
In deze bijzondere voorwaarden zijn per dekking de rechten en 
de plichten van de verzekerde en die van ons omschreven. Welke 
dekking(en) voor u van toepassing is/zijn staat/staan vermeld op 
het polisblad. Het onderdeel algemeen heeft betrekking op alle 
dekkingen.
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  ALGEMEEN

Art. 1  Begripsomschrijvingen
 1. verzekerde
 a. u;
 b. de eigenaar, de bezitter en de houder van het motorrij-

tuig;
 c. de bestuurder, zijnde de persoon die met toestemming 

van een daartoe bevoegd persoon het motorrijtuig daad-
werkelijk bestuurt;

 d. de passagier en zij die door het motorrijtuig worden ver-
voerd;

  Voor de dekking aansprakelijkheid wordt tevens als ver-
zekerde aangemerkt:

 e. de werkgever van de hiervoor onder 1a t/m 1d  genoem-
de verzekerden, indien de werkgever krachtens art. 6:170 
van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk is voor de scha-
de door een verzekerde veroorzaakt;

 2. motorrijtuig
  het op het polisblad omschreven motorrijtuig;
 3. accessoires
  de niet tot het motorrijtuig behorende, specifiek aan het 

motorrijtuig toegevoegde voorwerpen, technische modifi-
caties en veranderingen aan de carrosserie;

 4. aanhangwagen
  aanhangwagen, bagagewagen, caravan, boottrailer, 

oplegger of een ander daarmee in de zin van de WAM 
gelijk te stellen object;

 5. WAM
  Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen;
 6. IVB
  Internationaal Verzekeringsbewijs (de zgn. groene kaart).
 7. EuroCross International
  de met ons samenwerkende hulpverleningsinstantie.
 8. totaal verlies
  van totaal verlies is sprake:
 a. na diefstal, verduistering of vermissing, mits er dertig 

dagen zijn verstreken sinds de datum van melding bij de 
politie en u dan nog steeds niet de over het motorrijtuig 
kunt beschikken;

 b. in geval van volledige vernietiging van het motorrijtuig;
 c. als de reparatiekosten meer bedragen dan de waarde het 

motorrijtuig onmiddellijk voor de gebeurtenis verminderd 
met de waarde van de restanten na de gebeurtenis.

 9. geselecteerde reparateur 
  een met ons samenwerkende reparateur.

Art. 2  Geldigheidsgebied
 1. Voor de dekking aansprakelijkheid is de verzekering van 

kracht in de landen waarvoor de door ons afgegeven IVB 
geldig is. Voor de overige dekkingen is de verzekering 
tevens van kracht in de overige Europese landen.

 2. De verzekering is mede van toepassing gedurende het 
vervoer van het motorrijtuig en/of de aanhangwagen, 
op welke wijze dan ook, in of tussen de landen van het 
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geldigheidsgebied.

Art. 3  Wat is niet verzekerd?
  In aanvulling op de uitsluitingen genoemd in artikel 11 

van de algemene voorwaarden is eveneens van de verze-
kering uitgesloten:

 A Wedstrijden
  schade, ontstaan tijdens het oefenen voor en deelnemen 

aan wedstrijden en snelheidsproeven, tenzij het gaat om 
puzzelritten:

 - waarvoor door de overheid toestemming is verleend,
 - waarvan het traject binnen Nederland en eventueel 

gedeeltelijk binnen de aangrenzende buurlanden ligt,
 - die niet langer dan 24 uur duren en
 - waarbij het snelheidselement voor enig deel van het 

traject geen factor is bij de rangschikking in het eindklas-
sement.

 B Ander gebruik verzekerd motorrijtuig 
  schade veroorzaakt, terwijl het verzekerde motorrijtuig 

werd gebruikt voor:
 1. verhuur;
 2. vervoer van personen tegen betaling, waaronder niet 

wordt verstaan het binnen Nederland bij toerbeurt rijden 
in het woon-werkverkeer (zgn. ‘car-pooling’);

 3. andere doeleinden dan aan ons zijn opgegeven dan wel 
door de wet zijn toegestaan;

 4. het trekken van een aanhangwagen die het wettelijk toe-
gestane gewicht overschrijdt;

 5. deelname aan behendigheidsproeven en slipcursussen.
 C Onbevoegd besturen motorrijtuig
  schade veroorzaakt, terwijl degene die het motorrijtuig 

bestuurt:
 1. niet in het bezit is van een geldig voor het besturen 

van het motorrijtuig wettelijk voorgeschreven rijbewijs 
(Degene die het motorrijtuig bestuurt, wordt echter 
geacht in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs, indien 
deze het motorrijtuig bestuurt onder toezicht en daarbij 
voldaan is aan de wettelijke eisen, mits de toezichthouder 
geen les geeft tegen betaling);

 2. niet bevoegd is het motorrijtuig te besturen op grond van 
de wet of een rechterlijke uitspraak.

 D Geen eigendom
  schade terwijl uit het kentekenregister van de RDW blijkt, 

dat op het moment van de gebeurtenis noch u, noch uw 
echtgeno(o)t(e) of partner, noch een inwonend gezinslid 
was ingeschreven als eigenaar c.q. houder van het verze-
kerde motorrijtuig, tenzij anders overeengekomen blijkens 
aantekening op het polisblad.

 E Beslag op motorrijtuig
  schade, veroorzaakt gedurende de tijd dat het motor-

rijtuig in beslag is genomen of wordt gebezigd krachtens 
besluit van een overheid.

   De uitsluitingen vermeld in artikel 11 lid A van de alge-
mene voorwaarden en in artikel 3 lid A t/m C van deze 
bijzondere voorwaarden gelden niet voor de verzekerde 
die aantoont dat de daarin bedoelde omstandigheden zich 
buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en 
dat hem ter zake van deze omstandigheden redelijkerwijs 
geen verwijt treft.

Art. 4 Kortingen en toeslagen
A  Wanneer en voor welke dekkingen korting en toeslag
  Bij de berekening van de premie voor de aansprakelijk-

heid- en/of vol cascodekking geldt de volgende kortings/ 
toeslagregeling:

 1. de verschuldigde premie wordt bij ingang of wijziging van 
de verzekering mede berekend aan de hand van de kor-
tingstrede;

 2. is eenmaal de trede van inschaling bepaald, dan wordt 
voor het volgende verzekeringsjaar de verschuldigde 
premie berekend aan de hand van onderstaande bonus/
malus tabel, zulks afhankelijk van het aantal aansprake-
lijkheid en/of vol cascoschaden dat in het afgelopen ver-
zekeringsjaar is gevallen;

 3. wijziging van inschaling vindt steeds plaats per hoofd-
premievervaldatum;

 4. het recht op korting, dan wel hogere korting, vangt eerst 
weer aan na een schadevrij verzekeringsjaar.

