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Artikel 1 | Begripsomschrijvingen
De volgorde van de begripsomschrijving is alfabetisch.

1.1 Maatschappij
Achmea Schadeverzekeringen N.V., handelend onder de 
naam Centraal Beheer Achmea.

1.2 Verzekerde
Degene die als zodanig in deze algemene voorwaarden, in 
de van toepassing zijnde productvoorwaarden en/of in de 
clausules en in het polisblad is omschreven.

1.3 Verzekerde auto
Het in het polisblad omschreven of bij de maatschappij als 
verzekerd geregistreerd object.

1.4 Verzekeringnemer
Degene die de verzekeringsovereenkomst met de 
maatschappij is aangegaan.

1.5 Verzekeringsovereenkomst
De verzekeringsovereenkomst is een overeenkomst tussen 
de maatschappij en de verzekeringnemer, verder te noemen 
verzekering, en is vastgelegd in het polisblad.

Artikel 2 | Rangorde
2.1 Op de verzekering zijn deze algemene voorwaarden van 

toepassing in combinatie met de in het polisblad van 
toepassing verklaarde productvoorwaarden en eventuele 
clausules.

2.2 Als de productvoorwaarden op hetzelfde onderwerp 
afwijken van de algemene voorwaarden dan geldt wat 
in de productvoorwaarden staat. Het polisblad inclusief 
eventuele clausules gaat voor op de algemene voorwaarden 
en/of productvoorwaarden.

2.3 De opschriften boven de artikelen kunnen de inhoud 
daarvan niet wijzigen of beïnvloeden.

Artikel 3 | Onzekere gebeurtenis
3.1 Schadeverzekering

De verzekeringsovereenkomst beantwoordt aan het 
vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW, 
indien en voor zover de schade op vergoeding waarvan 
vordering wordt gemaakt, het gevolg is van een gebeurtenis 
waarvan voor verzekeringnemer en/of verzekerde en/of de 
maatschappij ten tijde van het sluiten van de verzekering 
onzeker was dat daaruit voor verzekeringnemer en/of 
verzekerde schade was ontstaan dan wel naar de normale 
loop van omstandigheden nog zou ontstaan.

3.2 Aansprakelijkheidsverzekering en verzekeringen die ook 
aansprakelijkheid dekken
De verzekeringsovereenkomst beantwoordt, geheel of voor 
het gedeelte, waarin aansprakelijkheid is gedekt, aan het 

vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW, 
wanneer de door een derde geleden schade op vergoeding 
waarvan tegenover een verzekerde aanspraak wordt 
gemaakt, het gevolg is van een gebeurtenis waarvan voor 
verzekeringnemer en/of verzekerde en/of maatschappij op 
het moment van het sluiten van de verzekering onzeker 
was dat daaruit schade voor de derde was ontstaan dan 
wel naar de normale loop van omstandigheden nog zou 
ontstaan.

Artikel 4 | Premiebetaling
4.1 Verzekeringnemer is verplicht elke door hem aan de 

maatschappij verschuldigde premie te betalen binnen 
30 dagen vanaf het moment dat die is verschuldigd. Als 
er een ander tijdstip is aangegeven, is verzekeringnemer 
verplicht de premie voor dat tijdstip te voldoen. Onder 
premie wordt voor de toepassing van dit artikel ook 
verstaan de met de verzekering verband houdende overige 
verschuldigde bedragen.

4.2 In geval van niet-nakoming van de verplichting tot betaling 
van de premie, die verschuldigd is bij het aangaan van 
de verzekering, is de dekking vanaf de ingangsdatum 
niet ingegaan. Ingebrekestelling door de maatschappij 
is daarvoor niet vereist. Verzekeringnemer blijft 
onverminderd verplicht de premie te voldoen.

4.3 Bij niet-nakoming van de verplichting tot betaling van 
de vervolgpremie tijdens de looptijd van de verzekering 
eindigt de dekking eerst op de 14e dag na de dag waarop de 
maatschappij verzekeringnemer na de premievervaldatum 
in gebreke heeft gesteld. Bij gedeeltelijke betaling van de 
verschuldigde premie volgens de nota geldt dat de dekking 
van de daarop betrekking hebbende verzekering(en) 
eindigt op de 14e dag na de dag waarop de maatschappij 
verzekeringnemer na de premievervaldatum in gebreke 
heeft gesteld.

4.4 Bij einde van de dekking blijft verzekeringnemer verplicht 
de achterstallige en nog verschuldigde bedragen te betalen.

4.5 De dekking gaat (weer) in met ingang van de dag na 
die, waarop de premie inclusief wettelijke rente en de 
(buiten)gerechtelijke incassokosten vanaf de vervaldatum 
van de premienota door de maatschappij is ontvangen. 
De dekking gaat niet meer in als de maatschappij bij 
de ingebrekestelling heeft aangegeven de verzekering 
bij te late betaling als beëindigd te zien. In geval van 
overeengekomen termijnbetalingen geldt dat de dekking 
wordt hersteld, nadat alle onbetaald gebleven termijnen 
zijn betaald.

4.6. Na het aflopen van de in artikel 4.3 genoemde 
betaaltermijn is verzekeringnemer van rechtswege in 
verzuim en is de maatschappij gerechtigd de wettelijke 
rente in rekening te brengen vanaf de vervaldatum van de 
premienota tot aan het moment van volledige betaling.
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4.7 Vanaf het moment dat verzekeringnemer in verzuim 
is, is verzekeringnemer ook gehouden alle door de 
maatschappij gemaakte incassokosten, zowel gerechtelijke 
als buitengerechtelijke, te voldoen. De buitengerechtelijke 
incassokosten bedragen minimaal 15% van het 
verschuldigde bedrag inclusief de wettelijke rente.

4.8. Onder premie wordt ook verstaan de premie die de 
verzekeringnemer in verband met een tussentijdse 
wijziging van de verzekering verschuldigd is. Onder 
vervolg premie wordt verstaan de premie die de 
verzekeringnemer bij stilzwijgende verlenging van de 
verzekering verschuldigd is of bij termijnbetaling de 
premie die na betaling van de eerste termijn verschuldigd 
is.

Artikel 5 | Wat te doen bij schade?
5.1 Verzekeringnemer en/of verzekerde is verplicht:

a. zodra hij van een gebeurtenis waaruit een verplichting 
uit de verzekering kan ontstaan op de hoogte is 
of behoort te zijn, dit zo spoedig mogelijk als 
redelijkerwijs mogelijk is aan de maatschappij te 
melden;

b. in geval van (vermoeden van) een strafbaar feit ook zo 
spoedig mogelijk aangifte bij de politie te doen;

c. alle inlichtingen en bescheiden, die voor de maatschappij 
van belang zijn om haar uitkeringsplicht te beoordelen, 
binnen redelijke termijn aan de maatschappij te 
verstrekken;

d. zich te onthouden van alles wat de belangen van de 
maatschappij zou kunnen schaden;

e. zich te onthouden van iedere erkenning van 
aansprakelijkheid anders dan het bepaalde in artikel 5.4;

f. al datgene te doen en toe te staan dat kan bijdragen tot 
het voorkomen of beperken van de schade;

g. alle medewerking te verlenen aan de maatschappij en/of 
de door haar ingeschakelde expert(s) bij het vaststellen 
van voor de schadeafwikkeling van belang zijnde feiten 
en bij het voeren van verweer of het verhaal van betaalde 
schadevergoeding;

h. alle overige hem bekende verzekeringen op te geven die 
eveneens dekking geven voor de desbetreffende schade.

5.2 Als verzekeringnemer en/of verzekerde de in artikel 5.1 a 
t/m g genoemde verplichtingen niet nakomt, heeft dit 
verlies van het recht op vergoeding van schade en/of 
kosten, het recht op uitkering en/of het recht op dienst- en 
hulpverlening tot gevolg voor het geval dat de maatschappij 
door het niet nakomen van deze verplichtingen in een 
redelijk belang is geschaad. Dit geldt niet als 
verzekeringnemer en/of verzekerde de hiervoor genoemde 
verplichtingen niet kon nakomen door een gebeurtenis die 
hem niet kan worden toegerekend.

5.3 De maatschappij heeft het recht om niet over te gaan 
tot vergoeding van schade en/of kosten en/of dienst- 
en hulpverlening te weigeren als verzekeringnemer 

en/of verzekerde de in artikel 5.1 a t/m g genoemde 
verplichtingen niet is nagekomen met opzet de 
maatschappij te misleiden.

5.4 Overtreding van het verbod tot erkenning van 
aansprakelijkheid heeft geen gevolg bij terechte erkenning 
van aansprakelijkheid of bij een erkenning van alleen feiten.

5.5 Als verzekeringnemer en/of verzekerde de in artikel 5.1h 
genoemde verplichting niet nakomt, mag de maatschappij 
de nakoming van zijn verplichting tot vergoeding van 
schade en/of kosten en/of dienst- en hulpverlening 
opschorten, totdat de verzekeringnemer en/of verzekerde 
aan deze verplichting heeft voldaan.

Artikel 6 | Premie wijziging en/of voorwaarden
6.1 De maatschappij kan de premie en/of voorwaarden van 

de verzekering wijzigen per premievervaldatum. De 
maatschappij zal verzekeringnemer hierover in ieder 
geval 1 maand voor de premievervaldatum schriftelijk 
informeren.

6.2 De maatschappij kan als het schadeverloop van 
de verzekering daartoe aanleiding geeft of na een 
melding van een gebeurtenis waaruit een verplichting 
tot schadevergoeding voortvloeit, de premie en/of 
voorwaarden van de verzekering wijzigen met ingang van 
een door haar te bepalen datum.

6.3 De maatschappij kan de premie en/of voorwaarden 
voor verzekeringen van dezelfde soort en bloc dan wel 
groepsgewijs wijzigen. Behoort één van de verzekeringen 
zoals vermeld in het polisblad tot deze soort of groep, dan 
kan de maatschappij de premie en/of voorwaarden van de 
desbetreffende verzekering aanpassen en wel op een door 
haar te bepalen datum.

6.4 In vervolg op wat is bepaald in artikel 6.1, 6.2 en 6.3 gaat 
de wijziging in na een termijn van 1 maand gerekend vanaf 
de datum van de schriftelijke mededeling tot wijziging aan 
verzekeringnemer. Verzekeringnemer wordt geacht met de 
wijziging te hebben ingestemd, tenzij hij de maatschappij 
uiterlijk 1 maand nadat de wijziging hem is meegedeeld 
schriftelijk het tegendeel heeft bericht onder gelijktijdige 
opzegging met ingang van de dag waarop de wijziging 
ingaat van de verzekering waarop de te wijzigen premies 
en/of voorwaarden van toepassing zijn.

6.5 De mogelijkheid tot opzeggen door verzekeringnemer 
geldt niet als:
a. de wijziging van de premie en/of voorwaarden 

voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen;
b. de premie wijzigt in verband met indexering;
c. de wijziging een verlaging van de premie inhoudt;
d. de wijziging een uitbreiding van de dekking inhoudt.
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Artikel 7 | Begin, verlenging en einde van de verzekering
7.1 De verzekering begint en eindigt op de in het polisblad 

vermelde ingangs- en eindedatum op 0.00 uur, tenzij in de 
productvoorwaarden anders is vermeld.

7.2 Vanaf de in het polisblad vermelde contractsvervaldatum 
wordt de verzekering steeds stilzwijgend verlengd 
met de in het polisblad vermelde contractsduur, 
tenzij de verzekering door verzekeringnemer of 
door de maatschappij tenminste 2 maanden voor de 
contractsvervaldatum schriftelijk is opgezegd.

7.3 De verzekering eindigt:
a. na opzegging als genoemd in artikel 7.2 met ingang van 

de in het polisblad genoemde contractsvervaldatum;
b. na opzegging door verzekeringnemer op grond van 

artikel 6 met ingang van de datum waarop de nieuwe 
premies en/of voorwaarden van kracht zouden zijn 
geworden;

c. met ingang van de datum van beëindiging van de 
activiteiten van verzekeringnemer of met ingang van 
de datum waarop aan verzekeringnemer (voorlopige) 
surséance van betaling wordt verleend, zijn faillissement 
wordt uitgesproken, of een verzoek tot wettelijke 
schuld -sanering wordt ingediend. Verzekeringnemer 
dient de maatschappij hierover onmiddellijk schriftelijk 
te informeren;

d. met directe ingang in geval van opzet tot misleiding 
door verzekeringnemer.

Artikel 8 | Samenloop van verzekeringen
Als ook onder een andere verzekering aanspraak op vergoeding 
bestaat/zou hebben bestaan als deze verzekering niet zou 
bestaan, geldt deze verzekering alleen als aanvulling op die andere 
verzekering. Dit geldt zowel voor het verschil in verzekerd bedrag 
als voor het verschil in verzekeringsvoorwaarden. Een eigen risico 
op een andere verzekering wordt niet vergoed.

Artikel 9 | Cessie en verpanding
Verzekerde is niet bevoegd de hem uit de verzekering toekomende 
rechten zonder schriftelijke toestemming van de maatschappij te 
cederen of te verpanden.

Artikel 10 | Wettelijke rente
Onder wettelijke rente wordt verstaan de wettelijke rente als 
bedoeld in artikel 6:119 BW.

Artikel 11 | Geschillen en toepasselijk recht
Op de verzekering is het Nederlands recht van toepassing. 
Klachten en geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling, 
totstandkoming en uitvoering van de verzekering kunnen 
worden voorgelegd aan de directie van Centraal Beheer Achmea, 
Postbus 700, 7300 HC Apeldoorn. De verzekeringnemer die 
geen gebruik wil maken van deze mogelijkheid of vindt dat de 

behandeling of uitkomst hiervan niet bevredigend voor hem is, 
kan — evenals Centraal Beheer Achmea — het geschil voorleggen 
aan de bevoegde rechter te Amsterdam of Rotterdam.

Artikel 12 | Adresbepaling
Alle mededelingen door de maatschappij vinden rechtsgeldig 
plaats aan het laatste aan haar bekende adres van verzekeringnemer 
of het adres zoals dat blijkt uit de desbetreffende registratie in het 
register van de Kamer van Koophandel. De verzekeringsnemer is 
verplicht adreswijzigingen schriftelijk aan de maatschappij door te 
geven.

Artikel 13 | Persoonsgegevens
Bij de aanvraag van een verzekering of financiële dienst vraagt 
de maatschappij om persoonsgegevens. Deze gegevens worden 
gebruikt binnen Achmea ten behoeve van het aangaan van en 
uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten of financiële diensten, 
voor relatiebeheer, voor het uitvoeren van marketing activiteiten, 
ter voorkoming en bestrijding van fraude tegen financiële 
instellingen, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen 
aan wettelijke verplichtingen. In verband met een verantwoord 
acceptatiebeleid kan Achmea uw gegevens doorgeven aan en 
raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. Doelstelling hiervan is 
risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement 
van de Stichting CIS is van toepassing. 
Zie ook www.stichtingcis.nl. Ook kan de maatschappij de 
gegevens gebruiken om de betrokkene te informeren over voor 
hem/haar relevante producten en diensten. Als de betrokkene geen 
prijs stelt op informatie over producten of diensten, dan kan hij/zij 
dit schriftelijk melden bij Centraal Beheer Achmea, Postbus 9150, 
7300 HZ Apeldoorn, t.a.v. afdeling Achmea Relatie Administratie.

