op grond van een besluit van een 
Nederlandse of vreemde overheid. 
 
 

CASCO 
 
Naast de in dit artikel reeds genoemde uitsluitingen en de uitsluitingen 
genoemd in de Algemene Voorwaarden, is van deze verzekering uitgesloten 
schade aan de verzekerde zaak: 
1. Onvoldoende onderhoud/zorg 

die een gevolg is van aan u te verwijten onvoldoende onderhoud van 
en/of zorg voor de verzekerde zaak. 

2. Slijtage, corrosie en erosie 
bestaande uit de herstelkosten van normale slijtage en enig ander 
geleidelijk bederf als natuurlijk gevolg van de gewone werking en het 
normale gebruik van de verzekerde zaak, alsmede corrosie en erosie. 

 
 
Artikel 5  

Regeling van de schade bij dekking 
aansprakelijkheid 
 
Bestaat de vergoeding aan benadeelde 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 keuze van de verzekerde, naar evenredigheid verminderd. 
 
 
Artikel 6  

Vergoeding van de schade bij dekking 
casco 
 
1. Algemeen 
Wij vergoeden aan u: 
a. bij verlies: 
de waarde van de verzekerde zaak onmiddellijk voor de schade tot 
maximaal het op het polisblad achter dekking I vermelde bedrag. 
De waarde van eventuele restanten wordt in mindering gebracht. 
Ingeval van diefstal zijn wij alleen tot vergoeding verplicht als de 
eigendomsrechten van de verzekerde zaak aan ons worden 
overgedragen. Zolang deze overdracht niet heeft plaatsgevonden, 
zijn wij door u gemachtigd de verzekerde zaak terug te vorderen van 
degene bij wie het eventueel wordt aangetroffen. Wordt de 
verzekerde zaak binnen 30 dagen terugverkregen dan is artikel 
6.1.b van toepassing. 
b. bij beschadiging: 
de reparatiekosten tot ten hoogste het bedrag dat bij verlies zou zijn 
betaald. Eventueel wordt een redelijke aftrek voor normale slijtage in 
mindering gebracht. 
Zolang de schade niet deugdelijk is gerepareerd, kunnen wij de 
vergoeding van de reparatiekosten opschorten. U moet ons in de 
gelegenheid stellen de reparatie te controleren. 
2. Extra vergoeding 
Wij vergoeden, eventueel boven het verzekerde bedrag, de volgende 
kosten: 
a. bereddingskosten, onverschillig of die kosten het beoogde resultaat 
hebben gehad. Onder kosten verstaan wij hier ook op geld 
waardeerbare opofferingen. Bereddingskosten vergoeden wij alleen 
als de schade, die (wel) zou zijn ontstaan bij het niet nemen van de 
getroffen maatregelen, onder de dekking van deze verzekering 
vallen; 
b. kosten van noodzakelijke bewaking, berging, opruiming en vervoer 
van de verzekerde zaak naar de dichtst bijgelegen geschikte 
herstelplaats; 
c. bijdrage in averij-grosse. 
De vergoeding voor deze kosten is gemaximeerd op een bedrag gelijk 
aan het verzekerde bedrag. 
3. Onderverzekering 
Wij doen geen beroep op onderverzekering. 
 
 
Artikel 7  

Verhaalsrecht 
 
Als wij volgens de W.A.M. of een dergelijke buitenlandse wet verplicht zijn 
een benadeelde schadeloos te stellen, terwijl die plicht volgens andere 
wettelijke bepalingen of de voorwaarden van deze verzekering ontbreekt, 
behouden wij ons een verhaalsrecht voor. Wij hebben in die gevallen het 
recht het verschuldigde - vermeerderd met de gemaakte kosten - op de 
aansprakelijke verzekerde te verhalen. 
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Artikel 8  

Terugbetaling van de premie 
 
Bij tussentijdse beëindiging van de verzekering verminderen wij de premie 
als en voor zover dit billijk is. Wij betalen geen premie terug als er sprake is 
van opzet van de verzekerden om ons te misleiden. 
 
 
 
Artikel 9  

Wijziging van premie en/of 
voorwaarden 
 
In aanvulling op het artikel ‘Wijziging van de premie en/of de voorwaarden’ 
in de Algemene Voorwaarden hebben wij het recht jaarlijks op het polisblad 
vermelde premievervaldatum de premie en/of de voorwaarden van de 
verzekering te wijzigen. Wanneer wij van dit recht gebruik maken, wordt u 
hiervan in kennis gesteld. Als u het niet eens bent met een wijziging, moet u 
dat binnen 30 dagen na onze berichtgeving schriftelijk aan ons laten weten. 
In dit geval eindigt de verzekering per de in de kennisgeving door ons 
genoemde premievervaldatum. 
U kunt echter een wijziging als in dit artikel genoemd alleen weigeren, als er 
sprake is van een premieverhoging en/of vermindering van de dekking. 
 
 
Artikel 10  

Wijziging van het risico 
 
U bent verplicht ons onmiddellijk in kennis te stellen van alle wijzigingen in 
de hoedanigheid van het bedrijf of aan een verzekerde zaak, als die ook 
een wijziging in het risico met zich mee brengen. Door het niet nakomen van 
deze verplichting vervalt elke aanspraak op vergoeding van schade, 
behalve wanneer u bewijst, dat het ontstaan of de omvang van de schade 
geen verband houdt met de wijzigingen. Bij wijzigingen van het risico 
hebben wij het recht met onmiddellijke ingang de premie en/of de 
voorwaarden te herzien, dan wel de verzekering op te schorten of te 
beëindigen. 