B  Bonus/Malustabel
  Na een verzekeringsjaar wordt op de premie voor de dek-

king aansprakelijkheid en volledig cascoverzekering een 
korting verleend dan wel een toeslag berekend volgens 
onderstaande tabel:

  

     De kortingstrede wordt na 
een verzekeringsjaar

Kortings-
trede

Premie-
percentage

zonder
schade

met 1 
schade

met 2 
schaden

0 130 1 0  0
1 120 2 0  0
2 100 3 1  0
3 90 4 1  1
4 80 5 1  1
5 70 6 1  1
6 65 7 2  1
7 60 8 3  1
8 55 9 4  1
9 50 10 5  1

10 45 11 5  2
11 40 12 6  2
12 35 13 7  3
13 30 14 8  3
14 25 15 9 4
15 25 16 10 5
16 25 17 11 5
17 25 18 12 6
18 25 19 13 6
19 25 19 14 7

  Na 3 of meer schadegevallen die in één verzekeringsjaar 
ten laste van de verzekering komen geldt een terugval 
naar trede 0.

C  Welke schade heeft geen invloed op de inschaling?
  Een aangemelde schade heeft geen invloed op de 

inschaling indien:
 1. definitief vaststaat dat wij geen schadevergoeding ver-

schuldigd zijn of zullen worden dan wel indien wij de op 
grond van het geldende recht betaalde schade volledig 
hebben verhaald;

 2. wij enkel op grond van een schaderegelingsovereen-
komst met andere verzekeringsmaatschappijen, dus 
los van het geldende recht, een gehele of gedeeltelijke 
schadevergoeding hebben moeten betalen of niet heb-
ben kunnen verhalen;

 3. de verzekerde een op grond van het geldend recht ver-
schuldigde betaling binnen 12 maanden na de schade-
datum aan ons terugbetaalt;

 4. de schade is veroorzaakt door gebeurtenissen vermeld 
in:

 a. artikel 8 lid G (vervoer gewonden);
 b. artikel 13 lid A 1 t/m 11, uitsluitend wanneer het motor-

rijtuig volledig casco is verzekerd. 
 5. wij als gevolg van de vaste afschrijving of de nieuwwaar-

deregeling, zoals vermeld in de dekking volledige casco, 
de schade niet volledig kunnen verhalen;

 6. uitsluitend de passagier aansprakelijk is voor de schade 
en zijn aansprakelijkheid als particulier bij ons is verze-
kerd;

 7. indien de schade het gevolg is van een aanrijding met 
een voetganger of fietser, waarbij verzekerde aantoon-
baar geen verwijt treft.

Art. 5 Samenloop van verzekeringen
  Indien schade, kosten of verliezen zijn gedekt op een 

andere verzekering, al dan niet van oudere datum, zullen 
wij slechts verplicht zijn tot vergoeding voor zover krach-
tens de andere verzekering geen recht op vergoeding 
bestaat. Komt in de voorwaarden van die andere verze-
kering een soortgelijke bepaling voor of weigert de ande-
re maatschappij binnen een redelijke termijn de schade 
te vergoeden, dan zullen wij de schade vergoeden voor 
zover onder deze verzekering gedekt. De verzekerde is 
dan wel verplicht zijn rechten op die andere verzekeraar 
aan ons over te dragen.

Art.6  Hulpverlening na een ongeval
A  Wanneer recht op hulpverlening
  Een verzekerde heeft recht op hulp en/of vergoeding van 

de kosten zoals hierna omschreven indien:
 1. de hulpverlening en/of de kosten tot stand komen in 

overleg met en na verkregen instemming van EuroCross 
International;

 2. verzekerde zijn volledige medewerking verleent;
 3. verzekerde zijn recht doet blijken aan de hand van een 

geldige hulpkaart.
B  Hulpverlening Nederland
  Het recht op hulp ontstaat wanneer het motorrijtuig en/of 

aanhangwagen door een ongeval, brand, diefstal of enig 
ander van buitenkomend onheil (waaronder niet wordt 
verstaan een mechanisch of elektronisch defect) niet 
meer kan rijden en/of de bestuurder daardoor niet meer 



in staat is het motorrijtuig te besturen, terwijl geen van 
de inzittenden bevoegd en in staat is het besturen over 
te nemen.

   
  De hulpverlening in Nederland omvat:
 1. het vervoer van het beschadigde motorrijtuig en/of 

de aanhangwagen naar een door de verzekerde(n) te 
bepalen adres in Nederland;

 2. het vervoer van de inzittenden met hun bagage per taxi 
naar één door de verzekerde(n) te bepalen adres in 
Nederland.

C  Hulpverlening buitenland
  Het recht op hulp ontstaat wanneer het motorrijtuig 

en/of aanhangwagen door een ongeval, brand, diefstal 
of enig ander van buitenkomend onheil (waaronder niet 
wordt verstaan een mechanisch of elektronisch defect) 
niet meer kan rijden en/of de bestuurder daardoor niet 
meer in staat is het motorrijtuig te besturen, terwijl 
geen van de inzittenden bevoegd en in staat is het 
besturen over te nemen.

  De hulpverlening binnen het geldigheidsgebied in het 
buitenland omvat:

 1. het vergoeden van de noodzakelijke kosten van berging 
en slepen van het motorrijtuig en/of aanhangwagen 
naar het dichtstbijzijnde herstelbedrijf waar de schade 
kan worden beoordeeld en/of hersteld;

 2. het vergoeden van de noodzakelijke kosten van bewa-
ken en stallen van het motorrijtuig en/of aanhangwa-
gen;

 3. het vervoer van het beschadigde motorrijtuig en/of aan-
hangwagen naar een door de verzekerde te bepalen 
adres in Nederland, mits:

 - het beschadigde motorrijtuig en/of aanhangwagen niet 
binnen vier werkdagen, eventueel door middel van een 
noodreparatie, zodanig kan worden gerepareerd, dat 
de (terug)reis op technisch verantwoorde wijze kan 
plaatsvinden;

 - de kosten van dit vervoer lager zijn dan de waarde van 
het beschadigde motorrijtuig en/of aanhangwagen. Zijn 
de vervoerskosten hoger, dan worden de kosten ver-
goed voor invoering of vernietiging van het beschadig-
de motorrijtuig en/of aanhangwagen in het betreffende 
land. In dat geval hebben de inzittenden ook recht op 
vervoer van reisbagage naar Nederland.

 4. de terugreiskosten van de inzittenden, indien op grond 
van het voorgaande niet met het motorrijtuig wordt 
teruggereisd. Vergoed worden de kosten van vervoer 
per:

 - taxi naar het dichtstbijgelegen spoorwegstation;
 - trein (2e klasse) naar het spoorwegstation in 

Nederland, dat het dichtst ligt bij de plaats van bestem-
ming;

 - taxi van dat station naar de plaats van bestemming.
D   Beperkingen
 1. Alle in verband met de hulpverlening door ons voor-

geschoten kosten, welke niet zijn verzekerd komen voor 
rekening van verzekerde. Bij bedragen boven de 

  € 750,- kunnen wij een betaling vooraf verlangen.
 2. De kosten indien hulpverlening door EuroCross 

International niet kan worden uitgeoefend dan wel wor-
den tegengehouden door natuurrampen.