Artikel 14 | Terrorismerisico
Voor schade als gevolg van terrorisme, kwaadwillige besmetting 
en/of preventieve maatregelen en handelingen of gedragingen ter 
voorbereiding daarvan, hierna zowel gezamenlijk als afzonderlijk 
te noemen het “terrorismerisico”, is de schadevergoeding/dekking 
beperkt tot de uitkering zoals omschreven in het van toepassing 
zijnde Clausuleblad terrorismedekking van de Nederlandse 
Herverzekerings maatschappij voor Terrorismeschaden N.V.
De afwikkeling van een schademelding op grond van het 
terrorismerisico geschiedt overeenkomstig het van toepassing 
zijnde Protocol afwikkeling claims van de Nederlandse 
Herverzekerings maatschappij voor Terrorismeschaden N.V. 
Zie www.terrorismeverzekerd.nl. Aansluitend op deze algemene 
voorwaarden vindt u het clausuleblad terrorismedekking 
van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor 
Terrorismeschaden N.V. als bijlage op de volgende pagina.

Bijlage: Clausuleblad terrorisme 
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 Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse 
Herverzekerings maatschappij voor Terrorismeschaden N.V. 
(NHT)

  Artikel 1 | Begripsomschrijvingen
  In dit clausuleblad en de daarop berustende bepalingen wordt - 
voor zover niet anders blijkt - verstaan onder: 

   1.1  Terrorisme:
  Gewelddadige handelingen en/of gedragingen - begaan 
buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van 
de Wet op het financieel toezicht genoemde vormen van 
molest - in de vorm van een aanslag of een reeks van in 
tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als 
gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, 
al dan niet de dood tengevolge hebbend, en/of schade aan 
zaken ontstaat dan wel anderszins economische belangen 
worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag 
of reeks - al dan niet in enig organisatorisch verband - is 
beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde 
politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te 
verwezenlijken.

   1.2  Kwaadwillige besmetting:
  Het - buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 
van de Wet op het financieel toezicht genoemde vormen 
van molest - (doen) verspreiden van ziektekiemen en/
of stoffen die als gevolg van hun (in)directe fysische, 
biologische, radioactieve of chemische inwerking 
letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet 
de dood tengevolge hebbend, bij mensen of dieren 
kunnen veroorzaken en/of schade aan zaken kunnen 
toebrengen dan wel anderszins economische belangen 
kunnen aantasten, waarbij aannemelijk is dat het (doen) 
verspreiden - al dan niet in enig organisatorisch verband - 
is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde 
politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te 
verwezenlijken. 

   1.3  Preventieve maatregelen:
  Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden 
getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar 
van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden 
of - indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt - de gevolgen 
daarvan te beperken.

   1.4  Nederlandse Herverzekeringmaatschappij voor 
Terrorismeschaden N.V. (NHT):
  Een door het Verbond van Verzekeraars 
opgerichte herverzekeringsmaatschappij, 
waarbij uitkeringsverplichtingen uit hoofde van 
verzekeringsovereenkomsten, die voor in Nederland 
toegelaten verzekeraars direct of indirect kunnen 
voortvloeien uit de verwezenlijking van de in artikel 1.1, 
1.2 en 1.3 omschreven risico’s, in herverzekering kunnen 
worden ondergebracht.

   1.5  Verzekeringsovereenkomsten:
  a. Overeenkomsten van schadeverzekering voor zover zij 

overeenkomstig het bepaalde in artikel 1:1 onder “staat 
waar het risico is gelegen” van de Wet op het financieel 
toezicht betrekking hebben op in Nederland gelegen 
risico’s.

  b. Overeenkomsten van levensverzekering voor zover 
gesloten met een verzekeringnemer met gewone 
verblijfplaats in Nederland, of, indien verzekeringnemer 
een rechtspersoon is, met de in Nederland gevestigde 
vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering 
betrekking heeft.

  c. Overeenkomsten van natura-uitvaartverzekering 
voor zover gesloten met een verzekeringnemer met 
een gewone verblijfplaats in Nederland, of, indien 
verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in 
Nederland gevestigde vestiging van de rechtspersoon 
waarop de verzekering betrekking heeft.

  
   1.6  In Nederland toegelaten verzekeraars:

  Levens-, natura-uitvaart- en schadeverzekeraars die op 
grond van de Wet op het financieel toezicht bevoegd zijn 
om in Nederland het verzekeringsbedrijf uit te oefenen.

  Artikel 2 |  Begrenzing van de dekking voor het 
 terrorismerisico

  2.1 Indien en voor zover, met inachtneming van de in 
artikel 1.1, 1.2 en 1.3 gegeven omschrijvingen, en binnen 
de grenzen van de geldende polisvoorwaarden, dekking 
bestaat voor gevolgen van een gebeurtenis die (direct of 
indirect) verband houdt met:
  - terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve 

maatregelen,
  - handelingen of gedragingen ter voorbereiding van 

terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve 
maatregelen,

  hierna gezamenlijk aan te duiden als ‘het terrorismerisico’, 
geldt dat de uitkeringsplicht van de verzekeraar terzake van 
iedere bij haar ingediende aanspraak op schadevergoeding 
en/of uitkering, is beperkt tot het bedrag van de uitkering 
die de verzekeraar terzake van die aanspraak ontvangt 
onder de herverzekering voor het terrorismerisico 
bij de NHT, in het geval van een verzekering met 
vermogensopbouw vermeerderd met het bedrag van de uit 
hoofde van de betrokken verzekering reeds gerealiseerde 
vermogensopbouw. Bij levensverzekeringen wordt het 
bedrag van de gerealiseerde vermogensopbouw gesteld 
op de krachtens de Wet op het financieel toezicht aan 
te houden premiereserve ten aanzien van de betrokken 
verzekering.

  2.2 De NHT biedt herverzekeringsdekking voor de hiervoor 
genoemde aanspraken tot maximaal 1 miljard euro per 
kalenderjaar. Vorengenoemd bedrag kan van jaar tot 
jaar worden aangepast en geldt voor alle bij de NHT 

 Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse 

Herverzekerings maatschappij voor Terrorismeschaden N.V. 

(NHT) 
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aangesloten verzekeraars tezamen. Van een eventuele 
aanpassing zal mededeling worden gedaan in drie landelijk 
verschijnende dagbladen.

  2.3 In afwijking van het in de voorgaande leden van dit artikel 
bepaalde, geldt voor verzekeringen die betrekking hebben 
op:
  - schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan;
  - gevolgschade van schade aan onroerende zaken en/of de 

inhoud daarvan, 
  dat per verzekeringnemer per verzekerde locatie per jaar 
maximaal 75 miljoen euro onder deze overeenkomst zal 
worden uitgekeerd, voor alle deelnemende verzekeraars 
zoals bedoeld in artikel 1 tezamen, ongeacht het aantal 
afgegeven polissen.
  Voor de toepassing van dit artikellid wordt onder 
verzekerde locatie verstaan: alle op het risicoadres 
aanwezige door verzekeringnemer verzekerde objecten, 
alsmede alle buiten het risicoadres gelegen door 
verzekeringnemer verzekerde objecten waarvan het 
gebruik en/of de bestemming in relatie staat tot de 
bedrijfsactiviteiten op het risicoadres. Als zodanig zullen in 
ieder geval worden aangemerkt alle door verzekeringnemer 
verzekerde objecten die op minder dan 50 meter afstand 
van elkaar gelegen zijn en waarvan er tenminste een op het 
risicoadres is gelegen.
  Voor de toepassing van dit artikellid geldt voor 
rechtspersonen en vennootschappen die zijn verbonden in 
een groep, zoals bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk 
Wetboek, dat alle groepsmaatschappijen tezamen worden 
aangemerkt als een verzekeringnemer, ongeacht door 
welke tot de groep behorende groepsmaatschappij(en) de 
polis(sen) is (zijn) afgesloten.

  Artikel 3 | Uitkeringsprotocol NHT
  3.1 Op de herverzekering van de verzekeraar bij de NHT is 

van toepassing het Protocol afwikkeling claims (hierna te 
noemen het Protocol). Op grond van de in dit Protocol 
vastgestelde bepalingen is de NHT onder meer gerechtigd 
de uitkering van de schadevergoeding of het verzekerde 
bedrag uit te stellen tot het moment waarop zij kan 
bepalen of en in hoeverre zij over voldoende financiële 
middelen beschikt om alle vorderingen waarvoor zij 
als herverzekeraar dekking biedt, voor het geheel te 
voldoen. Voor zover de NHT niet over voldoende 
financiële middelen blijkt te beschikken, is zij gerechtigd 
overeenkomstig bedoelde bepalingen een gedeeltelijke 
uitkering aan de verzekeraar te doen.

  3.2 De NHT is, met in achtneming van het gestelde in 
bepaling 7 van het Protocol afwikkeling claims, bevoegd 
om te beslissen of een gebeurtenis in verband waarmee 
aanspraak op uitkering wordt gedaan, als een gevolg van 
de verwezenlijking van het terrorismerisico moet worden 
aangemerkt. Een daartoe strekkend en overeenkomstig 

voornoemde bepaling genomen besluit van de NHT, is 
bindend jegens verzekeraar, verzekeringnemer, verzekerden 
en tot uitkering gerechtigden.

  3.3 Eerst nadat de NHT aan de verzekeraar heeft medegedeeld 
welk bedrag, al dan niet bij wijze van voorschot, terzake 
van een vordering tot uitkering aan haar zal worden 
uitgekeerd, kan de verzekerde of de tot uitkering 
gerechtigde op de in artikel 3.1 bedoelde uitkering terzake 
tegenover de verzekeraar aanspraak maken.

  3.4 De herverzekeringsdekking bij de NHT is ingevolge 
bepaling 17 van het Protocol slechts van kracht voor 
aanspraken op schadevergoeding en/of uitkering die 
worden gemeld binnen twee jaar nadat de NHT van een 
bepaalde gebeurtenis of omstandigheid heeft vastgesteld 
dat deze als een verwezenlijking van het terrorismerisico in 
de zin van dit Clausuleblad wordt beschouwd.

  Dit Clausuleblad is gedeponeerd op 10 januari 2007 bij de 
Rechtbank Amsterdam onder nummer 3/2007 en op 10 januari 
2007 onder nummer 27178761 bij de Kamer van Koophandel 
Amsterdam. 
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 Artikel 1 | Omvang van de verzekering
De hierbij behorende Algemene Voorwaarden vormen één 
geheel met deze Productvoorwaarden, waarbij de opgenomen 
de Rubrieken alleen van toepassing zijn indien de betreffende 
Rubriek is meeverzekerd. Een Rubriek is meeverzekerd indien het 
polisblad dat vermeldt.

Artikel 2 | Verzekeringsgebied
De verzekering is van kracht binnen Europa, alsmede in Aziatisch 
Turkije, Israël, Marokko, Tunesië en Algerije. De verzekering 
is mede van kracht gedurende professioneel vervoer van het 
verzekerd object, op welke wijze dan ook, in of tussen de landen 
van het verzekeringsgebied.

Artikel 3 | Algemene uitsluitingen
Niet verzekerd is:
3.1 a.   Molest

 Schade of voorval, veroorzaakt door of ontstaan uit 
gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse 
onlusten, oproer en muiterij van leden van enig 
gewapende macht.

b. Atoomkernreacties
 Schade of voorval, veroorzaakt door, optredende bij of 

voortvloeiende uit atoomkernreacties, onverschillig hoe 
en waar de reactie is ontstaan.

c. Inbeslagneming
 Schade of voorval, veroorzaakt gedurende de tijd dat 

het verzekerde object in beslag is genomen of wordt 
gebruikt krachtens besluit van een Nederlandse of 
vreemde overheid.

d. Verhuur, lease en betaald vervoer
 Schade of voorval, veroorzaakt terwijl het verzekerde 

object is verhuurd, verleasd of wordt gebruikt voor 
vervoer van personen tegen betaling. Deze uitsluiting 
geldt niet voor vervoer tegen betaling van collega’s van 
en naar het werk.

e. Wijziging en ander gebruik
 Schade of voorval, veroorzaakt terwijl het verzekerde 

object:
• een wijziging heeft ondergaan waardoor het risico 

wordt verzwaard;
• voor andere doeleinden wordt gebruikt dan is 

overeengekomen, waardoor het risico wordt 
verzwaard;

• voor een ander doel wordt gebruikt dan door de wet 
is toegestaan.

f. Niet nakomen verplichtingen
 Schade of voorval, indien de verzekeringnemer 

en/of verzekerde de verplichtingen uit deze 
Productvoorwaarden niet (tijdig) nakomt, mits 
de maatschappij door het niet nakomen van deze 
verplichtingen in een redelijk belang is geschaad.

3.2 Het bepaalde in artikel 3.1 onder d t/m f geldt niet voor 
de verzekeringnemer, die aantoont dat de omstandigheden 
zich buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan 
en dat hem met betrekking tot deze omstandigheden in 
redelijkheid geen verwijt treft.

Artikel 4 | Premierestitutie
In geval van tussentijdse beëindiging bij verkoop, diefstal en totaal 
verlies van het verzekerde object, betaalt de maatschappij de reeds 
betaalde premie over het resterende tijdvak aan verzekeringnemer 
terug. Restitutie vindt plaats vanaf de datum van verkoop, diefstal 
of totaal verlies. Indien het een datum in het verleden betreft, vanaf 
de datum van de melding.

Artikel 5 | Informatieplicht
5.1 De verzekeringnemer/verzekerde is verplicht de 

maatschappij zo spoedig mogelijk te informeren indien 
zich één of meer van de volgende omstandigheden 
voordoen:
a. de verzekeringnemer houdt op belang te hebben bij een 

verzekerd object;
b. de verzekerde verliest de feitelijke macht over een 

verzekerd object;
c. verkoop of overdracht van een verzekerd object aan een 

derde;
d. een verzekerd object moet als totaal verloren worden 

beschouwd;
e. een verzekerd object wordt overwegend in het 

buitenland gebruikt.

5.2 De verzekering van een verzekerd object waarvan zich 
één of meer van de onder lid 1 a tot en met d genoemde 
omstandigheden voordoen, eindigt op het moment 
waarop de omstandigheid of omstandigheden intreden. 
Ten aanzien van de omstandigheid als genoemd onder 
lid 1 e geldt dat de verzekering eindigt per eerstkomende 
contractsvervaldatum.

Artikel 6 | Ingangsdatum en duur van de verzekering
6.1 De verzekering begint op de in het polisblad vermelde 

ingangsdatum van het contract te 00.00 uur.