  Op de uitsluitingen genoemd in artikel 11 lid B en lid 
C (molest en atoomkernreacties) van de algemene 
voorwaarden zal ten aanzien van de hulpverlening 
uitsluitend een beroep worden gedaan indien de hulp-
verlening door EuroCross International niet kan worden 
uitgeoefend dan wel wordt tegengehouden.

E  Verhaalsrecht
  Wij behouden ons het recht voor om de door ons ver-

goede kosten in verband met hulpverlening te verhalen 
op verzekerden indien de hulpverlening werd verleend 
terwijl krachtens deze verzekering geen recht op hulp-
verlening bestond.

F  Samenloop
  Bij samenloop van hulpverleningsrechten zal EuroCross 

International niet verwijzen naar andere hulpinstanties. 
Wij behouden ons het recht voor eventueel verhaal te 
plegen van kosten van hulpverlening bij andere verze-
keraars.

  DEKKING AANSPRAKELIJKHEID

Art. 7 WAM-dekking
  Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de voorwaarden 

van deze verzekering mocht zijn bepaald, wordt deze 

verzekering geacht te voldoen aan de door of krachtens 
de WAM-gestelde eisen.

Art. 8 Wat is verzekerd?
A  Wettelijke aansprakelijkheid
 1. Verzekerd is voor alle verzekerden samen tot maximaal 

het op het polisblad verzekerde bedrag per gebeurtenis 
de aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade 
aan personen en zaken - met inbegrip van de daaruit 
voortvloeiende schade - die tijdens de verzekerings-
duur met of door het motorrijtuig veroorzaakt is.

 2. Indien wij voor het motorrijtuig een IVB hebben afgege-
ven, zijn gedurende het in dat bewijs genoemde tijdvak 
in de landen waarvoor dat bewijs geldig is, tevens de 
wettelijke bepalingen van dat land, betreffende de ver-
plichte aansprakelijkheidsverzekering, op deze verzeke-
ring van toepassing.

B  Aanhangwagenrisico
 1. Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerden 

voor schade toegebracht met of door een aanhangwa-
gen, die aan het motorrijtuig is gekoppeld of na koppe-
ling daarvan is losgeraakt, maar nog niet veilig buiten 
het verkeer tot stilstand is gekomen.

 2. Schade aan de aanhangwagen zelf is niet verzekerd.
C  Ladingrisico
 1. Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerden 

voor schade, veroorzaakt door zaken, die vervoerd 
worden met, dan wel tijdens het rijden vallen of geval-
len zijn van het motorrijtuig en/of de aanhangwagen.

 2. Schade veroorzaakt tijdens het laden of lossen is niet 
verzekerd.

D  Sleeprisico bij kosteloze hulpverlening
 1. Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerden 

voor schade, veroorzaakt terwijl met het motorrijtuig 
een ander motorrijtuig bij wijze van kosteloze hulpverle-
ning wordt gesleept.

 2. Schade aan het gesleepte motorrijtuig zelf is niet verze-
kerd.

E  Schade aan kleding en handbagage
  Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerden 

voor schade aan kleding en handbagage van de pas-
sagiers, mits het motorrijtuig en/of de aanhangwagen 
eveneens bij de gebeurtenis is beschadigd.

F  Schade aan uw andere motorrijtuigen
  Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade die 

met het verzekerde motorrijtuig wordt veroorzaakt aan 
andere motorrijtuigen waarvan u eigenaar of houder 
bent. U heeft in dat geval recht op schadevergoeding 
als een willekeurige derde. Met betrekking tot schade 
toegebracht door of aan andere motorrijtuigen dan 
personenauto’s voor particulier gebruik is evenwel uit-
gesloten de aansprakelijkheid voor:

 1. schade veroorzaakt in gebouwen of op terreinen die bij 
u in gebruik zijn;

 2. schade voortvloeiend uit de schade aan het andere 
motorrijtuig.

G  Vervoer van gewonden
  Verzekerd is de schade door verontreiniging van de 

bekleding van een ander motorrijtuig als gevolg van 
het kosteloos vervoer van een bij een verkeersongeval, 
waarbij het motorrijtuig betrokken is, gewond geraakte 
verzekerde, voor zover de schade niet voor vergoeding 
in aanmerking komt op grond van een andere verzeke-
ring al dan niet van oudere datum.

H  Zekerheidstelling
  Indien een overheid ter waarborging van de rechten van 

benadeelden een zekerheidstelling verlangt voor:
 - de opheffing van een op het motorrijtuig gelegd beslag 

of
 - de invrijheidstelling van een verzekerde
  wordt deze verstrekt tot een maximum van € 25.000,- 

per gebeurtenis, mits de verzekerde ter zake van de 
gebeurtenis rechten aan deze verzekering kan ontle-
nen.

  De verzekerden zijn verplicht ons te machtigen over 
de zekerheidstelling te beschikken, zodra deze wordt 
vrijgegeven. Voorts zullen zij alle medewerking moeten 
verlenen om terugbetaling te verkrijgen.

I  Proceskosten, bijstand en wettelijke rente
  Wij vergoeden per gebeurtenis boven het verzekerd 

bedrag:
 1. de kosten van de door ons verleende rechtsbijstand in 

een tegen de verzekerde aanhangig gemaakt strafpro-
ces, indien de leiding van de procedure bij ons heeft 
berust. Boeten, afkoopsommen en met een strafproces 
samenhangende gerechtskosten worden niet vergoed;



 2. de kosten van verweer in een door de benadeelde 
tegen de verzekerde, dan wel tegen ons  aanhangig 
gemaakt burgerlijk proces, voor zover de leiding van 
het proces bij ons berust, alsmede de proceskosten 
waartoe de verzekerde of wij veroordeeld worden;

 3. de verschuldigde wettelijke rente over het door de ver-
zekering gedekte gedeelte van de hoofdsom.

Art. 9 Aanvullende uitsluitingen
  In aanvulling op de uitsluitingen genoemd in artikel 11 

van de algemene voorwaarden en artikel 3 van deze 
bijzondere voorwaarden is eveneens van de dekking 
aansprakelijkheid uitgesloten:

A  Eigen zaken/opzicht
  de aansprakelijkheid voor schade aan zaken:
 1. die de verzekerde in eigendom toebehoren of
 2. die de verzekerde onder zich heeft, dan wel
 3. die met of door het motorrijtuig en/of aanhangwagen 

worden vervoerd, met inbegrip van de daaruit voort-
vloeiende schade, met uitzondering van schade aan 
handbagage en kleding van passagiers, overeenkom-
stig het in artikel 8 E bepaalde;

B  Schade bestuurder
  de aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan 

degene die het motorrijtuig bestuurt;
C  Diefstal/geweldpleging
  schade, die het gevolg is van de aansprakelijkheid van 

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

D  Contractuele aansprakelijkheid
  de aansprakelijkheid van de verzekerde, die uitsluitend 

voortvloeit uit een door hem of namens hem aange-
gane contractuele verplichting.

Art. 10 Regelen van de schade
 1. Wij belasten ons met het regelen en het vaststellen van 

de schade. Wij hebben het recht benadeelden recht-
streeks schadeloos te stellen en met hen schikkingen 
te treffen. Wij houden daarbij, voor zover mogelijk, 
rekening met de belangen van de verzekerde.

 2. Bestaat de te betalen schadevergoeding uit periodieke 
uitkeringen en is de waarde van deze uitkeringen, met 
inachtneming van eventuele andere schadevergoedin-
gen, hoger dan het verzekerde bedrag, dan wordt de 
duur of de hoogte van deze uitkeringen, naar keuze van 
de verzekerde, naar evenredigheid verminderd. Indien 
het vermoeden bestaat dat de te vergoeden schade het 
verzekerde bedrag te boven gaat, stellen wij, alvorens 
een beslissing te nemen, verzekerde hiervan in kennis 
en plegen hierover met hem overleg. 

Art. 11 Tijdelijk gebruik van een ander motorrijtuig
 1. Deze dekking geldt ook voor naar type en prijs-

klasse gelijksoortig motorrijtuig dat niet aan u of uw 
echtgeno(o)t(e) toebehoort, zolang het verzekerde 
motorrijtuig niet beschikbaar is wegens reparatie, 
onderhoud of wettelijk verplichte keuringen. Deze dek-
king geldt niet als voor het vervangende motorrijtuig 
al een aansprakelijkheidsverzekering – al dan niet van 
oudere datum – is gesloten. Voor het verzekerde motor-
rijtuig blijft tijdens deze periode de bestaande dekking 
van kracht.

 2. Tevens is de verzekering van toepassing voor de aan-
sprakelijkheid van twee motorrijtuigen, in afwachting 
van eigendomsoverdracht van het oude motorrijtuig na 
vervanging. Deze regeling geldt 14 dagen, met ingang 
van de dag waarop het vervangend motorrijtuig ter ver-
zekering is aangeboden.

Art. 12 Onze verhaalsrechten 
 1. In alle gevallen waarin wij op grond van wettelijke 

bepalingen een schadevergoeding verschuldigd zijn, 
hoewel de verzekerde geen rechten aan deze verze-
kering kan ontlenen, zijn wij gerechtigd de door ons 
verschuldigde schadevergoeding alsmede de kosten te 
verhalen op de aansprakelijke verzekerde(n). Wij zullen 
van ons verhaalsrecht geen gebruik maken tegenover 
de verzekerde die aantoont, dat de omstandigheden op 
grond waarvan hij geen rechten aan deze verzekering 
kan ontlenen, zich buiten zijn weten en/of tegen zijn 
wil hebben voorgedaan en dat hem ter zake van deze 
omstandigheden redelijkerwijs geen verwijt treft.

 2. Indien de schade niet door u is veroorzaakt, nadat de 
dekking volgens artikel 7 lid E sub 2 van de algemene 

voorwaarden is geëindigd, zullen wij van ons verhaals-
recht tegenover u of - in geval van uw overlijden - uw 
erfgenamen geen gebruik maken, mits u voldaan heeft, 
respectievelijk zij voldaan hebben aan de verplichting 
tot de kennisgeving die krachtens dat artikel op u res-
pectievelijk hen rust.

  DEKKING BEPERKT CASCO EN VOL CASCO

Art. 13 Wat is verzekerd?
A  Gedekte schade-oorzaken
  Verzekerd is schade aan of geheel of gedeeltelijk ver-

lies van het motorrijtuig ontstaan door:
 1. brand, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting, 

blikseminslag;
 2. het vallen van luchtvaartuigen of voorwerpen daaruit;
 3. diefstal van het motorrijtuig of onderdelen daarvan, 

verduistering, inbraak of joyriding of pogingen daartoe 
- een en ander mits door anderen dan verzekerde - als-
mede beschadiging ontstaan gedurende de tijd dat het 
motorrijtuig was ontvreemd;

 4. kwaadwillige beschadiging, niet vallende onder de 
onder 3 genoemde oorzaken; 

 5. ruitbreuk, inclusief de schade door scherven, mits niet 
gepaard gaande met andere schade aan het motor-
rijtuig. Onder ruit wordt in ieder geval niet verstaan een 
zonnedak alsmede het glas van koplampen;

 6. storm, waaronder te verstaan wind met een snelheid 
van ten minste 14 meter per seconde (windkracht 7), 
waardoor het motorrijtuig - in stilstand - omver waait, 
of voorwerpen op/tegen het motorrijtuig terechtkomen, 
dan wel het portier tegen een ander voorwerp of tegen 
het motorrijtuig zelf openwaait;

 7. overstroming, vloedgolf, hagel, lawines, vallend 
gesteente, instorting, aardverschuiving, aardbeving of 
soortgelijke natuurrampen;

 8. botsing met loslopende of vliegende dieren uitsluitend 
voor zover de schade rechtstreeks door de botsing met 
het dier is toegebracht;

 9. rellen, waaronder verstaan worden incidentele gewelds-
manifestaties;

 10. een plotseling van buiten komend onheil gedurende de 
tijd dat het motorrijtuig voor vervoer per auto, schip, 
trein of vliegtuig aan de zorg van een vervoersonderne-
ming is toevertrouwd, met uitzondering van schade als 
schrammen, krassen of lakschade;

 11. verontreiniging van de stoffering van het motorrijtuig als 
gevolg van het kosteloos vervoer van bij een verkeers-
ongeval gewonde personen.

B  Eigen gebrek en constructie- of materiaalfouten
  Ook wordt de schade vergoed, indien de hiervoor 

genoemde schade-oorzaken hun oorzaak vinden in 
slijtage, reparatie-, constructie- of materiaalfouten of 
eigen gebrek. De slijtage, reparatie-, constructie- of 
materiaalfouten of het eigen gebrek zelf komen niet 
voor vergoeding in aanmerking.

C  Overige vergoedingen
  Wij vergoeden per gebeurtenis ten hoogste het verze-

kerd bedrag, zonodig verhoogd met:
 1. Accessoires
  de waarde van de accessoires met een maximum van 

5% van het verzekerd bedrag tot maximaal € 2.500,- 
indien het verzekerd bedrag wegens de meerwaarde 
van de aanwezige accessoires te laag blijkt te zijn. Voor 
muziekcassettes en (compact)discs blijft de vergoeding 
te allen tijde beperkt tot ten hoogste een bedrag van     
€ 50,- per gebeurtenis en voor geluids- beeld-, zend- 
en ontvangstapparatuur (waaronder autotelefoons) tot 
ten hoogste € 500,- per gebeurtenis.

 2. Vervangend vervoer
  gedurende de reparatie van een verzekerde schade 

door een geselecteerde reparateur, heeft verzekerde 
recht op een gratis vervangend motorrijtuig. De brand-
stof is wel voor rekening van verzekerde. Bij een totaal 
verliesverklaring van het motorrijtuig krijgt verzekerde 
gedurende 5 dagen (aansluitend op de schadedatum) 
gratis de beschikking over een vervangend motorrijtuig;

 3. Afleveringskosten
  de gemaakte afleveringskosten en kosten voor 

kentekenpapieren voor een vervangend nieuw motor-
rijtuig, alsmede de verwijderingsbijdrage voor het oude 
motorrijtuig, met dien verstande dat vergoeding van de 
afleveringskosten alleen plaatsvindt in geval van totaal 
verlies.