6.2 De verzekering wordt de eerste maal aangegaan tot 
de contractsvervaldatum. Daarna wordt zij telkens 
automatisch 12 maanden verlengd, tenzij de verzekering 
tijdig is opgezegd.

Artikel 7 | Wijziging risico
In aanvulling op artikel 6.2 van de Algemene Voorwaarden kan de 
maatschappij indien het risico daartoe aanleiding geeft de premie 
en/of voorwaarden van de verzekering wijzigen met ingang van 
een door haar te bepalen datum. De wijziging gaat in na een 
termijn van 1 maand gerekend vanaf de datum van de schriftelijke 
mededeling tot wijziging aan de verzekeringnemer.
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De verzekeringnemer wordt geacht met de wijziging te hebben 
ingestemd, tenzij hij de maatschappij uiterlijk 1 maand nadat 
de wijziging hem is medegedeeld schriftelijk het tegendeel heeft 
bericht onder gelijktijdige opzegging van de verzekering met 
ingang van de dag waarop de wijziging ingaat.

Artikel 8 | Nadere overeenkomst
Alle voorwaarden kunnen worden aangevuld of gewijzigd 
bij nadere overeenkomst tussen verzekeringnemer en de 
maatschappij. Indien de nadere overeenkomst een bepaling bevat, 
die ter zake van eenzelfde onderwerp afwijkt van de regeling in de 
Algemene- of Productvoorwaarden of daarmee onverenigbaar is, 
gaat de bepaling uit de nadere overeenkomst voor.

Artikel 9 | No claim
9.1 Tenzij anders overeengekomen wordt bij het sluiten 

van de verzekering het kortingspercentage en het aantal 
schadevrije jaren vastgesteld. Vervolgens wordt na 
elk verzekeringsjaar de korting voor de premie voor 
het volgende jaar berekend. Dit gebeurt aan de hand 
van onderstaande tabel die zowel betrekking heeft op 
Rubriek 2 Wettelijke Aansprakelijkheid als op Rubriek 3 
Casco. Een aangemelde schade heeft geen invloed op de no 
claim indien:
• geen schadevergoeding verschuldigd is;
• een betaalde schade volledig is verhaald;
• de schadevergoeding uitsluitend een gevolg is van 

een onder de beperkte cascoverzekering (Top) gedekt 
evenement.

9.2 Indien de dekking No claim Beschermer van kracht is en 
voor zover deze dekking bij de betreffende verzekerde 
objecten in de polisbladen is vermeld, gelden de bepalingen 
van Rubriek 8 No claim Beschermer.

No claim tabel
Totaal aantal Percentage Geen 1 2 3 
Schadevrije No claim schade schade schaden of meer
jaren     schaden
 16 75,0 17 9 4 0
 15 75,0 16 9 4 0
 14 75,0 15 9 4 0
 13 75,0  14 6 4 0
 12 75,0 13 6 4 0
 11 75,0 12 6 2 -2
 10 75,0 11 5 1 -3
 9 75,0 10 4 0 -3
 8 72,5  9 3 -1 -3
 7 67,5 8 2 -2 -3
 6 62,5 7 2 -2 -3
 5 57,5 6 1 -3 -3
 4 52,5 5 0 -3 -3
 3 47,5 4 -1 -3 -3
 2 42,5 3 -2 -3 -3
 1 32,5 2 -3 -3 -3
 0 25,0 1 -3 -3 -3
 -1 15,0 0 -3 -3 -3
 -2 5,0  -1 -3 -3 -3
 -3 +15,0 -2 -3 -3 -3

Deze no claim tabel is geldig vanaf 1 januari 2003 en vervangt alle 
voorgaande no claim tabellen.

Artikel 10 | Terrorismerisico
Het terrorismerisico is uitsluitend verzekerd volgens de 
gelimiteerde dekking van de Algemene Voorwaarden.
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Artikel 11 | Aanvullende begripsomschrijvingen
11.1 Verzekerde

a. de verzekeringnemer;
b. de eigenaar, de houder, de gemachtigde bestuurder en 

de door een verzekerd object vervoerde personen, 
behoudens het bepaalde in artikel 16.3;

c. de werkgever van de onder a en b genoemde 
verzekerden, indien hij krachtens artikel 170 van 
boek 6 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk is 
voor de schade door een verzekerde veroorzaakt. Voor 
de werkgever geldt de verzekering slechts, indien de 
verzekerde die de schade veroorzaakt zelf rechten aan 
de verzekering kan ontlenen en geen uitsluiting van 
toepassing is.

Artikel 12 | Omvang van de dekking
Verzekerd is:
12.1 Wettelijke aansprakelijkheid

Deze verzekering voldoet aan de door of krachtens de Wet 
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde 
eisen. De conform de Wet Aansprakelijkheidsverzekering 
Motorrijtuigen vereiste dekkingen voor het vervoer van 
personen en/of het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden 
uitsluitend voorzover deze dekkingen zijn vermeld op 
het polisblad. Tevens zijn de wettelijke bepalingen van 
de in het internationale verzekeringsbewijs genoemde 
landen op deze verzekering van toepassing. Verzekerd is 
de burgerechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerde, 
waartoe het gebruik van het motorrijtuig in het verkeer 
aanleiding kan geven.

Tevens is verzekerd de schade door het motorrijtuig als 
zodanig veroorzaakt, anders dan in het verkeer. Deze 
dekking is niet van toepassing indien en voorzover de 
schade door een andere verzekering wordt gedekt of 
door een andere verzekering gedekt zou zijn indien de 
onderhavige dekking niet bestond. 

Het verzekerde bedrag, voor alle verzekerden tezamen, 
is ten hoogste EUR 5.000.000,00 per gebeurtenis bij 
lichamelijk letsel en maximaal EUR 2.500.000,00 per 
gebeurtenis voor materiële schade.

12.2 Hulp- en dienstverlening
Verzekerd is de Hulp- en dienstverlening conform 
Rubriek 4 van deze voorwaarden.

12.3 Vervangend voertuig
De verzekering geeft tevens dekking voor een vervangend, 
niet aan verzekeringnemer toebehorend, gelijksoortig 
voerrijtuig. Deze dekking geldt gedurende maximaal 
21 dagen, te rekenen vanaf de dag van vervanging, 
alleen indien het oorspronkelijke verzekerd object door 
reparatie, onderhoud of dergelijke behandeling tijdelijk 
niet beschikbaar is. Deze dekking is niet van toepassing 
indien en voorzover de schade door een andere verzekering 
wordt gedekt of door een andere verzekering gedekt 

zou zijn indien de onderhavige dekking niet bestond. De 
huurkosten van het vervangend motorrijtuig worden niet 
vergoed.

12.4 Aanhangwagen, caravan of oplegger
Meeverzekerd is schade veroorzaakt met of door een aan 
het verzekerde object gekoppelde aanhangwagen, caravan 
of oplegger. Schade aan de aanhangwagen, caravan of 
oplegger zelf is niet verzekerd.

12.5 Slepen
Het slepen van een ander voertuig is meeverzekerd. Schade 
aan het gesleepte voertuig zelf is niet verzekerd.

12.6 Schade aan eigen voertuigen
Meeverzekerd is schade door een verzekerd object 
toegebracht aan een ander voertuig van verzekerde als 
gevolg van een aanrijding op de openbare weg of een 
openbaar terrein, als bedoeld in artikel 1 van de Wet Aan-
sprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. Niet vergoed 
worden de waardevermindering van het voertuig na herstel, 
de kosten van vervangend vervoer en de bedrijfsschade.

12.7 Ladingrisico
Meeverzekerd is schade aan derden toegebracht met 
of door de lading, terwijl deze zich bevindt op, wordt 
vervoerd met, valt van of nadat deze is gevallen van het 
verzekerde object, tenzij de schade wordt veroorzaakt 
tijdens laden of lossen.

12.8 Vervoer van gewonden
Verzekerd zijn de kosten van reinigen van de bekleding 
van het verzekerde object als gevolg van het kosteloos 
vervoeren van gewonde personen als gevolg van een 
verkeersongeval. Deze dekking is niet van toepassing 
indien en voorzover de schade door een andere verzekering 
wordt gedekt of door een andere verzekering gedekt zou 
zijn indien onderhavige dekking niet bestond.

12.9 Hulp door derden
Indien een verzekerde ten gevolge van een verkeersongeval 
door een derde – al dan niet bij het ongeval betrokken 
– wordt geholpen om dood of letsel te voorkomen 
respectievelijk te beperken en degene die hulp verleent lijdt 
door of tijdens de hulpverlening schade aan goederen, dan 
wordt deze schade vergoed tot ten hoogste EUR 500,00.
Deze dekking is niet van toepassing indien en voorzover 
de schade door een andere verzekering wordt gedekt of 
door een andere verzekering gedekt zou zijn indien de 
onderhavige dekking niet bestond.

12.10 Zekerheidstelling
Indien een buitenlandse overheid ter waarborging van de 
rechten van benadeelden een zekerheidstelling verlangt 
voor:
• het opheffen van een op een verzekerd object gelegd 

beslag; of
• de invrijheidstelling van een verzekerde;
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wordt de zekerheidstelling verstrekt tot ten hoogste een 
bedrag van EUR 50.000,00 per gebeurtenis.

De maatschappij is hiertoe alleen gehouden indien de 
verzekerde rechten aan de verzekering kan ontlenen. De 
verzekerde is verplicht de maatschappij te machtigen 
over de zekerheidstelling te beschikken zodra deze wordt 
vrijgegeven. Voorts dient hij alle medewerking te verlenen 
om de terugbetaling te verkrijgen.

12.11 Proceskosten en bijstand
a. Indien tegen een verzekerde een strafvervolging 

wordt ingesteld is de maatschappij gerechtigd de 
verzekerde door een door haar aangewezen raadsman 
te doen bijstaan. De verzekerde is verplicht hiertoe 
zijn medewerking te verlenen. De kosten van deze 
raadsman komen voor rekening van de maatschappij, 
indien en voor zover deze niet van overheidswege 
worden vergoed. Andere kosten, zoals boetes en 
transactiebedragen en enig andere met de strafvervolging 
samenhangende kosten worden niet vergoed.

b. De verzekerde die door de wederpartij in rechte wordt 
aangesproken tot vergoeding van schade is verplicht 
de feitelijke leiding van het proces over te laten aan 
de maatschappij en dient de door haar aangewezen 
gemachtigde alle benodigde volmachten te verlenen. De 
kosten van deze rechtsbijstand komen voor rekening 
van de maatschappij.

Artikel 13 | Aanvullende uitsluitingen
Niet verzekerd is:
13.1 a.  Wedstrijden en snelheidsproeven

 Schade ontstaan tijdens het deelnemen aan wedstrijden 
en snelheidsproeven, tenzij het gaat om puzzelritten 
waarbij het snelheidselement niet overweegt, met 
inbegrip van alle daaruit voortvloeiende schade.

b. Onbevoegde bestuurder
 Schade veroorzaakt, terwijl de bestuurder van het 

verzekerde object:
• geen voor het verzekerde object wettelijk in 

Nederland voorgeschreven geldig rijbewijs bezit;
• de rijbevoegdheid is ontzegd; of
• niet voldoet aan andere door of krachtens de wet 

gestelde bepalingen terzake van de bevoegdheid tot 
het besturen van een verzekerd object.

c. Opzet
 Schade die voor de verzekerde het beoogde of zekere 

gevolg is van zijn handelen of nalaten, met inbegrip van 
alle daaruit voortvloeiende schade.

d. Eigen en vervoerde zaken; opzicht
 Behoudens het bepaalde in artikel 12.6 schade, met 

inbegrip van alle daaruit voortvloeiende schade, aan 
roerende en onroerende zaken:
• die verzekerde in eigendom toebehoren;
• die door het verzekerde object worden vervoerd;
• die de verzekerde, of iemand namens hem, onder 

zich of in gebruik heeft uit hoofde van:

- een huur-, huurkoop-, lease-, pacht- of 
pandovereenkomst of vruchtgebruik (waaronder het 
recht van gebruik en bewoning);

- de uitoefening van een (neven)bedrijf of 
(neven)beroep, het verrichten van handenarbeid 
anders dan bij wijze van vriendendienst, en het 
vervullen van militaire of burgerlijke dienstplicht;

• die de verzekerde, of iemand namens hem, 
onrechtmatig onder zich of in gebruik heeft.

e. Letsel
 Letselschade, toegebracht aan de bestuurder van het 

verzekerde object dat de schade veroorzaakt.
Letselschade, toegebracht aan een passagier, terwijl deze 
zich op of in het verzekerde object bevindt, anders dan 
op een wettelijk toegestane zit- of staanplaats.

f. Diefstal/geweldpleging
 Schade die het gevolg is van de aansprakelijkheid van 

hen die zich door diefstal of geweldpleging de macht 
over een verzekerd object hebben verschaft en van 
hen die, dit wetende, een verzekerd object zonder 
geldige reden gebruiken, met inbegrip van alle daaruit 
voortvloeiende schade.

g. Contractuele aansprakelijkheid
 De aansprakelijkheid van de verzekerde die 

voortvloeit uit een door of namens hem aangegane 
contractuele verplichting, met inbegrip van alle daaruit 
voortvloeiende schade.

h. Luchtvaartuigen
 Schade, toegebracht aan een luchtvaartuig dat zich op 

het terrein van een vliegveld bevindt, met inbegrip van 
alle daaruit voortvloeiende schade waaronder die van de 
inzittenden van het luchtvaartuig.

13.2 Het bepaalde in artikel 13.1 onder a t/m c en e, de tweede 
zin geldt niet voor de verzekeringnemer die aantoont dat 
de omstandigheden zich buiten zijn weten en tegen zijn wil 
hebben voorgedaan en dat hem met betrekking tot deze 
omstandigheden in redelijkheid geen verwijt treft.

Artikel 14 | Schademelding
In aansluiting op artikel 5.1 onder a van de Algemene 
Voorwaarden is verzekeringnemer en/of verzekerde verplicht een 
gebeurtenis waaruit voor de maatschappij een verplichting uit deze 
verzekering kan ontstaan en een buitenlands gekentekend voertuig 
betrokken is, uiterlijk binnen twee maanden na het plaatsvinden 
van de gebeurtenis te melden bij de maatschappij.
Indien de verzekeringnemer en/of verzekerde deze verplichting 
niet nakomt verliest hij het recht om tegen de claim van de 
tegenpartij te ageren en zal de maatschappij op basis van de haar 
beschikbare informatie de schaden (laten) regelen. Eventueel 
hieruit voortvloeiende (financiële) consequenties komen voor 
rekening van verzekeringnemer en/of verzekerde.

Artikel 15 | Schaderegeling
Voor deze dekking geldt, indien van toepassing, het in het 
polisblad vermelde of bij de maatschappij geregistreerde eigen 
risico per verzekerd object per gebeurtenis.
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Artikel 16 | Verhaal
16.1 Indien krachtens de voorwaarden een uitsluiting 

van toepassing is, maar de maatschappij niettemin 
schadevergoeding verschuldigd wordt op grond van de 
Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen of 
een daarmee overeenstemmende buitenlandse wet, kan 
de maatschappij de door haar betaalde schadevergoeding 
verhalen op:
• degene voor wie de uitsluiting geldt;
• verzekeringnemer, behoudens het bepaalde in artikel 3.2 

en 13.2 van deze voorwaarden.