 4. Stallingskosten
  de noodzakelijke kosten voor bewaken en voorlopig 



stallen of bergen en vervoer van het motorrijtuig naar 
de dichtstbijzijnde herstelinrichting waar de door deze 
verzekering gedekte schade naar behoren kan worden 
hersteld en/of het motorrijtuig kan worden onderge-
bracht indien dit ten gevolge van de schade niet op 
eigen kracht kan rijden zonder gevaar verdere schade 
op te lopen of te veroorzaken;

 5. Noodreparaties
  de kosten van noodreparaties, exclusief noodruiten;
 6. Kosten ketekenbewijs
  de noodzakelijke kosten van een nieuw compleet ken-

tekenbewijs en van nieuwe gelijksoortige kentekenpla-
ten, doordat deel III van het kentekenbeijs verloren is 
gegaan door een gebeurtenis genoemd in lid A van dit 
artikel;

 7.  Averij-grosse
  de bijdrage in averij-grosse;
 8. Daggeldvergoeding bij diefstal
  een daggeldvergoeding van € 15,- per dag gedurende 

de periode dat verzekerde als gevolg van diefstal of 
verduistering van het gehele motorrijtuig daarover niet 
de beschikking heeft, echter met een maximum van 
dertig dagen, sedert het moment van de diefstal of ver-
duistering.

  De uitkeringstermijn wordt verlengd met een redelijke 
reparatieduur, indien het motorrijtuig ten gevolge van 
de diefstal of verduistering is beschadigd, met dien ver-
stande dat de totale uitkeringstermijn beperkt blijft tot 
dertig dagen.

Art.14 Aanvullende uitsluitingen
  In aanvulling op de uitsluitingen genoemd in artikel 11 

van de algemene voorwaarden en artikel 3 van deze 
bijzondere voorwaarden is eveneens van de dekking 
beperkt casco en vol casco uitgesloten:

A  Alcohol en drugs
 1. schade veroorzaakt, terwijl de bestuurder onder zoda-

nige invloed van alcoholhoudende drank en/of enig 
bedwelmend of opwekkend middel verkeert, dat hij 
geacht moet worden niet in staat te zijn het motorrijtuig 
naar behoren te besturen;

 2. de schade veroorzaakt, terwijl de bestuurder het 
motorrijtuig bestuurde na zodanig gebruik van alcohol-
houdende drank, dat het alcoholgehalte van zijn bloed 
hoger blijkt te zijn geweest dan 0,5 milligram alcohol 
per milliliter bloed, dan wel het alcoholgehalte van zijn 
adem hoger blijkt te zijn geweest dan 220 microgram 
alcohol per liter uitgeademde lucht;

 3. schade veroorzaakt, terwijl de bestuurder van het 
motorrijtuig, bij verdenking van het rijden onder invloed 
van alcoholhoudende drank, een ademtest, urine of 
bloedproef weigert;

B  Bevriezing
  schade door vorst, tenzij de bevriezing het gevolg is 

van een gebeurtenis als vermeld in artikel 13 lid A.
C  Te zwaar beladen
  schade als gevolg van het zwaarder beladen van het 

motorrijtuig dan op grond van de constructie door de 
overheid is toegestaan.

Art. 15 Vaststellen van de schade
  Wij vergoeden per gebeurtenis ten hoogste het verze-

kerd bedrag, zonodig verhoogd met de in artikel 13 lid 
C vermelde vergoedingen.

A  Reparatiekosten
  In geval van gedeeltelijke vernietiging of beschadiging 

van het motorrijtuig, vergoeden wij de reparatiekosten 
tot ten hoogste het verschil tussen de waarde van het 
motorrijtuig onmiddellijk vóór de gebeurtenis en de res-
tantwaarde.

B  Totaal verlies
 1. Bij totaal verlies vergoeden wij de waarde van het 

motorrijtuig onmiddellijk vóór de gebeurtenis vermin-
derd met de restantwaarde.

 2. Bij totaal verlies (zowel technisch als economisch) van 
het motorrijtuig, behouden wij ons het recht voor het 
wrak over te dragen aan een door ons aan te wijzen 
partij. Recht op uitkering bestaat eerst nadat u alle 
delen van het bij het motorrijtuig behorende kenteken-
bewijs aan ons heeft overgedragen.

C  Diefstal/verduistering gehele motorrijtuig
 1. In geval van diefstal of verduistering vergoeden wij de 

waarde van het motorrijtuig op basis van toaal verlies, 
wat eerst wordt aangenomen, zodra 30 dagen zijn ver-
streken, sinds de datum van aangifte bij de politie en 
het motorrijtuig niet kan worden terugverkregen.

 2. Recht op uitkering bestaat eerst nadat de verzekerde 
zijn eigendomsrecht op het motorrijtuig aan ons heeft 
overgedragen. Wordt het motorrijtuig nadien terug-
gevonden, dan zijn wij verplicht het motorrijtuig op 
verzoek van verzekerde aan hem over te dragen, mits 
verzekerde het door ons uitgekeerde bedrag, onder 
aftrek van de reparatiekosten van de tijdens de diefstal 
of verduistering ontstane schade, terugbetaalt.

 3. Wordt het motorrijtuig terugverkregen binnen 30 dagen 
na de datum van aangifte van de diefstal of verduis-
tering bij de politie, dan is de verzekerde verplicht het 
motorrijtuig terug te nemen.

 4. Mocht het motorrijtuig bij of na het tijdstip van de dief-
stal of verduistering zijn beschadigd, dan vergoeden wij 
de reparatiekosten tot ten hoogste het verschil tussen 
de waarde van het motorrijtuig onmiddellijk vóór de 
gebeurtenis en de restantwaarde.

D  Diefstal/ verduistering accessoires
  In geval van diefstal of verduistering van accessoires 

bestaat slechts recht op schadevergoeding, indien het 
bezit door middel van originele aankoopnota’s kan wor-
den aangetoond. Vergoeding geschiedt altijd op basis 
van dagwaarde.

Art. 16 Regelen van de schade
 1. De verzekerde is verplicht ons in de gelegenheid te 

stellen de schade door een expert te laten opnemen 
alvorens met de reparatie een aanvang wordt gemaakt.

 2. Verzekerde is bevoegd schade tot ten hoogste € 500,- 
direct te laten herstellen door een deskundige repa-
rateur, mits de te vervangen onderdelen gedurende 
minimaal dertig dagen worden bewaard en aan ons een 
gespecificeerde reparatienota wordt overgelegd.

 3. Verzekerde heeft het recht naast onze expert op eigen 
kosten ook een expert aan te wijzen. 

 4. Bij verschil van mening tussen de beide experts benoe-
men deze experts samen een derde expert, wiens 
schadevaststelling binnen de grenzen van de beide 
taxaties moet blijven en voor u en voor ons bindend is. 
De kosten van een derde expert worden door elk van 
de partijen voor de helft gedragen. 

 5. In afwijking van het hiervoor bepaalde zijn de kosten 
van alle deskundigen voor onze rekening wanneer ver-
zekerde door de derde expert geheel in het gelijk wordt 
gesteld.

Art. 17 Standaard eigen risico
 1. Van de schade blijft per gebeurtenis de op het polis-

blad bepaalde eigen risico’s voor rekening van verze-
kerde.

 2. Indien de schade, met uitzondering van ruitbreuk, 
gerepareerd wordt door een door ons geselecteerd 
reparateur, worden de op het polisblad vermelde eigen 
risico’s verminderd met € 67,50 per gebeurtenis.

 3. Indien in geval van ruitbreuk als in artikel 13 lid A 5 
omschreven:

 a. één of meer ruiten word(t)(en) vervangen en daar-
bij gebruik wordt gemaakt van de diensten van 
Autotaalglas, Carglass of een door ons geselecteerde 
reparateur worden de op het polisblad vermelde eigen 
risico’s verminderd met € 135,- per gebeurtenis;

 b. uitsluitend herstel van de ruit(en) plaatsvindt met 
behulp van de kunsthars-injectiemethode, is geen 
eigen risico van toepassing.

Art.18 Tijdelijk gebruik van een ander motorrijtuig
  Deze verzekering geldt ook voor een niet aan u toebe-

horend, naar type en prijsklasse gelijksoortig, motor-
rijtuig dat het verzekerde motorrijtuig vervangt zolang 
dit in reparatie of revisie is bij een erkend herstelbedrijf, 
doch maximaal gedurende de eerste tien achtereenvol-
gende dagen of zoveel dagen meer als nodig is voor de 
vaststelling van de schadevergoeding bij totaal verlies 
overeenkomstig artikel 15 lid B, tenzij er voor dit ver-
vangende motorrijtuig reeds een (beperkt) cascoverze-
kering, al dan niet van oudere datum, bestaat.

Art. 19 Afstand van ons verhaalsrecht
  Wij doen ter zake van een krachtens deze verzekering 

uitbetaalde schade afstand van de ons toekomende 
verhaalsrechten jegens de bestuurder en de passagier 
en/of diens werkgever, indien hij krachtens artikel 6:170 
van het Burgerlijk Wetboek voor hen aansprakelijk is, 
mits zij aan alle voor hen uit de verzekering voortvloei-
ende verplichtingen hebben voldaan en zij aantonen, 
dat zich ten aanzien van hen geen der omstandigheden 



als bedoeld in artikel 11 lid A van de algemene voor-
waarden en in artikel 3 lid A t/m lid C van deze bijzon-
dere voorwaarden hebben voorgedaan.

 
  DEKKING VOLLEDIG CASCO
  Wanneer op het polisblad als dekking volledige casco 

staat vermeld zijn op deze dekking de artikelen 13 t/m 
19 van deze bijzondere voorwaarden van kracht als-
mede de volgende artikelen 20 t/m 23.

Art. 20 Dekkingsuitbreidingen
A  Uitbreiding gedekte schade oorzaken
  In aanvulling op de in artikel 13 lid A genoemde schade 

oorzaken is tevens verzekerd de schade aan of geheel 
of gedeeltelijk verlies van het motorrijuig ontstaan door 
andere van buiten komende onheilen, zoals botsen, 
omslaan, slippen, van de weg of te water geraken.

B  Tijdelijk gebruik van een ander motorrijtuig
  Deze verzekering geldt ook voor een niet aan u toebe-

horend, naar type en prijsklasse gelijksoortig, motor-
rijtuig dat het verzekerde motorrijtuig vervangt zolang 
dit in reparatie of revisie is bij een erkend herstelbedrijf, 
doch maximaal gedurende de eerste tien achtereenvol-
gende dagen of zoveel dagen meer als nodig is voor de 
vaststelling van de schadevergoeding bij totaal verlies 
overeenkomstig artikel 15 lid B, tenzij er voor dit ver-
vangende motorrijtuig reeds een cascoverzekering, al 
dan niet van oudere datum, bestaat.

Art. 21 Nieuwwaarderegeling
  Voor een personenauto met een cataloguswaarde 

tot  € 35.000,- (inclusief BTW), die bij afgifte van het 
Nederlands kentekenbewijs deel I nieuw was, geldt in 
de zin van artkel 15 lid B 1 en lid C 1 als waarde onmid-
dellijk voor de gebeurtenis:

 1. wanneer de gebeurtenis heeft plaatsgevonden binnen 
een periode van 12 maanden na de datum van afgifte 
van dit kentekenbewijs, de dan geldende catalogus-
prijs van een nieuwe auto van hetzelfde merk, type en 
uitvoering en indien deze niet meer leverbaar is de dan 
geldende catalogusprijs van een naar type en prijsklas-
se soortgelijke andere auto tot een cataloguswaarde 
van maximaal 110% van het op het polisblad vermelde 
bedrag;

 2. wanneer de gebeurtenis heeft plaatsgevonden na 12 
maanden doch binnen 36 maanden na de datum van 
genoemde afgifte, de onder 1. genoemde catalogus-
prijs, verminderd met 2% over elke maand of gedeelte 
daarvan na het verstrijken van 12 maanden na de 
datum van bedoelde afgifte;

 3. indien de herstelkosten meer bedragen dan 2/3 van de 
waarde van de personenauto als hiervoor onder 1 of 2 
vastgesteld, dan kunt u aanspraak maken op vergoe-
ding van de vastgestelde waarde onder aftrek van de 
waarde van de restanten;

 4. de onder 1, 2 of 3 vastgestelde schadevergoeding kan 
het verzekerd bedrag te boven gaan.

 5. de nieuwwaarderegeling is niet van toepassing op: 
taxi’s, lesauto’s, auto’s dienende voor verhuur met of 
zonder chauffeur, lease-auto’s, busjes en kampeerau-
to’s. De nieuwwaarderegeling is ook niet van toepas-
sing op het vervangend motorrijtuig als genoemd in 
artikel 20 lid B.

Art. 22 Extra eigen risico jeugdigen
  Een extra eigen risico van € 65 per gebeurtenis geldt 

indien de bestuurder jonger is dan 24 jaar en de schade 
is veroorzaakt door botsen, omslaan slippen, van de 
weg of te water geraken.

Art. 23 Pechhulp buitenland
A  Wanneer recht Pechhulp buitenland?
  Recht op pechhulp ontstaat wanneer het motorrijtuig 

en/of aangekoppelde aanhangwagen ten gevolge van 
pech (een mechanisch of electronisch defect) buiten 
Nederland maar binnen het verzekeringsgebied langs 
de weg tot stilstand komt.