16.2 Indien de dekking is beëindigd of opgeschort, omdat 
de verzekeringnemer niet aan zijn verplichtingen 
heeft voldaan, maar de maatschappij vanwege een 
gebeurtenis na de beëindiging of de opschorting niettemin 
schadevergoeding verschuldigd wordt op grond van de 
Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen of 
een daarmee overeenstemmende buitenlandse wet, kan 
de maatschappij de door haar betaalde schadevergoeding 
verhalen op de verzekeringnemer.

16.3 Indien de maatschappij op grond van de Wet 
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen 
schadevergoeding verschuldigd wordt wegens een 
gebeurtenis optredend gedurende de tijd dat het verzekerde 
object tegen betaling stond gestald of in reparatie, 
onderhoud of dergelijke behandeling was, behoudt 
de maatschappij zich het recht van verhaal voor op de 
aansprakelijke persoon en op degene in wiens dienst 
deze stond. Deze personen worden uitdrukkelijk niet als 
verzekerde beschouwd. Deze bepaling geldt niet, indien 
de stalling, de reparatie, het onderhoud of dergelijke 
behandeling in eigen beheer van de verzekerde heeft 
plaatsgevonden.
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Artikel 17 | Aanvullende begripsomschrijvingen
17.1 Verzekerde

a. de verzekeringnemer;
b. de eigenaar, de houder, de gemachtigde bestuurder en 

de door het verzekerde object vervoerde personen, 
behoudens het bepaalde in artikel 22.2.

17.2 Dealer
Degene van wie de verzekeringnemer het verzekerde object 
heeft gekocht.

17.3 Verzekerde waarde
De in het polisblad vermelde of bij de maatschappij 
geregistreerde verzekerde waarde van het verzekerde 
object.
De verzekerde waarde dient als volgt door de 
verzekeringnemer te worden opgegeven:
• de catalogusprijs inclusief of -indien van toepassing- 

exclusief BTW, zoals vermeld in de prijscourant van de 
fabrikant -af importeur- op het moment van afgifte van 
het kentekenbewijs deel 1, voor zover afgifte daarvan 
heeft plaatsgevonden;

• vermeerderd met het bedrag dat -indien van toepassing- 
Voortvloeit uit de Wet Belasting Personenauto’s en 
Motorrijwielen (Wet BPM);

• vermeerderd met de prijs van de accessoires, zoals 
bedoeld onder artikel 17.4 voor zover deze niet in de 
consumentenprijs zijn begrepen en aan de maatschappij 
zijn opgegeven; en

• vermeerderd met de waarde van de eventuele opbouw, 
inbouw en inrichting, nadat de maatschappij deze als 
zodanig heeft geaccepteerd.

In afwijking van het bovenstaande dient voor nieuwe 
bestelauto’s, die op naam zijn gesteld na 1 juli 2005, de 
cataloguswaarde exclusief BPM opgegeven te worden.

17.4 Accessoires
Vast in de auto gemonteerde en uitsluitend binnen de 
auto te gebruiken audiovisuele en (tele)communicatieap- 
paratuur, niet-standaard velgen, fietsendrager, imperiaal, 
interieuraanpassingen (eventueel op medische indicatie), 
kinderzitjes en trekhaak. 

17.5 Consumentennieuwprijs
De laatst geldende nieuwprijs op basis van de Wet BPM 
in- of exclusief BTW, al naar gelang het verzekerde object 
in- of exclusief BTW is verzekerd.
Indien het type verzekerd object niet meer nieuw 
verkrijgbaar is dan wordt de waarde geïndexeerd volgens 
de indexcijfers van het C.B.S. gezinsconsumptie serie 6000.

Artikel 18 | Omvang van de dekking
Uitdrukkelijk geldt dat de hieronder vermelde dekkingen te 
weten ‘Brand- en Diefstaldekking’, ‘Beperkte Cascodekking’ en 
‘Uitgebreide Cascodekking’ uitsluitend van kracht zijn indien en 
voorzover deze dekkingen bij de betreffende verzekerde objecten 
in de polisbladen zijn vermeld. 

18.1 Algemene dekking
Zowel voor de Brand- en diefstaldekking (artikel 18.2 ), als 
de Beperkte Cascodekking (artikel 18.3) en de Uitgebreide 
Cascodekking (artikel 18.4) geldt de volgende algemene 
dekking:
a. Hulp- en dienstverlening
 Verzekerd is de Hulp- en dienstverlening conform 

Rubriek 4 van deze voorwaarden, tenzij anders is 
overeengekomen.

b. Accessoires
 Verzekerd zijn de accessoires als bedoeld in artikel 17.4 

en de eventuele opbouw, inbouw en inrichting, 
echter uitsluitend nadat deze ter verzekering aan 
de maatschappij zijn opgegeven en zo nodig zijn 
geaccepteerd en zijn opgeteld bij de verzekerde waarde 
van het verzekerde object, voor zover deze zaken niet in 
de consumentenprijs van het voertuig zijn inbegrepen.

c. Vervangend voertuig
 De verzekering geeft tevens dekking voor een 

vervangend, niet aan de verzekeringnemer toebehorend 
voertuig, gelijksoortig voertuig. De maatschappij 
zal in geval van schade maximaal het verzekerde 
bedrag van het oorspronkelijke verzekerde object 
uitkeren. Deze dekking geldt gedurende maximaal 
21 dagen, te rekenen vanaf de dag van vervanging, 
alleen indien het oorspronkelijke verzekerde object 
door reparatie, onderhoud, of dergelijke behandeling 
tijdelijk niet beschikbaar is. Deze dekking is niet van 
toepassing indien en voorzover de schade door een 
andere verzekering wordt gedekt of door een andere 
verzekering gedekt zou zijn indien de onderhavige 
dekking niet bestond. De huurkosten van het 
vervangend voertuig wordt niet vergoed.

18.2 Brand- en diefstaldekking
Verzekerd is verlies of beschadiging van het verzekerde 
object indien de schade is veroorzaakt door:
a. brand, blikseminslag, explosie, zelfontbranding of 

kortsluiting. De schade die ontstaat bij eventuele 
daaraan voorafgaande of daaruit voortvloeiende 
gebeurtenissen is niet gedekt;

b. diefstal en verduistering van en joyriding met het 
verzekerde object, alsmede poging daartoe. Hieronder 
wordt mede begrepen de mogelijke schade aan het 
verzekerde object die bij of na de vermissing is ontstaan, 
indien het verzekerde object binnen de in artikel 21.5 
bedoelde termijn wordt teruggevonden. Onder 
diefstal wordt mede begrepen oplichting, indien het 
verzekerde object daardoor uit de feitelijke macht van 
de verzekerde geraakt;

c. diefstal en verduistering van de verzekerde accessoires 
als bedoeld in artikel 18.4 en de verzekerde opbouw, 
inbouw of inrichting, alsmede poging daartoe.
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18.3 Beperkte Cascodekking (Top-dekking)
Naast de Brand- en Diefstaldekking (artikel 18.2) is tevens 
verzekerd verlies of beschadiging van het verzekerde object 
indien de schade uitsluitend is veroorzaakt door:
a. -  botsing met vogels, loslopende dieren of overstekend 

wild. Derhalve niet schade die ontstaat bij eventuele 
daaraan voorafgaande of daaruit voortvloeiende 
botsingen;

- hagel, aardbeving, vulkanische uitbarsting, 
lawines, vallend berggesteente, aardverschuiving, 
overstroming en vloedgolf;

- het door een storm, waaronder te verstaan een 
windsnelheid van tenminste 14 meter per seconde 
(windkracht 7), vallen van bomen, takken, 
dakpannen of andere soorten dakbedekking, en het 
omwaaien van het verzekerde object zelf;

- relletjes;
- het in aanraking komen met een vallend luchtvaartuig 

of delen daarvan, en daaruit vallende voorwerpen;
- een plotseling van buitenkomend onheil, gedurende 

de tijd dat het verzekerde object aan de zorg van een 
vervoersonderneming ten vervoer is toevertrouwd, in 
of tussen de landen van het verzekeringsgebied.
De enkele lakschade, alsmede schade door takelen of 
slepen zijn echter uitgesloten.

b. Ruitbreuk, alsmede schade aan het verzekerde object 
door de ruitscherven veroorzaakt, uitsluitend indien 
bij dezelfde gebeurtenis geen andere schade aan het 
verzekerde object is ontstaan. Onder een ruit wordt 
verstaan een voorruit, een achterruit of een zijruit. 
Andere delen van glas vallen niet onder de definitie van 
ruit.

c. De van een verzekerde gevorderde bijdrage in de 
averijgrosse.

18.4 Uitgebreide cascodekking
Naast de Brand- en Diefstaldekking (artikel 18.2) en de 
Beperkte Cascodekking (artikel 18.3) is tevens verzekerd 
verlies of beschadiging van het verzekerde object, indien de 
schade is veroorzaakt door:
a. te water of van de weg geraken, omslaan en botsingen, 

ook indien een eigen gebrek van het verzekerde object 
de oorzaak is.

b. elk plotseling van buiten komend onheil.

Artikel 19 | Aanvullende uitsluitingen
Niet verzekerd is:
19.1 a. Wedstrijden en snelheidsproeven

 Schade ontstaan tijdens het deelnemen aan wedstrijden 
en snelheidsproeven, tenzij het gaat om puzzelritten 
waarbij het snelheidselement niet overweegt.

b. Onbevoegde bestuurder
 Schade veroorzaakt terwijl de bestuurder van het 

verzekerde object:
• geen voor het verzekerde object wettelijk in 

Nederland voorgeschreven geldig rijbewijs bezit;
• de rijbevoegdheid is ontzegd;

• niet voldoet aan andere door of krachtens de wet 
gestelde bepalingen terzake van de bevoegdheid tot 
het besturen van een verzekerd object.

c. Opzet en onzorgvuldigheid
• Schade die voor de verzekerde het beoogde of zekere 

gevolg is van zijn handelen of nalaten, met inbegrip 
van alle daaruit voortvloeiende schade.

• Schade die het gevolg is van het niet in acht nemen 
van de normale zorgvuldigheid ter voorkoming van 
diefstal van het verzekerde object.

d. Rijden onder invloed
 Schade veroorzaakt, terwijl de feitelijke bestuurder 

onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of 
enig bedwelmend middel verkeerde, dat het besturen 
van het verzekerde object hem door de wet of overheid 
is of zou zijn verboden.

e. Waardevermindering
 De waardevermindering van het verzekerde object na 

herstel.
f. Eigen gebrek
 Een eigen gebrek van het verzekerde object. Onder 

eigen gebrek wordt ook verstaan onvoldoende 
smering of koeling, tenzij deze het gevolg is van 
een verzekerde gebeurtenis. Onder eigen gebrek 
wordt ook verstaan schade ontstaan door niet goed 
uitgevoerde werkzaamheden wegens reparatie, 
onderhoud of dergelijke behandeling behoudens de 
schade die – indien meeverzekerd – ontstaat bij een 
daarop volgende gebeurtenis als vermeld in artikel 18.4 
onder a. Deze uitsluiting geldt niet, indien de schade 
wordt veroorzaakt door brand, blikseminslag, explosie, 
zelfontbranding of kortsluiting.

g. Technische schade door bedieningsfout
 Schade ontstaan aan een technisch gedeelte van het 

verzekerde object, zoals de motor, de versnellingsbak en 
de elektronica, die het gevolg is van een bedieningsfout, 
behoudens de schade die -indien meeverzekerd- ontstaat 
bij een daarop volgende gebeurtenis als vermeld in 
artikel 18.4 onder a. Onder bedieningsfout wordt ook 
verstaan het gebruik van een voor het verzekerde object 
verkeerde brandstof. Deze uitsluiting geldt niet, indien 
de schade wordt veroorzaakt door brand, blikseminslag 
explosie, zelfontbranding of kortsluiting.

h. Bevriezing
 Schade door bevriezing, tenzij deze het gevolg is van een 

verzekerde gebeurtenis.
19.2 Het bepaalde in artikel 19.1 onder a t/m d geldt niet voor 

de verzekeringnemer, die aantoont dat de omstandigheden 
zich buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan 
en dat hem met betrekking tot deze omstandigheden in 
redelijkheid geen verwijt treft.

Artikel 20 | Schademelding
In aanvulling op het bepaalde in artikel 5 van de Algemene 
Voorwaarden verklaart verzekerde zich in geval van diefstal, 
Verduistering, joyriding of oplichting alsmede poging daartoe 
akkoord met het aanmelden door de maatschappij van de 
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voertuiggegevens aan het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit 
(VbV), zodat door de overheid erkende particuliere organisaties 
door de maatschappij ingeschakeld kunnen worden voor het 
terugvinden van het verzekerde object.

Artikel 21 | Schaderegeling
21.1 Omvang van de schadevergoeding

De maatschappij vergoedt als gevolg van een gedekte 
gebeurtenis:
a. bij beschadiging van het verzekerde object de 

reparatiekosten tot ten hoogste het verschil in waarde 
onmiddellijk voor en na het ongeval.
Indien de reparatiekosten hoger zijn dan dit verschil dan 
is er sprake van totaal verlies;

b. bij totaal verlies van het verzekerde object de waarde 
onmiddellijk voor het totaal verlies onder aftrek van de 
opbrengst van de restanten;

c. bij vermissing van het verzekerde object de waarde 
onmiddellijk voor de vermissing; met dien verstande dat 
niet meer dan de verzekerde waarde wordt vergoed.

Bij het bepalen van de vergoeding als bedoeld in dit artikel 
wordt de in het polisblad vermelde of bij de maatschappij 
geregistreerde verzekerde waarde als uitgangspunt 
gehanteerd, tenzij door de verzekeringnemer een hogere 
verzekerde waarde is opgegeven dan voortvloeit uit 
artikel 17.3. In dat geval wordt uitgegaan van de waarde die 
de verzekeringnemer als verzekerde waarde had dienen op 
te geven.

21.2 Waarderegeling 
In aanvulling op het bepaalde in artikel 21.1 kan 
verzekeringnemer onder de genoemde voorwaarden een 
beroep doen op de volgende waarderegelingen: 
a. Nieuwwaarderegeling 

Indien het verzekerde object verzekeringnemer in 
eigendom toebehoort, bij afgifte van het kentekenbewijs 
deel IA ( datum eerste toelating) nieuw was en ten 
tijde van de schade niet ouder is dan drie jaar en 
verzekeringnemer een Uitgebreide Cascodekking heeft, 
geldt de volgende afschrijvingsregeling: 
1. Bedragen de herstelkosten meer dan 2/3 van 

de consumentennieuwprijs dan vergoedt de 
maatschappij, onder aftrek van de waarde van de 
restanten, 
a.  bij schade binnen twaalf maanden na afgifte 

van het kentekenbewijs deel IA (datum eerste 
toelating), de consumentenprijs; 

 b.  bij schade na twaalf maanden na afgifte van het 
kentekenbewijs deel IA (datum eerste toelating), 
de consumentenprijs verminderd met ¼% 
afschrijving per 1000 afgelegde kilometers en 
vanaf de 7e maand 1% afschrijving per maand of 
gedeelte daarvan. 

2.  Bedragen de herstelkosten 2/3 of minder van 
de consumentennieuwprijs dan vergoedt de 
maatschappij: 
a.  indien het verzekerde object wordt hersteld: de 

herstelkosten 
 b.  indien het verzekerde object niet wordt hersteld: 

de herstelkosten tot maximaal het verschil 
tussen de consumentenprijs en de waarde van de 
restanten.

b.  Nieuwleveringsregeling 
Gedurende de eerste 36 maanden na afgifte van 
kentekenbewijs deel IA ( datum eerste afgifte) wordt de 
schade vergoed middels levering door de dealer van het 
nieuwe voertuig (of het vervangende model en type), 
indien verzekeringnemer aan de volgende voorwaarden 
voldoet: 
1. Het verzekerde object is door verzekeringnemer 

nieuw gekocht bij de dealer. 
2. Verzekeringnemer heeft direct bij aanschaf een 

uitgebreide casco dekking afgesloten.

c. Occasionregeling 
Gedurende de eerste 36 maanden na aanschaf van 
het verzekerde object wordt een schadevergoeding 
toegekend gelijk aan het aanschafbedrag. Deze uitkering 
wordt voldaan door verrekening met de aanschafprijs 
van een nieuw of gebruikt object gekocht bij de dealer, 
indien verzekeringnemer aan de volgende voorwaarden 
voldoet: 
1. Het verzekerde object is door verzekeringnemer 

gekocht bij de dealer en was ten tijde van de aanschaf 
niet ouder dan 72 maanden (6 jaar). 

2. Verzekeringnemer heeft direct bij aanschaf een 
uitgebreide casco dekking afgesloten.

21.3 Totaal verlies 
In geval van totaal verlies van het verzekerde object, 
conform de van toepassing zijnde bedrijfsregeling 
zal de uitkering van de schadepenningen niet eerder 
plaatsvinden dan nadat (de eigendom van) het wrak aan 
de maatschappij of een door haar aan te wijzen derde is 
overgedragen. Verzekerde is verplicht alle delen van het bij 
het verzekerde motorrijtuig behorende kentekenbewijs en 
sleutels of elektronische equivalenten op verzoek van de 
maatschappij aan haar of een door haar aan te wijzen derde 
te overhandigen.

21.4 Schadebetaling
Indien op grond van deze voorwaarden recht op 
schadevergoeding bestaat zal de maatschappij binnen 
14 dagen na ontvangst van alle op de schade betrekking 
hebbende bescheiden tot betaling van de verschuldigde 
schadevergoeding overgaan, behoudens het bepaalde in 
artikel 21.5. De betaling zal aan de verzekeringnemer 
plaatsvinden, tenzij anders is of wordt overeengekomen.
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21.5 Uitkering bij diefstal of verduistering
a. In geval van diefstal of verduistering van het verzekerde 

object, joyriding of oplichting bestaat eerst recht op 
schadevergoeding nadat;
• na kennisgeving van de gebeurtenis aan de 

maatschappij, een termijn is verstreken van 30 dagen 
en het aan de verzekerde of de maatschappij niet 
bekend is dat het verzekerd object is teruggevonden.
Binnen de bovengenoemde termijn is de verzekerde 
verplicht regelmatig bij de politie te informeren of 
het verzekerde object is teruggevonden; en

• de eigendomsrechten van het verzekerde object 
en alle delen van het kentekenbewijs en sleutels of 
elektronische equivalenten zijn overgedragen aan de 
maatschappij.

b. In geval van diefstal, verduistering, joyriding en/of 
oplichting van een personenauto, bestelauto, taxi en 
kleinbus met een verzekerde waarde van EUR 75.000,00 
of meer bestaat eerst recht op schadevergoeding 
nadat aan de onder 21.5 a gestelde eisen is voldaan en 
aangetoond dat:
• door middel van een SCM-certificaat of een 

verklaring van de autofabrikant/importeur dat 
op het moment van de gebeurtenis het voertuig 
was voorzien van minimaal een werkend klasse 4 
beveiligingssysteem; en,

• het systeem volgens SCM-voorschriften is 
ingebouwd en onderhouden door een SCM 
gecertificeerd bedrijf, of onderhouden is volgens 
voorschriften van de fabrikant/importeur van het 
voertuig; en,

• er zowel een geldig GSM/data abonnement als een 
abonnement voor het systeem afgesloten is bij een, 
door het Ministerie van Justitie erkende, Particuliere 
Alarmcentrale (PAC).
Daarnaast is verzekeringnemer of een door hem 
gemachtigd persoon bij diefstal, verduistering, 
joyriding en/of oplichting verplicht om:

 •  na constatering hiervan binnen één uur contact op 
te nemen met de PAC om dit te melden;

 •  na constatering hiervan door de PAC binnen één 
uur bereikbaar te zijn voor de PAC ter verificatie 
genoemde verplichtingen.

c. De maatschappij heeft het recht om niet over te gaan tot 
vergoeding van de schade als verzekeringnemer en/of 
verzekerde niet heeft voldaan aan de in artikel 21.5.b 
genoemde voorwaarden.

d. Het bepaalde in artikel 21.5.b geldt niet voor voertuigen 
die bij het aangaan van de verzekering ouder zijn dan 
vier jaar.

21.6 Schadereparatie tot EUR 1.250,00
De verzekerde mag een reparateur opdracht geven het 
verzekerde object te laten repareren zonder vooroverleg 
met de maatschappij, indien de totale reparatiekosten 
niet meer bedragen dan EUR 1.250,00 inclusief BTW. Dit 
onder voorwaarde dat het schadegeval terstond aan de 

maatschappij wordt gemeld. De gespecificeerde rekening 
van de reparateur dient zo spoedig mogelijk te worden 
overgelegd.

21.7 Eigen risico
Voor deze dekking geldt het in het polisblad vermelde 
of bij de maatschappij geregistreerde eigen risico per 
verzekerd object per gebeurtenis.
Dit eigen risico geldt niet:
a. in geval van ruitbreuk als bedoeld in artikel 18.3 

onder b, indien de ruit wordt gerepareerd in plaats van 
vervangen;

b. bij reparatie door de dealer;
c. bij diefstal of totaal loss indien de dealer het nieuwe 

voertuig levert.

21.8 Geschillenregeling vaststelling schadebedrag
Indien over de vaststelling van het schadebedrag geen 
overeenstemming wordt verkregen met de deskundige 
van de maatschappij, kan de verzekeringnemer zelf een 
deskundige benoemen. Indien beide deskundigen niet tot 
overeenstemming komen, kunnen zij in goed overleg een 
derde deskundige benoemen. Het bedrag van de schade 
wordt dan door deze derde deskundige als bindend 
vastgesteld.
Elk van de partijen draagt de kosten van haar eigen 
deskundige. De kosten van de derde deskundige wordt 
door beide partijen elk voor de helft gedragen. Indien de 
deskundige van de verzekeringnemer geheel of gedeeltelijk 
in het gelijk wordt gesteld, neemt de maatschappij de door 
de verzekeringnemer in redelijkheid gemaakte kosten voor 
haar rekening.

Artikel 22 | Verhaal
22.1 Indien krachtens de voorwaarden een uitsluiting van 

toepassing is, maar de maatschappij op grond van 
artikel 3.2 of artikel 19.2 van deze voorwaarden niettemin 
aan de verzekeringnemer schadevergoeding verschuldigd 
wordt, behoudt de maatschappij zich het recht van verhaal 
voor op degene voor wie de uitsluiting geldt.

22.2 Indien de maatschappij op grond van de verzekering 
schadevergoeding verschuldigd wordt wegens een 
gebeurtenis, optredende gedurende de periode dat het 
verzekerde object tegen betaling stond gestald of in 
reparatie, onderhoud of dergelijke behandeling was, 
behoudt de maatschappij zich het recht van verhaal voor 
op de aansprakelijke persoon en op degene in wiens dienst 
deze stond. Deze personen worden uitdrukkelijk niet als 
verzekerde beschouwd. Deze bepaling geldt niet, indien 
de stalling, de reparatie, het onderhoud of dergelijke 
behandeling in eigen beheer van de verzekerde heeft 
plaatsgevonden.
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Artikel 23 | Omvang van de dekking
Verzekerd is:
Motorrijtuigen tot en met 3500 kg G.V.W.
23.1 Recht op hulp- en dienstverlening

Indien het verzekerde object een motorrijwiel is, een 
personenauto of een bestel- of vrachtauto tot en met 
3500 kg G.V.W. heeft de verzekerde recht op hulp- en 
dienstverlening en/of vergoeding van kosten, onder de 
voorwaarden zoals hierna genoemd, indien door een 
krachtens de Rubriek 2 en 3, voor zover meeverzekerd, 
verzekerde gebeurtenis:
• het verzekerde object en/of de gekoppelde 

aanhangwagen niet meer kan rijden; en/of
• de bestuurder noch een van de inzittenden in staat of 

bevoegd zijn het verzekerde object verder te besturen; 
met dien verstande dat recht op hulp- en dienstverlening 
en/of vergoeding van kosten uitsluitend bestaat indien 
onmiddellijk na de betreffende gebeurtenis de hulp 
wordt ingeroepen van de op de verzekeraarshulpkaart 
(groene kaart) vermelde hulpverlener.

23.2 Hulp- en dienstverlening binnenland
De hulp- en dienstverlening en/of vergoeding van 
kosten na een verzekerde gebeurtenis als vermeld onder 
artikel 23.1 omvat in Nederland:
a. het vervoer van het beschadigde verzekerde object en de 

eventuele aanhangwagen naar een door de verzekerde te 
bepalen herstelbedrijf of ander adres in Nederland;

b. vervoer van de bestuurder en eventuele inzittenden 
met hun bagage per taxi naar een door de bestuurder te 
bepalen adres in Nederland.

23.3 Hulp- en dienstverlening buitenland
a. Na een verzekerde gebeurtenis
 De hulp- en dienstverlening en/of vergoeding van 

kosten na een verzekerde gebeurtenis als vermeld onder 
artikel 23.1 omvat in het buitenland:
• het vervoer van het beschadigde verzekerde object 

en de eventuele aanhangwagen naar een door de 
verzekerde te bepalen herstelbedrijf of een ander 
adres in Nederland, indien het verzekerde object 
of de aanhangwagen niet binnen vier werkdagen 
door een (nood)-reparatie zodanig gerepareerd 
kan worden, dat de (terug)reis op technisch 
verantwoorde wijze kan plaatsvinden, tenzij dit 
vervoer economisch niet verantwoord is. In dat 
geval heeft de verzekerde recht op vergoeding van 
de betaalde kosten van invoering of vernietiging van 
het verzekerde object en vervoer van de bagage naar 
Nederland;

• vergoeding van de kosten van bewaken, slepen, 
bergen en stallen;

• vergoeding van de kosten voor het vervoer van de 
bestuurder en eventuele inzittenden naar een plaats 
van keuze in Nederland op basis van treinkosten 
2e klas, vermeerderd met de kosten van het 
eventueel vervoer per taxi naar het dichtstbijzijnde 
spoorwegstation.

b. Na een mechanische storing
 De hulp- en dienstverlening en/of vergoeding van 

kosten na een mechanische storing in het buitenland is 
uitsluitend van kracht voor verzekerde objecten met een 
Uitgebreide Cascodekking als bedoeld in artikel 18.4 en 
omvat:
• de in artikel 23.3 onder a omschreven hulp- en 

dienstverlening;
• een maximale vergoeding van EUR 125,00 per 

gebeurtenis in verband met de noodzakelijke kosten 
van hulp langs de weg. De kosten van onderdelen en 
de reparatiekosten zelf komen niet voor vergoeding 
in aanmerking;

• het namens de verzekerde bestellen en toezenden 
van onderdelen die noodzakelijk zijn om het 
voertuig rijklaar te maken, indien deze onderdelen 
niet ter plaatse of op korte termijn verkrijgbaar 
zijn. De kosten van de onderdelen zelf komen voor 
rekening van de verzekerde. Bij bedragen boven 
de EUR 750,00 kan een betaling vooraf worden 
verlangd.
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Artikel 24 | Aanvullende begripsomschrijvingen
24.1 Verzekerde

a. De verzekeringnemer;
b. de gemachtigde bestuurder van het verzekerde object 

en de passagiers, die gerechtigd zijn als zodanig van het 
verzekerde object gebruik te maken;

c. de nagelaten betrekkingen van de verzekerde, voor 
zover zij een vordering tot voorziening in de kosten van 
levensonderhoud kunnen instellen.

24.2 Verzekerd object
Het op het polisblad of bij de maatschappij als verzekerd 
geregistreerd motorrijtuig of ander voertuig. De 
verzekering is ook van toepassing op een vervangend, 
al dan niet aan de verzekeringnemer toebehorend, 
gelijksoortig voertuig. Het eigen voertuig moet dan door 
reparatie, revisie of een dergelijke behandeling tijdelijk niet 
beschikbaar zijn.

24.3 Rechtsbijstand
Rechtsbijstand houdt in: de gebeurtenis die de verzekerde 
heeft aangemeld voor rekening van de Stichting op 
zijn juridische gevolgen onderzoeken en hem ter zake 
adviseren, dan wel de nodige (rechts)maatregelen nemen 
of doen nemen, tenzij de kans om daarmee het beoogde 
resultaat te bereiken te gering is.

24.4 Stichting
De Stichting Achmea Rechtsbijstand aan wie de 
maatschappij de beoordeling en de behandeling van de 
door verzekerde aangemelde gevallen heeft overgedragen.

24.5 Aanspraak op rechtsbijstand
De verzekering geeft de verzekerde aanspraak op 
rechtsbijstand, zoals in de voorwaarden omschreven, 
indien zich tijdens de verzekeringsduur en na een eventuele 
wachttijd een gebeurtenis voordoet, die voor de verzekerde 
zelf een juridisch probleem doet ontstaan.

24.6 Gebeurtenis
Met gebeurtenis wordt bedoeld een bij het sluiten van de 
verzekering onverwacht en redelijkerwijs niet te voorzien 
voorval. Een reeks van met elkaar verband houdende 
voorvallen wordt als één gebeurtenis aangemerkt, die 
geacht wordt te hebben plaatsgevonden op het moment 
van het eerste voorval uit de reeks.

Artike 25 | Omvang van de dekking
Met betrekking tot gebeurtenissen waarbij de verzekerde als 
bestuurder of passagier van het verzekerde object is betrokken, 
wordt rechtsbijstand uitsluitend verleend ter zake van:

25.1 Verhaalsrechtsbijstand
wanneer de verzekerde aanspraken op schadevergoeding 
jegens wettelijk aansprakelijke derden wil doen gelden.