  De pechhulp omvat:
 1.  de vergoeding van de noodzakelijke kosten van hulp 

langs de weg na het tot stilstand komen van het motor-
rijtuig als gevolg van pech tot maximaal € 125,- voor 
alle noodzakelijke kosten tezamen. De kosten van 
onderdelen en reparatie komen niet voor vergoeding in 
aanmerking. Evenmin worden de kosten vergoed indien 
reparatie plaats vindt bij een herstelbedrijf;

 2. het vergoeden van de noodzakelijke kosten van berging 

en slepen van het motorrijtuig en/of de aangekoppelde 
aanhangwagen naar het dichtstbijzijnde herstelbedrijf 
waar de schade kan worden beoordeeld en/of hersteld;

 3. het vergoeden van de noodzakelijke kosten van bewa-
ken en stallen van het motorrijtuig en/of aangekoppelde 
aanhangwagen; 

 4.  het vervoer van het motorrijtuig en/of aangekoppelde 
aanhangwagen naar een door verzekerden te bepalen 
adres in Nederland, mits:

 -  het motorrijtuig en/of aangekoppelde aanhangwagen 
niet binnen vier werkdagen, eventueel door middel van  
een noodreparatie, zodanig kan worden gerepareerd, 
dat de (terug)reis op technisch verantwoorde wijze kan 
plaatsvinden;

 -  de kosten van dit vervoer lager zijn dan de waarde van 
het motorrijtuig en/of aanhangwagen. Zijn de vervoers-
kosten hoger, dan worden de kosten vergoed voor 
invoering of vernietiging van het motorrijtuig en/of aan-
hangwagen in het betreffende land. In dat geval hebben 
de inzittenden ook recht op vervoer van de reisbagage 
naar Nederland;

 5. de terugreiskosten van de inzittenden, indien op grond 
van het voorgaande niet met het motorrijtuig wordt 
teruggereisd. Vergoed worden de kosten van vervoer 
per:

 -  taxi naar het dichtstbijgelegen spoorstation;
 -  trein (2e klasse) naar een spoorwegstation in 

Nederland, dat het dichst ligt bij de plaats van bestem-
ming;

 -  taxi van dat station naar de plaats van bestemming.
 6.  het namens verzekerde bestellen en toezenden van 

onderdelen die noodzakelijk zijn om het motorrijtuig 
en/of de aanhangwagen rijklaar te maken, indien deze 
onderdelen ter plaatse niet of niet op korte termijn 
verkrijgbaar zijn. De kosten van onderdelen komen niet 
voor vergoeding in aanmerking.

B   Beperkingen
 1. Alle in verband met de hulpverlening door ons voor-

geschoten kosten, welke niet zijn verzekerd komen voor 
voor rekening van verzekerde. Bij bedragen boven de  

  € 750,- kunnen wij een betaling vooraf verlangen.
 2. De kosten indien hulpverlening door EuroCross 

International niet kan worden uitgeoefend dan wel wor-
den tegengehouden door natuurrampen.

  Op de uitsluitingen genoemd in artikel 11 lid B en lid 
C (molest en atoomkernreacties) van de algemene 
voorwaarden zal ten aanzien van de hulpverlening 
uitsluitend een beroep worden gedaan indien de hulp-
verlening door EuroCross International niet kan worden 
uitgeoefend dan wel wordt tegengehouden.

C  Verhaalsrecht
  Wij behouden ons het recht voor om de door ons ver-

goede kosten in verband met hulpverlening te verhalen 
op verzekerden indien de hulpverlening werd verleend 
terwijl krachtens deze verzekering geen recht op hulp-
verlening bestond.

D  Samenloop
  Bij samenloop van hulpverleningsrechten verwijst 

EuroCross International niet naar andere hulpinstanties. 
Wij behouden ons het recht voor eventueel verhaal te 
plegen van kosten van hulpverlening bij andere verze-
keraars.

  DEKKING CASCO AANHANGWAGEN

Art. 24 Wat is verzekerd?
A  Verzekerde schade oorzaken
  Verzekerd is schade aan of geheel of gedeeltelijk ver-

lies van de op het polisblad omschreven aanhangwa-
gen ontstaan door:

 1. brand, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting, 
blikseminslag ook indien een eigen gebrek van de aan-
hangwagen de oorzaak is;

 2. diefstal of verduistering van de aanhangwagen of 
onderdelen daarvan, inbraak of joyriding of pogingen 
daartoe, alsmede beschadiging ontstaan gedurende de 
tijd dat de aanhangwagen was ontvreemd;

 3. botsen, stoten, slippen, omslaan, te water of van de 
weg geraken, kwaadwilligheid of baldadigheid van 
anderen dan verzekerde en soortgelijke plotselinge van 
buiten komende onheilen; één en ander ook indien een 
eigen gebrek van de aanhangwagen de oorzaak is.

B  Vergoeding boven het verzekerd bedrag  
Wij vergoeden per gebeurtenis ten hoogste het op het 
polisblad vermelde verzekerde bedrag, zonodig ver-
hoogd met:



 1. Stallingskosten
  de noodzakelijke kosten voor bewaking en voorlopige 

stalling of berging en vervoer van de aanhangwagen 
naar de dichtstbijzijnde herstelinrichting waar de door 
deze verzekering gedekte schade naar behoren kan 
worden hersteld;

 2. Noodreparaties
  de kosten van noodreparaties;
 3. Averij-grosse
  de bijdrage in averij-grosse.

Art.25 Aanvullende uitsluitingen
  In aanvulling op de uitsluitingen genoemd in artikel 11 

van de algemene voorwaarden en artikel 3 van deze bij-
zondere voorwaarden zijn eveneens van de verzekering 
uitgesloten: 

A  Alcohol en drugs
 1. schade veroorzaakt, terwijl de bestuurder van het trek-

kende motorrijtuig onder zodanige invloed van alcohol-
houdende drank en/of enig bedwelmend of opwekkend 
middel verkeert, dat hij geacht moet worden niet in 
staat te zijn het motorrijtuig naar behoren te besturen;

 2. de schade veroorzaakt, terwijl de bestuurder het trek-
kende motorrijtuig bestuurde na zodanig gebruik van 
alcoholhoudende drank, dat het alcoholgehalte van 
zijn bloed hoger blijkt te zijn geweest dan 0,5 milligram 
alcohol per milliliter bloed, dan wel het alcoholgehalte 
van zijn adem hoger blijkt te zijn geweest dan 220 
microgram alcohol per liter uitgeademde lucht;

 3. schade ontstaan terwijl de bestuurder van het trek-
kende motorrijtuig, bij verdenking van het rijden onder 
invloed van alcoholhoudende drank, een ademtest, 
urine of bloedproef weigert; 

B  Bevriezing
  schade door vorst, tenzij de bevriezing het gevolg is 

van een gebeurtenis als vermeld in artikel 24 lid A van 
deze bijzondere voorwaarden;

C  Waardevermindering/slijtage
  schade door waardevermindering of slijtage;
D  Te zwaar beladen
  schade als gevolg van het zwaarder beladen zijn van 

de aanhangwagen dan op grond van de constructie of 
wettelijke bepalingen door de overheid is toegestaan.

E  Onvoldoende zorg
  schade als gevolg van een aan verzekerde te verwijten 

onvoldoende zorg voor de aanhangwagen.
  
  Toelichting op onvoldoende zorg:  
  Bij diefstal zal in de regel sprake zijn van onvoldoende 

zorg indien de aanhangwagen zonder direct toezicht 
was achtergelaten tenzij beveiligd door een slot of 
geparkeerd in een deugdelijk afgesloten ruimte.