25.2 Contractrechtsbijstand
wanneer de verzekerde zich wil laten bijstaan in geschillen 
over de vergoeding of de reparatie van zijn schade als 
gevolg van een aanrijding, mits de overeenkomst in 
Nederland is aangegaan.

25.3 Strafrechtsbijstand
wanneer de verzekerde zich wil laten bijstaan in een tegen 
hem gerichte strafvervolging, bij het onderzoek en ter 
zake van alle in verband daarmede tegen hem genomen 
maatregelen.

25.4 Belangenbehartiging
wanneer de verzekerde zijn belangen wil laten behartigen 
ten aanzien van tegen hem persoonlijk gerichte 
overheidsmaatregelen verband houdende met inname van 
het rijbewijs of beslaglegging op het verzekerde object.

Artikel 26 | Verzekeringsgebied
De verzekering is geldig voor gebeurtenissen in Europa, Aziatisch 
Turkije, Israël, Marokko, Tunesië en Algerije, mits uitsluitend de 
rechter van één van die landen bevoegd is en tevens het recht van 
één van die landen van toepassing is. De verzekering is ook geldig 
gedurende het vervoer van het verzekerde object in of tussen de 
landen van het verzekeringsgebied.

Artikel 27 | Aanvullende uitsluitingen
De Stichting is niet verplicht tot het verlenen van rechtsbijstand 
en/of vergoeding van kosten:
a. wanneer zonder voorafgaande toestemming van of overleg met 

de Stichting een advocaat of andere deskundige is ingeschakeld;
b. ter zake van verbintenissen voortvloeiende uit borgtocht, 

schuldvernieuwing, cessie, vrijwaring of subrogatie;
c. verband houdende met fiscale kwesties, zoals belastingrecht, 

retributies, accijnzen;
d. bij geschillen tussen medeverzekerden krachtens dezelfde polis 

onderling. In gevallen waarin een tegenstrijdig belang tussen 
de verzekeringnemer en één van de personen die als medever-
zekerde rechten aan de verzekering kan ontlenen, naar voren 
komt, behartigt de Stichting uitsluitend de belangen van de ver-
zekeringnemer;

e. als de feitelijke bestuurder:
• geen voor het verzekerde object wettelijk voorgeschreven en 

geldig rijbewijs bezit;
• de rijbevoegdheid is ontzegd;
• de voorgeschreven leeftijd voor het besturen van het verze-

kerde object nog niet heeft bereikt.
f. voor schade geleden door al dan niet betalende passagiers van 

een bus, ingericht voor het vervoer van meer dan acht personen, 
de bestuurder daaronder niet begrepen.
Het bepaalde onder e van dit artikel geldt niet voor de verze-
kerde, die aantoont dat de omstandigheden zich buiten zijn 
weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem met 
betrekking tot deze omstandigheden in redelijkheid geen 
verwijt treft.
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Artikel 28 | Overdracht
De maatschappij heeft de beoordeling en de behandeling van de 
door de verzekerde aangemelde gevallen overgedragen aan de 
Stichting. De maatschappij garandeert nakoming door de Stichting 
van de in de voorwaarden genoemde verplichtingen.

Artikel 29 |  Melden van de gebeurtenis en verplichtingen 
van verzekerde

In aanvulling op hetgeen is bepaald in artike 5 van de Algemene 
Voorwaarden is verzekerde verplicht om zodra hij kennis draagt 
van een gebeurtenis die voor de Stichting kan leiden tot een 
verplichting om rechtsbijstand te verlenen, de Stichting:
• de gebeurtenis zo spoedig mogelijk te melden;
• zo spoedig mogelijk alle gegevens te verstrekken en
• stukken door te zenden;
• zijn volle medewerking te verlenen en alles na te laten dat de 

belangen van de Stichting zou kunnen benadelen.

De verzekering geeft geen dekking, indien de verzekerde één 
van deze verplichtingen niet is nagekomen dan wel wanneer 
verzekerde een ander met de behartiging van zijn belangen heeft 
belast, en daardoor de belangen van de Stichting heeft geschaad.
In elk geval vervalt het recht op rechtsbijstand, indien de 
aanmelding niet plaatsvindt binnen één jaar na de gebeurtenis die 
voor de Stichting tot een verplichting kan leiden.

Artikel 30 |  Behandeling van de zaak en verplichtingen 
van de Stichting

30.1 In- en externe deskundigen
De rechtsbijstand wordt verleend door deskundigen in 
dienst van de Stichting of door externe deskundigen, indien 
de Stichting dit wenselijk en/of noodzakelijk acht. Met 
externe deskundigen worden bedoeld advocaten en andere 
terzake deskundigen, die krachtens toepasselijke regels 
inzake procesbevoegdheid in de (eventuele) gerechtelijke of 
administratieve procedure de noodzakelijke rechtsbijstand 
mogen verlenen.
Ingeval een externe deskundige voor het verlenen van 
rechtsbijstand wordt ingeschakeld, heeft de verzekerde 
het recht deze zelf te kiezen. Heeft de verzekerde geen 
voorkeur dan kiest de Stichting.

30.2 Geschil tussen verzekerden
Het recht om voor het verlenen van rechtsbijstand een 
externe deskundige te kiezen heeft de verzekerde eveneens, 
indien zowel de verzekerde als diens wederpartij jegens 
de Stichting aanspraak op rechtsbijstand hebben voor de 
behandeling van het tussen hen beiden gerezen en bij de 
Stichting aangemelde geschil.

30.3 Opdracht aan externe deskundige
De opdracht aan een externe deskundige wordt uitsluitend 
namens de verzekerde door de Stichting gegeven.

30.4 Externe deskundigen binnenland
Gaat het om een zaak, waarin de Nederlandse rechter 
bevoegd is, dan komen uitsluitend deskundigen in 
aanmerking, die in Nederland zijn ingeschreven en aldaar 
kantoor houden.

30.5 Externe deskundigen buitenland
Gaat het om een zaak waarin een buitenlandse rechter 
bevoegd is, dan komen uitsluitend externe deskundigen in 
aanmerking, die bij het betreffende buitenlandse gerecht 
staan ingeschreven.

30.6 Eén externe deskundige
De Stichting is nimmer verplicht voor het verlenen 
of voortzetten van rechtsbijstand tegelijkertijd of 
achtereenvolgens voor haar rekening meer dan één externe 
deskundige in te schakelen.

30.7 Betalingsafspraken met externe deskundige
De Stichting is niet gebonden aan betalingsafspraken, die 
door de verzekerde met een externe deskundige gemaakt 
zijn.

30.8 Aansprakelijkheid voor externe deskundige
De Stichting is niet aansprakelijk voor schade, welke 
ontstaat door of in verband met de behandeling van een 
zaak door een externe deskundige.

Artikel 31 | Verzekerde kosten van rechtsbijstand
31.1 Verzekerde kosten en bedragen

Voor rekening van de Stichting komen:
a. de kosten van advies en behandeling door de eigen 

deskundigen van de Stichting;
b. de kosten van de door de Stichting ingeschakelde 

advocaat of andere deskundige en van de in diens 
opdracht in overleg met de Stichting genomen 
maatregelen;

c. de kosten van getuigen, voor zover door de rechter 
toegewezen;

d. de proceskosten van de verzekerde en van de 
tegenpartij, voor zover die krachtens een onherroepelijk 
vonnis ten laste van de verzekerde komen;

e. de kosten van het ten uitvoer leggen van een 
vonnis gedurende maximaal 5 jaar, nadat dit vonnis 
onherroepelijk is geworden;

f. de noodzakelijke reis- en verblijfkosten van de 
verzekerde, als zijn persoonlijk verschijnen voor een 
gerecht bevolen of dringend gewenst is.

De kosten van rechtsbijstand komen tot de in de 
voorwaarden en/of op het polisblad vermelde bedragen 
voor rekening van de Stichting. De kosten genoemd 
onder a van dit artikel blijven hierbij buiten beschouwing.
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31.2 Gering financieel belang
Indien de Stichting van mening is dat het financieel belang 
de te maken kosten niet rechtvaardigt, is zij gerechtigd 
in plaats van (verder) rechtsbijstand te verlenen, de 
verzekerde een bedrag in geld aan te bieden ter hoogte van 
het financieel belang.

31.3 Gedeeltelijke dekking
Indien het rechtsprobleem gedeeltelijk onder de omvang 
van de dekking van de verzekering valt, worden de aan 
het verlenen van rechtsbijstand verbonden kosten door de 
Stichting naar evenredigheid vergoed.

31.4 Vergoeding bij belangen van anderen
Bij een actie door één of meer verzekerden waarbij 
anderen rechtstreeks belang hebben, vergoedt de Stichting 
per verzekerde alleen de kosten van rechtsbijstand in 
verhouding tot het aantal belanghebbenden.

31.5 Kostenveroordeling wederpartij
Indien bij een proces, arbitrage of bindend advies de 
wederpartij tot vergoeding van kosten wordt veroordeeld, 
komt het bedrag van deze kosten, voor zover deze voor 
rekening van de Stichting zijn gekomen, ten gunste van de 
Stichting.

31.6 Opzettelijk strafbaar feit
Indien de verzekerde het opzettelijk plegen van een 
strafbaar feit ten laste is gelegd of mede ten laste is gelegd, 
worden de kosten van rechtsbijstand alleen dan vergoed, 
wanneer geen veroordeling wegens opzet volgt. Zolang het 
vonnis niet in kracht van gewijsde is gegaan, is de Stichting 
niet tot vergoeding van de kosten verplicht.

31.7 BTW
Indien de verzekerde de BTW kan verrekenen met door 
hem verschuldigde BTW-afdrachten, komt deze niet voor 
vergoeding in aanmerking.

31.8 Vergoedingen van elders
Indien de verzekerde elders vergoeding kan verlangen 
van de kosten van rechtsbijstand op grond van een 
onherroepelijk vonnis of op grond van wettelijke 
bepalingen, zoals de artikelen 591 en 591a Wetboek van 
Strafvordering, komen deze kosten niet voor vergoeding in 
aanmerking uit deze verzekering. Zo nodig zal de Stichting 
deze voorschieten. De Stichting zal de verzekerde bijstand 
verlenen bij het terugvragen of verhalen van voorgeschoten 
kosten van rechtsbijstand.

31.9 Boetes
Onder de kosten van rechtsbijstand zijn niet inbegrepen 
aan de verzekerde opgelegde geldstraffen, boetes en 
dwangsommen.

Artikel 32 | Onvermogendekking
Indien de verzekerde schade aan zaken lijdt die:
• niet verhaalbaar is op de aansprakelijke tegenpartij wegens 

diens onvermogen; en
• in Nederland is veroorzaakt door een in Nederland woonach-

tige tegenpartij; en
• niet op andere wijze vergoeding verkrijgbaar is, vergoedt de 

Stichting deze schade tot maximaal EUR 500,00 per gebeurte-
nis.

Artikel 33 | Zekerheidstelling
Indien door een buitenlandse overheid met betrekking tot een in 
de voorwaarden verzekerde gebeurtenis het stellen van zekerheid 
wordt verlangd voor:
• de invrijheidstelling van de verzekerde, of
• het opheffen van een beslag op het verzekerde object,
zal de Stichting deze voorschieten tot een bedrag van maximaal 
EUR 12.500,00 per gebeurtenis, mits deze zekerheidstelling niet 
krachtens andere overeenkomsten te verkrijgen is.

De verzekerde is verplicht de Stichting te machtigen over de 
zekerheidstelling te beschikken zodra deze wordt vrijgegeven en 
alle medewerking te verlenen om terugbetaling te verkrijgen.

Artikel 34 | Geschillen
34.1 Indien de verzekerde en de Stichting van mening 

verschillen over de te volgen gedragslijn bij de behandeling 
van een juridisch probleem, waarvoor de verzekerde 
aanspraak heeft op rechtsbijstand, zal dit meningsverschil 
op kosten van de Stichting ter beslissing worden 
voorgelegd aan een door de verzekerde te kiezen advocaat.
De Stichting zendt de aan partijen bekende stukken aan de 
advocaat, die op basis daarvan zijn standpunt bepaalt en dit 
gemotiveerd schriftelijk aan de verzekerde en de Stichting 
toelicht. Indien de advocaat het met de verzekerde eens 
is, wordt de behandeling van de zaak met inachtneming 
van dat oordeel voortgezet. Indien de advocaat het met 
de verzekerde niet eens is, kan de verzekerde de zaak aan 
zich trekken. Bereikt hij het door hem beoogde resultaat 
alsnog, dan vergoedt de Stichting de door de verzekerde 
gemaakte kosten van rechtsbijstand, voor zover die voor 
zijn rekening zijn gekomen.

34.2 Alle andere geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding 
van de uitleg en de toepassing van de voorwaarden kunnen, 
met uitzondering van die, genoemd in lid 1 van dit artikel, 
binnen zes maanden na mededeling van het standpunt van 
de Stichting, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. 
Indien de verzekerde definitief geheel of gedeeltelijk in het 
gelijk is gesteld, komen alle redelijkerwijs gemaakte kosten 
voor rekening van de Stichting.
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Artikel 35 | Aanvullende begripsomschrijvingen
35.1 Motorrijtuig

a. Het in het polisblad vermelde of bij de maatschappij als 
verzekerd geregistreerd motorrijtuig.

b. Een vervangend, gelijksoortig motorrijtuig, indien het 
oorspronkelijke motorrijtuig voor reparatie, onderhoud 
of dergelijke behandeling tijdelijk buiten gebruik is.

35.2 Verzekerde
Een inzittende van het motorrijtuig, de bestuurder 
daaronder begrepen, die gerechtigd is als zodanig van het 
motorrijtuig gebruik te maken. Onder die voorwaarde 
geldt ook als inzittende hij die in of uit het motorrijtuig 
stapt en hij die onderweg het motorrijtuig in verband met 
een defect van het motorrijtuig heeft verlaten en zich nog 
in de onmiddellijke nabijheid van het motorrijtuig bevindt.

35.3 Ongeval
Een in verband met de verkeersdeelneming van het 
motorrijtuig plotseling en rechtstreeks, onafhankelijk van 
de wil van de verzekerde, van buiten inwerkend fysiek 
geweld, dat een in aard en plaats geneeskundig vast te 
stellen lichamelijk letsel of overlijden tot gevolg heeft.

35.4 Uitkeringsgerechtigde
De verzekerde is de uitkeringsgerechtigde. Bij overlijden 
van de verzekerde, zal de uitkering rechtstreeks aan de 
nalatenschap van de verzekerde worden gedaan.

Artikel 36 | Omvang van de dekking
36.1 Verzekerde bedragen

De maatschappij zal per ongeval uitkering doen voor de 
in deze voorwaarden genoemde verzekerde risico’s tot 
maximaal 100% van de daarvoor geldende verzekerde 
bedragen per verzekerde. De van toepassing zijnde 
verzekerde bedragen staan vermeld op het polisblad.

36.2 Uitkering bij overlijden
a. Recht op uitkering
 Er bestaat recht op uitkering, indien de verzekerde 

binnen twee jaar na een ongeval als bedoeld in 
artikel 35.3 overlijdt als direct en uitsluitend gevolg 
van het in aard en plaats geneeskundig vast te stellen 
lichamelijk letsel, dat de verzekerde - uitsluitend als 
gevolg van dat ongeval - is overkomen.

b. Omvang van uitkering
 Uitgekeerd wordt het volle verzekerde bedrag voor 

overlijden, onder aftrek van eventueel krachtens deze 
verzekering reeds gedane uitkeringen voor blijvende 
invaliditeit.

c. Leeftijdsbeperking
 Voor verzekerden die ten tijde van het ongeval de 

leeftijd van 16 jaar nog niet hadden bereikt of die de 
leeftijd van 70 jaar reeds hadden bereikt wordt maximaal 
EUR 3.000,00 per verzekerde uitgekeerd. Deze 
beperking geldt niet, indien de overledene kostwinnaar 
was van uitkeringsgerechtigde(n).

36.3 Uitkering bij blijvende invaliditeit
a. Recht op uitkering
 Er bestaat recht op uitkering in geval van blijvend 

(functie) verlies of blijvende onbruikbaarheid van 
lichaamsdelen of zintuiglijke vermogens, indien en voor 
zover dit direct en uitsluitend het gevolg is van het in 
aard en plaats geneeskundig vast te stellen lichamelijk 
letsel, dat de verzekerde – als uitsluitend gevolg van een 
ongeval als bedoeld in artikel 35.3 - is overkomen, en 
deze blijvende invaliditeit is ontstaan binnen twee jaar 
na dat ongeval.

b. Omvang van uitkering
 In geval van blijvende invaliditeit worden aan de 

getroffen verzekerde de volgende percentages van het 
verzekerde bedrag uitgekeerd, met dien verstande dat 
uitkering nooit meer dan 100% van het verzekerde 
bedrag zal bedragen:
• bij verlies van de hierna genoemde lichaamsdelen:
 - arm tot in het schoudergewricht  75,0
 - arm tot in het ellebooggewricht  65,0
 - hand tot in het polsgewricht  60,0
 - been tot in het heupgewricht  70,0
 - been tot in het kniegewricht  60,0
 - voet tot in het enkelgewricht  50,0
• bij blijvend volledig (functie)verlies of blijvende 

volledige onbruikbaarheid van de hierna genoemde 
lichaamsdelen:

 - arm tot in het schoudergewricht  75,0
 - arm tot in het ellebooggewricht  65,0
 - arm tussen elleboog- en schoudergewricht  65,0
 - arm tussen pols- en ellebooggewricht  60,0
 - hand tot in het polsgewricht  60,0
 - been tot in het heupgewricht  70,0
 - been tot in het kniegewricht  60,0
 - been tussen knie- en heupgewricht  60,0
 - been tussen enkel- en kniegewricht  50,0
 - voet tot in enkelgewricht  50,0
• bij blijvend volledig (functie)verlies of 

blijvendevolledige onbruikbaarheid van de hierna 
genoemde lichaamsdelen of zintuiglijke vermogens:

 - duim  25,0
 - wijsvinger  15,0
 - middelvinger  12,0
 - ringvinger of pink  10,0
 -  bij blijvend volledig (functie)verlies of blijvende 

volledige onbruikbaarheid van meer dan één 
vinger van een hand wordt maximaal 60% van het 
verzekerde bedrag uitgekeerd.

 - grote teen  8,0
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 - andere tenen dan de grote teen  4,0
 - het gezichtsvermogen van een oog  30,0
 - het gezichtsvermogen van beide ogen  100,0
 - het gehoor van een oor  20,0
 - het gehoor van beide oren  50,0
 - het reuk- en smaakvermogen  20,0
 -  het verlies van het sexuele vermogen, echter 

behoudens het bepaalde onder c van dit artikel 25,0
• bij de hierna genoemde letsels of combinatie van 

letsels:
 -  totaal verlies van geestelijke vermogens, 

echter behoudens het bepaalde 
    onder c van dit artikel  100,0
 - verlies van beide armen of handen  100,0
 - verlies van beide benen of voeten  100,0
 - verlies van een arm of hand, 

   tezamen met een been of voet  100,0

 In geval van blijvende invaliditeit van de verzekerde 
als gevolg van letsel of een combinatie van letsels, 
niet als zodanig in het voorgaande omschreven, is het 
uitkeringspercentage van het verzekerde bedrag gelijk 
aan het percentage blijvende functionele invaliditeit, 
vastgesteld volgens algemeen aanvaarde objectieve 
medische maatstaven. Daarbij blijven het beroep of de 
bezigheden van de verzekerde buiten beschouwing.

c. Psychisch letsel
 Geen uitkering vindt plaats in geval van verlies 

van geestelijke of kennende vermogens, anders 
dan veroorzaakt door, volgens algemeen aanvaarde 
neurologische opvattingen, aantoonbaar organisch letsel 
van het centrale zenuwstelsel. Evenmin vindt uitkering 
plaats bij geheel of gedeeltelijk (functie)verlies of geheel 
of gedeeltelijke onbruikbaarheid van lichaamsdelen 
of zintuiglijke vermogens, uitsluitend als gevolg van 
psychische stoornissen.

d. Cosmetische afwijkingen
 Geen uitkering vindt plaats op grond van blijvende 

cosmetische afwijkingen zonder functionele 
beperkingen.

e. Predispositie
 Voor het geheel of gedeeltelijk (functie)verlies of geheel 

of gedeeltelijke onbruikbaarheid van lichaamsdelen 
of zintuiglijke vermogens, die reeds voor het ongeval 
onbruikbaar of gebrekkig waren, vindt slechts uitkering 
plaats, indien en voor zover dit (functie)verlies of deze 
onbruikbaarheid de reeds voor het ongeval bestaande 
invaliditeit te boven gaat.

f. Uitkering naar evenredigheid
 Per gebeurtenis vindt uitkering plaats voor maximaal 

het aantal personen waarvoor het verzekerde object 
is ingericht. Worden met het verzekerde object 
meer personen vervoerd dan het wettelijk aantal 
toegestane zitplaatsen dan worden de uitkeringen, 
met uitzondering van die voor de bestuurder, naar 
evenredigheid verminderd.

Artikel 37 | Aanvullende uitsluitingen
Niet verzekerd is:
37.1 a.  Wedstrijden en snelheidsproeven

 Ongevallen, ontstaan tijdens het deelnemen aan 
wedstrijden en snelheidsproeven, tenzij het gaat 
om puzzelritten waarbij het snelheidselement niet 
overweegt.

b. Onbevoegde bestuurder
 Ongevallen, veroorzaakt terwijl de feitelijke bestuurder:

• geen voor het verzekerde object wettelijk in 
Nederland voorgeschreven geldig rijbewijs bezit; 

• de rijbevoegdheid is ontzegd;
• of niet voldoet aan andere door of krachtens de wet 

gestelde bepalingen ter zake van de bevoegdheid tot 
het besturen van een motorrijtuig.

c. Opzet
 Ongevallen, veroorzaakt door opzet of voorwaardelijk 

opzet van de verzekerde aan wie het ongeval is 
overkomen of van iemand die bij uitkering belang 
heeft. Onder voorwaardelijk opzet wordt verstaan 
het willens en wetens aanvaarden van de kwade kans 
op een ongeval, anders dan gedurende de normale 
deelneming aan het verkeer. Voorts zijn van de dekking 
uitgesloten ongevallen die ontstaan bij, voortvloeien 
uit of - in ruime zin - verband houden met een door de 
verzekerde aan wie het ongeval is overkomen, of door 
iemand die bij uitkering belang heeft, opzettelijk of met 
voorwaardelijk opzet gepleegd misdrijf.

d. Rijden onder invloed
 Ongevallen veroorzaakt, terwijl de feitelijke bestuurder 

onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of 
enig bedwelmend middel verkeerde, dat het besturen 
van het motorrijtuig hem door de wet is of zou zijn 
verboden.

e. Plaatsen passagiers
 Ongevallen, overkomen aan personen, die zich buiten 

de bestuurderscabine op of in het motorrijtuig bevinden, 
anders dan op wettelijk toegestane zitplaatsen.

37.2 Uitsluitingen genoemd onder ‘onbevoegde bestuurder’ en 
‘rijden onder invloed’ gelden niet voor de verzekerde die 
aantoont, dat de bedoelde omstandigheden zich buiten zijn 
weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem ter 
zake van deze omstandigheden in redelijkheid geen verwijt 
treft.
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Artikel 38 | Schademelding
38.1 Melding van het ongeval

In aanvulling op artikel 5 van de Algemene Voorwaarden 
is verzekeringnemer verplicht een ongeval dat tot uitkering 
uit hoofde van deze verzekering kan leiden zo spoedig 
als redelijkerwijs mogelijk is bij de maatschappij aan te 
melden. Daarbij dient een nauwkeurige omschrijving 
van het ongeval te worden overlegd met zo mogelijk 
vermelding van de oorzaken en de gevolgen. Is de 
verzekerde door een ongeval overleden, dan dient de 
melding te geschieden binnen 2 x 24 uur, bij voorkeur 
telefonisch of via de fax.

38.2 Verplichtingen van de verzekerde
a. De verzekerde is verplicht, indien hem een 

ongeval overkomt, zich zo spoedig mogelijk onder 
geneeskundige behandeling te stellen en volledig aan 
zijn herstel mee te werken.

b. De getroffen verzekerde is verplicht aan de maatschappij 
of een door haar aangewezen arts alle gewenste 
inlichtingen volledig en naar waarheid te verstrekken.

c. De verzekeringnemer en/of degene, die aanspraak 
maakt op een uitkering wegens overlijden, zijn verplicht 
toestemming te verlenen tot en medewerking te verlenen 
aan alle maatregelen, die de maatschappij nodig oordeelt 
ter vaststelling van de doodsoorzaak.

38.3 De maatschappij heeft het recht uitkering te weigeren, 
indien de verplichtingen als vermeld in artikel 38.1 en/of 
38.2 niet zijn of worden nagekomen.

Artikel 39 | Schaderegeling
39.1 Vaststelling uitkeringspercentage

De vaststelling van het uitkeringspercentage geschiedt door 
de medisch adviseur van de maatschappij op basis van de 
als definitief erkende toestand van de getroffen verzekerde, 
voor zover mogelijk binnen twee jaar na het ongeval.

39.2 Medische expertise
Indien de medisch adviseur van de maatschappij medische 
expertise noodzakelijk acht om het uitkeringspercentage 
te kunnen vaststellen, is de verzekerde verplicht hieraan 
zijn medewerking te verlenen. De verzekerde dient zich 
daartoe door een in goed overleg nader aan te wijzen arts 
te laten onderzoeken of voor onderzoek te laten opnemen 
in een in goed overleg nader aan te wijzen inrichting of 
instelling. De medische expertise dient in Nederland plaats 
te vinden. De kosten hiervan komen voor rekening van de 
maatschappij.

39.3 Geschillen
Indien de getroffen verzekerde zich niet met het 
vastgestelde uitkeringspercentage kan verenigen, dan 
kunnen de verzekerde en de maatschappij in goed overleg 
een (andere) deskundige benoemen. De bevindingen van 

deze deskundige zijn dan als zodanig bindend voor beide 
partijen. De kosten van deze deskundige komen voor 
rekening van de maatschappij.

Artikel 40 | Betaling
40.1 Betaling binnen 14 dagen

Indien recht op uitkering bestaat zal de maatschappij 
binnen 14 dagen na vaststelling van uitkering tot betaling 
aan uitkeringsgerechtigde(n) overgaan.

40.2 Betaalbaarstelling
Uitkering zal door de maatschappij betaalbaar worden 
gesteld aan de getroffen verzekerde, dan wel – in geval van 
overlijden - rechtstreeks ten behoeve van de nalatenschap 
van de overledene. In het laatste geval dient door 
uitkeringsgerechtigde(n) een akte van overlijden en een 
verklaring van erfrecht te worden overgelegd.
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Artikel 41 | Aanvullende Begripsomschrijvingen
41.1 Motorrijtuig

a. het in het polisblad vermelde of bij de maatschappij als 
verzekerd geregistreerd motorrijtuig.

b. een vervangend, gelijksoortig motorrijtuig, indien het 
oorspronkelijke motorrijtuig voor reparatie, onderhoud 
of dergelijke behandeling tijdelijk buiten gebruik is.

41.2 Verzekerde
Een in/opzittende van het motorrijtuig, de bestuurder 
daaronder begrepen, die gerechtigd is als zodanig van het 
voertuig gebruik te maken. Onder die voorwaarde geldt 
ook als in/ opzittende hij die in, uit of van het motorrijtuig 
stapt en hij die onderweg het motorrijtuig in verband met 
een defect van het motorrijtuig heeft verlaten en zich nog 
in de onmiddellijke nabijheid van het motorrijtuig bevindt.

41.3 Ongeval
Een in verband met de verkeersdeelneming van het 
motorrijtuig, plotseling en rechtstreeks, onafhankelijk van 
de wil van de verzekerde, van buiten inwerkend fysiek 
geweld, dat een in aard en plaats geneeskundig vast te 
stellen lichamelijk letsel of overlijden tot gevolg heeft.

41.4 Nabestaanden
De in artikel 6:108 BW genoemde gerechtigden op 
schadevergoeding bij overlijden.

41.5 Schade
a. schade aan personen; schade voortvloeiende uit letsel 

of aantasting van de gezondheid van verzekerde, al dan 
niet de dood tot gevolge hebbend, met inbegrip van de 
daaruit voortvloeiende schade.

b. schade aan zaken; schade, voortvloeiend uit 
beschadiging of vernietiging van zich in en/of op het 
motorrijtuig bevindende zaken, voor zover deze niet 
tot de standaard uitrusting, accessoires en/of bijzondere 
constructies van het motorrijtuig dan wel enige 
handelsvoorraad behoren.

Artikel 42 | Omvang van de dekking
Verzekerd is:
a. de door de inzittende/opzittende verzekerde als gevolg van een 

ongeval geleden personen- en zaakschade.
b. de personenschade is verzekerd tot een maximum van 

EUR 1.000.000 per gebeurtenis voor alle verzekerden samen.
De zaakschade is verzekerd tot een maximum van EUR 5.000 
per gebeurtenis voor alle verzekerden samen.
Bij overschrijding van deze bedragen zal de schadevergoeding 
naar evenredigheid van hun schade over de rechthebbende ver-
zekerden verdeeld worden.

Artikel 43 | Aanvullende uitsluitingen
Niet verzekerd is:
a. Wedstrijden en snelheidsproeven.

Ongevallen, ontstaan tijdens het deelnemen aan wedstrijden, 
snelheidsproeven en behendigheidsritten, tenzij het gaat om 
puzzelritten waarbij het snelheidselement niet overweegt.

b. Opzet
Ongevallen, veroorzaakt door opzet of voorwaardelijk opzet 
van de verzekerde aan wie het ongeval is overkomen of van 
iemand die bij de uitkering belang heeft. Onder voorwaardelijk 
opzet wordt verstaan het willens en wetens aanvaarden van de 
kwade kans op een ongeval, anders dan gedurende de normale 
deelneming aan het verkeer. Voorts zijn van de dekking uitge-
sloten ongevallen die ontstaan bij, voortvloeien uit of- in ruime 
zin- verband houden met een door de verzekerde aan wie het 
ongeval is overkomen, of door iemand die bij de uitkering 
belang heeft, opzettelijk of met voorwaardelijk opzet gepleegd 
misdrijf.

c. Onbevoegde bestuurder
Ongevallen, veroorzaakt terwijl de feitelijke bestuurder:
• geen voor het verzekerde object wettelijk in Nederland 

voorgeschreven geldig rijbewijs beschikt;
• de rijbevoegdheid is ontzegd;
• niet voldoet aan andere door of krachtens de wet gestelde 

bepalingen ter zake van de bevoegdheid tot het besturen van 
een motorrijtuig.

d. Rijden onder invloed
Ongevallen veroorzaakt, terwijl de feitelijke bestuurder onder 
zodanige invloed verkeerde, dat het besturen van het motorrij-
tuig door de wet is of zou zijn verboden.

e. Plaatsen passagiers
Ongevallen, overkomen aan personen, die zich buiten de 
bestuurderscabine op of in het motorrijtuig bevinden, anders 
dan op wettelijk toegestane zitplaatsen.
De uitsluitingen genoemd onder ‘onbevoegd’ bestuurder en 
‘rijden onder invloed’ gelden niet voor de verzekerde die aan-
toont, dat de bedoelde omstandigheden zich buiten zijn weten 
en tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem terzake in 
redelijkheid geen verwijt treft.

Artikel 44 | Schaderegeling
44.1 Omvang van de schadevergoeding

De maatschappij vergoedt als gevolg van een gedekte 
gebeurtenis:
a. de zaakschade; de reparatiekosten van de beschadigde 

zaak tot maximaal de dagwaarde verminderd met de 
waarde van de restanten.

b. de personenschade; de vaststelling van de omvang van 
de vergoeding zal plaatsvinden overeenkomstig de 
bepalingen van afdeling 10 van titel 1 boek 6 van het 
Burgerlijk Wetboek.

44.2 Veiligheidsgordels
De schadevergoeding wegens letsel of overlijden van de 
verzekerde die ten tijde van het verkeersongeval – in strijd 
met de wettelijke verplichting – geen veiligheidsgordel 
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droeg wordt met 25% verminderd, tenzij wordt 
aangetoond dat het niet dragen van de gordel geen invloed 
heeft gehad op omvang van de schade.

44.3 Overschrijding verzekerd bedrag
Indien meer personen aan deze verzekering rechten 
kunnen ontlenen en hun schade in totaal het verzekerde 
bedrag overtreft, dan zal dit naar evenredigheid van hun 
schade worden verdeeld. Bestaat de vergoeding van de 
schade in 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 de 
uitkering naar evenredigheid verminderd.

44.4 Andere verzekeringen/ voorzieningen
Indien de verzekerde of diens nabestaanden geheel of 
gedeeltelijk recht heeft/hebben op schadevergoeding 
krachtens een andere verzekering of op uitkeringen of 
verstrekkingen uit andere hoofde, dan kan voor een deel 
geen beroep worden gedaan op deze verzekering. Deze 
beperking geldt niet voor vergoedingen krachtens een 
ongevallen- inzittendenverzekering.

44.5 Aansprakelijkheidsverzekering
Voorzover naar aanleiding van een verkeersongeval een 
beroep kan worden gedaan op de Rubriek 2 Wettelijke 
aansprakelijkheid, zal vergoeding krachtens de 
aansprakelijkeidsverzekering plaatsvinden.
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Artikel 45 | Omvang van de dekking
Uitdrukkelijk geldt dat de hieronder vermelde dekking uitsluitend 
van kracht is indien en voor zover deze dekking bij de betreffende 
verzekerde objecten in de polisbladen is vermeld.

45.1 Bij één of meerdere schades in één verzekeringsjaar die 
conform Rubriek 1, artikel 9.1 wel invloed hebben op de 
no claim, wordt de terugval in no claim als volgt berekend:
• Bij één schade blijft de no claimkorting in het volgende 

verzekeringsjaar ongewijzigd. Wel vindt er een terugval 
van schadevrije jaren plaats, conform de kolom 
“1 schade”. Verder wordt een correctie toegepast 
conform de kolom “ correctie schadevrije jaren”;

• Bij een tweede schade in hetzelfde verzekeringsjaar 
wordt een verlaging van de schadevrije jaren en no claim 
berekend conform de kolom “1 schade”.

• Bij een derde schade in hetzelfde verzekeringjaar wordt 
een verlaging van de schadevrije jaren en no claim 
berekend conform de kolom ”2 schaden”.

• Bij 4 of meer schades in hetzelfde verzekeringjaar wordt 
een verlaging van de schadevrije jaren en no-claim 
berekend conform de kolom ”3 of meer schaden”.

No claim tabel
totaal aantal percentage geen 1 2 3 correctie
schadevrije no claim schade schade schaden of meer schade
jaren     schaden jaren
 >= 16 75,0 17 9 4 0 7
 15 75,0  16 9 4 0 6
 14 75,0 15 9 4 0 5
 13 75,0 14 6 4 0 7
 12 75,0  13 6 4 0 6
 11 75,0  12 6 2 -2 5
 10 75,0  11 5 1 -3 5
 9 75,0  10 4 0 -3 5
 8 72,5  9 3 -1 -3 5
 7 67,5  8 2 -2 -3 5
 6 62,5  7 2 -2 -3 4
 5 57,5  6 1 -3 -3 4
 4 52,5  5 0 -3 -3 4
 3 47,5  4 -1 -3 -3 4
 2 42,5  3 -2 -3 -3 4
 1 32,5  2 -3 -3 -3 4
 0 25,0 1 -3 -3 -3 3
 -1 15,0  0 -3 -3 -3 2
 -2 5,0  -1 -3 -3 -3 1
 -3 +15,0  -2 -3 -3 -3 0

Deze no claim tabel is geldig vanaf 1 juni 2007.
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Artikel 46 | Begripsomschrijvingen 
De volgorde van de begripsomschrijving is alfabetisch.

46.1 Bagage
De voorwerpen die verzekerden in en/of op het 
motorrijtuig en/of de aanhangwagen hebben meegenomen.

46.2 Hulpverlener
De met de maatschappij samenwerkende 
hulpverleningsinstantie.

46.3 Pech
Van pech is sprake als het verzekerd object tot stilstand 
komt, of niet meer kan rijden als gevolg van een 
mechanisch en/of technisch gebrek, niet veroorzaakt door 
een ongeval of een ander van buitenkomend onheil en 
waarbij geldt dat aan het motorrijtuig volgens de richtlijnen 
van de fabrikant regulier onderhoud is gepleegd.

46.4 Verzekerde 
a. de verzekeringsnemer; 
b. de eigenaar, de houder, de gemachtigde bestuurder en de 

door het verzekerde object vervoerde passagiers.

46.5 Verzekerde auto
- de in het polisblad aangegeven personenauto, kleinbus, 

bestelauto t/m 3500 kg G.V.W. die goed is onderhouden 
en overeenkomstig de Wegenverkeerswet (APK 
keuring) is goedgekeurd; 

- de in het polisblad aangegeven motorfiets, die goed is 
onderhouden en aan het verkeer deelneemt; 

- de aan de verzekerde personenauto, kleinbus en 
bestelauto gekoppelde (kampeer)aanhangwagen of 
caravan.

Artikel 47 | Wat is verzekerd? 
Verzekerd is het recht op pechhulpverlening en/of vergoeding van 
kosten, uitsluitend wanneer:
a. de verzekerde vooraf contact heeft opgenomen met de hulpver-

lener en de pechhulpverlening derhalve door tussenkomst van 
de hulpverlener tot stand is gekomen; 

b. het verzekerde object ten tijde van het voorval in een goede 
staat van onderhoud verkeert en geen sprake is van een zoda-
nige overbelasting dat de pech redelijkerwijs te voorzien was; 

c. de verzekerde kan geen aanspraak maken op pechhulp verle-
ning en/of vergoeding van kosten wanneer het opnieuw uitval-
len van het voertuig het gevolg is van het niet opvolgen van 
adviezen van de hulpverlener(s); 

d. de verzekerde kan geen aanspraak maken op pechhulpverlening 
en/of vergoeding van kosten, wanneer er recht of aanspraak 
bestaat op vergoeding ingevolge een andere verzekering of 
regeling die al dan niet van oudere datum is. De onderhavige 
verzekering is in de laatste plaats geldig.

Artikel 48 | Wanneer bent u verzekerd? 
Uitdrukkelijk geldt dat de hieronder vermelde dekking te weten 
‘Pechhulp Europa’ uitsluitend van kracht is indien en voorzover 
deze dekking bij de betreffende verzekerde auto’s in de 
polisbladen zijn vermeld.

Artikel 49 | Hoeveel is er verzekerd?
Onder Pechhulp Europa is verzekerd:

49.1 In Nederland 
49.1.1 Wij vergoeden direct aan de hulpverlener de noodzakelijke 

kosten van eenvoudige reparaties, die ter plekke kunnen 
worden uitgevoerd. Of reparatie ter plekke mogelijk 
is, is ter beoordeling van de hulpverlener. Geen recht 
op vergoeding bestaat voor de kosten van vervangende 
onderdelen, brandstof, olie etc. Deze kosten dienen 
door de verzekerde direct aan de hulpverlener te worden 
betaald. 

49.1.2 Indien de onder artikel 49.1.1 genoemde hulpverlening niet 
mogelijk is wordt door de hulpverlener, afhankelijk van 
de situatie, een keuze gemaakt uit de hieronder genoemde 
hulpverlening en/of vergoeding van kosten: 
a. Transport het noodzakelijk transport door de 

hulpverlener van het verzekerde object, de bestuurder 
en de in- of opzittenden vanaf de plaats van de pech naar 
het dichtstbijzijnde herstelbedrijf of, indien verzekerde 
dit wenst naar een ander adres in Nederland. 

b. Reiskosten het vervoer van de bestuurder en de 
eventuele in- of opzittenden naar een ander adres in 
Nederland en/of vervoer naar het herstelbedrijf; - per 
taxi, bij afstanden tot 50 km of, - per openbaar vervoer 
op basis van tweede klasse. 

c. Vervangend vervoer het ter beschikking stellen 
van een vervangend voertuig door de hulpverlener. 
Uitsluitend de brandstofkosten komen voor rekening 
van de verzekerde. De vervangende auto wordt 
gedurende maximaal 2 werkdagen en de daartussen 
liggende dagen van het weekend of feestdagen ter 
beschikking gesteld.

49.2 In het buitenland 
49.2.1 Wij vergoeden direct aan de hulpverlener de noodzakelijke 

kosten van eenvoudige reparaties, die ter plekke kunnen 
worden uitgevoerd. Of reparatie ter plekke mogelijk 
is, is ter beoordeling van de hulpverlener. Geen recht 
op vergoeding bestaat voor de kosten van vervangende 
onderdelen, brandstof, olie etc. Deze kosten dienen door 
verzekerde direct aan de hulpverlener te worden betaald.
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49.2.2 Indien de onder artikel 49.2.1 genoemde hulpverlening niet 
mogelijk is, wordt door de de hulpverlener, afhankelijk van 
de situatie, een keuze gemaakt uit de hieronder genoemde 
hulpverlening en/of vergoeding van kosten: 
a. Transport het noodzakelijke transport door de 

hulpverlener van het verzekerde object, de bestuurder 
en de in- of opzittenden vanaf de plaats van de pech 
naar het dichtstbijzijnde herstelbedrijf; 

b. Stalling de vergoeding van kosten van bewaken, slepen, 
bergen en stallen; 

c. Repatriëring naar Nederland het vervoer van 
het beschadigde verzekerde object en de eventuele 
aanhangwagen naar een door de verzekerde te bepalen 
herstelbedrijf of een ander adres in Nederland, indien 
het verzekerde object niet binnen 2 werkdagen door 
een (nood)reparatie zodanig gerepareerd kan worden, 
dat de (terug)reis op technisch verantwoorde wijze 
kan plaatsvinden, tenzij dit vervoer economisch niet 
verantwoord is. In dat geval heeft de verzekerde recht 
op vergoeding van de betaalde kosten van invoering of 
vernietiging van het verzekerde object en vervoer van de 
bagage naar Nederland. 

d. Reiskosten het vervoer van de bestuurder en de 
eventuele in- of opzittenden en de bagage naar een 
ander adres in Europa en/of Nederland; - per taxi, bij 
afstanden tot 50 km naar eindbestemming en/of huis 
en/of station of, - per openbaar vervoer op basis van 
tweede klasse naar eindbestemming en/of huis. 

e. Vervangend vervoer het ter beschikking stellen 
van een vervangend voertuig door de hulpverlener. 
Uitsluitend de brandstofkosten komen voor rekening 
van de verzekerde. De vervangende auto wordt 
gedurende 4 werkdagen ter beschikking gesteld. Indien 
dit niet afdoende is, kan dit verlengd worden tot de 
voorgenomen verblijfsduur met een maximum van 
30 kalenderdagen, mits hiervoor geen dekking bestaat 
bij een andere maatschappij.

f. Hotelovernachtingen indien tijdens de reparatie 
van het verzekerde voertuig een extra overnachting 
noodzakelijk is, vergoeden wij de kosten van maximaal 
2 hotelovernachtingen tot ten hoogste EUR 75,00 per 
in- of opzittende per overnachting, evenwel alleen en in 
overleg en na goedkeuring door hulpverlener.

g. Toezenden onderdelen het namens de verzekerde 
bestellen en toezenden van onderdelen die noodzakelijk 
zijn om het voertuig rijklaar te maken, indien deze 
onderdelen niet ter plaatse of niet op korte termijn 
verkrijgbaar zijn. De kosten van de onderdelen zelf 
komen voor rekening van de verzekerde. Bij bedragen 
boven de EUR 750,00 kan een betaling vooraf worden 
verlangd. 

Indien de verzekerde kiest voor vergoeding van kosten 
van transport naar een eindbestemming elders in Europa 
kan verzekerde verplicht worden gesteld het gerepareerde 
motorvoertuig te gebruiken voor de uiteindelijke thuisreis 
vanaf adres herstelbedrijf.

Artikel 50 | En verder…
50.1 Terugvordering van niet-verzekerde diensten 

De verzekerde is verplicht rekeningen van hulpverlener 
terzake van diensten, kosten en dergelijke waarvoor 
krachtens deze verzekering geen dekking bestaat, binnen 
30 dagen na datering van die rekeningen te voldoen. Bij 
niet voldoening kan tot incasso worden overgegaan, 
waarbij de daaraan verbonden kosten voor rekening van 
verzekerde zijn. 
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