Art. 26 Vaststellen van de schade
  Wij vergoeden per gebeurtenis ten hoogste het verze-

kerd bedrag, zonodig verhoogd met de in artikel 24 lid 
B van deze bijzondere voorwaarden vermelde vergoe-
dingen:

A  Reparatiekosten
  in geval van gedeeltelijke vernietiging of beschadiging 

van de aanhangwagen, vergoeden wij de reparatiekos-
ten tot ten hoogste het verschil tussen de waarde van 
de aanhangwagen onmiddellijk vóór de gebeurtenis en 
de restantwaarde;

B  Totaal verlies
  Bij totaal verlies vergoeden wij de waarde van de aan-

hangwagen onmiddellijk vóór de gebeurtenis vermin-
derd met de restantwaarde.

C  Diefstal/verduistering gehele aanhangwagen
 1. In geval van diefstal of verduistering vergoeden wij de 

waarde van de aanhangwagen op basis van totaal ver-
lies, wat eerst wordt aangenomen, zodra 30 dagen zijn 
verstreken, sinds de datum van aangifte bij de politie 
en de aanhangwagen niet kan worden terugverkregen.

 2. Recht op uitkering bestaat eerst nadat de verzekerde 
zijn eigendomsrecht op de aanhangwagen aan ons 
heeft overgedragen. Wordt de aanhangwagen nadien 
teruggevonden, dan zijn wij verplicht op uw verzoek de 
aanhangwagen aan u over te dragen, mits u het door 
ons uitgekeerde bedrag, onder aftrek van de reparatie-
kosten van de tijdens de diefstal of verduistering ont-
stane schade, terugbetaalt.

 3. Wordt de aanhangwagen terugverkregen binnen 30 
dagen na de datum van aangifte van de diefstal bij de 
politie, dan is de verzekerde verplicht de aanhangwa-
gen terug te nemen.

 4. Mocht de aanhangwagen bij of na het tijdstip van de 
diefstal of verduistering zijn beschadigd, dan vergoe-
den wij de reparatiekosten tot ten hoogste het verschil 
tussen de waarde van de aanhangwagen onmiddellijk 
vóór de gebeurtenis en de restantwaarde.

Art. 27 Regelen van de schade
 1. De verzekerde is verplicht ons in de gelegenheid te 

stellen de schade door een expert te laten opnemen 
alvorens met de reparatie een aanvang wordt gemaakt.

 2. De verzekerde is bevoegd schade tot ten hoogste 
  € 250,- direct te laten herstellen door een deskundige 

reparateur, mits de te vervangen onderdelen gedurende 
minimaal dertig dagen worden bewaard en u ons een 
gespecificeerde nota verstrekt.

 3. De verzekerde heeft het recht naast onze expert op 
eigen kosten ook een expert aan te wijzen. 

 4. Bij verschil van mening tussen de beide experts benoe-
men uw en onze expert samen een derde expert, wiens 
schadevaststelling binnen de grenzen van de beide 
taxaties moet blijven en zowel voor u als voor ons bin-
dend is. De kosten van een derde expert worden door 
elk van de partijen voor de helft gedragen.

 5. In afwijking van het hierboven bepaalde zijn de kosten 
van alle deskundigen voor onze rekening indien u door 
de derde expert geheel in het gelijk wordt gesteld.

Art. 28 Eigen risico
  Van de schade is het op het polisblad vermelde eigen 

risico per gebeurtenis voor rekening van verzekerde.

Art. 29 Afstand van ons verhaalsrecht
  Wij doen ter zake van een krachtens deze dekking 

uitbetaalde schade afstand van de ons toekomende 
verhaalsrechten jegens de gebruiker van de aanhang-
wagen en/of de bestuurder en de passagier van de 
trekkende motorrijtuig en/of diens werkgever, indien 
hij krachtens art. 6:170 van het Burgerlijk Wetboek 
voor hen aansprakelijk is, mits zij aan alle voor hen uit 
de verzekering voortvloeiende verplichtingen hebben 
voldaan en zij aantonen, dat zich ten aanzien van hen 
geen der omstandigheden als bedoeld in artikel 11 lid A 
van de algemene verplichtingen en artikel 3 lid A t/m C 
van de bijzondere voorwaarden hebben voorgedaan.

  DEKKING ONGEVALLEN-INZITTENDEN  
  Op het polisblad staat vermeld welke dekkingen (over-

lijden, blijvende invaliditeit of geneeskundige kosten) 
zijn verzekerd en de verzekerde bedragen.

Art. 30 Begripsomschrijvingen
 1. verzekerde
  de gerechtigde bestuurder en passagiers van het 

motorrijtuig;
 2.  motorrijtuig
  het op het polisblad omschreven motorrijtuig;
 3.  ongeval
  een plotseling, onverwacht en ongewild, van buiten 

op het lichaam van een verzekerde inwerkend geweld, 
dat rechtstreeks en uitsluitend oorzaak is van objec-
tief, medisch vast te stellen letsel, dat rechtstreeks het 
overlijden of de blijvende invaliditeit van de verzekerde 
tot gevolg heeft;

 4. blijvende invaliditeit
  het rechtstreekse en zonder medewerking van andere 

oorzaken geheel of gedeeltelijk blijvend verlies of 
functieverlies van enig deel, orgaan of zintuig van het 
lichaam van verzekerde, door een ongeval ontstaan;

 5. geneeskundige kosten
  de kosten van geneeskundige behandeling die recht-

streeks en zonder medewerking van andere oorzaken 
het gevolg zijn van een ongeval.

Art. 31 Met ongeval gelijkgestelde letsel
  Als ongeval worden mede aangemerkt de volgende, in 

betrekkelijk korte tijd ontstane letsel:
 1. bevriezing, verbranding, verdrinking, verstikking, zon-

nesteek, blikseminslag en een andere elektrische ontla-
ding;

 2. het van buitenaf ongewild binnenkrijgen van stoffen of 
vreemde voorwerpen waardoor inwendig letsel wordt 
toegebracht;

 3. acute vergiftiging, die niet is veroorzaakt door ziekte-
verwekkers of door het gebruik van geneesmiddelen, 
genotmiddelen, bedwelmende, verdovende of opwek-
kende middelen, tenzij op medisch voorschrift gebruikt 



in verband met het ongeval;
 4. besmetting ten gevolge van een onvrijwillige val in 

enige vaste of vloeibare stof;
 5. wondinfectie, bloedvergiftiging en andere ziekten ont-

staan door het binnendringen van ziekteverwekkers ten 
gevolge van een door het ongeval ontstaan letsel;

 6. zonnebrand, uitputting, verhongering en verdorsting 
als gevolg van het onvrijwillig geïsoleerd raken zoals 
door instorting, natuurramp, watersnood, schipbreuk, 
insneeuwing, invriezing en aardbeving;

 7. verstuiking, ontwrichting, verrekking en scheuring van 
spieren, banden en pezen als gevolg van een eigen 
plotselinge krachtsinspanning;

 8. complicaties en verergeringen als gevolg van verleende 
eerste hulp bij een ongeval of van (para)medische 
behandeling van door een ongeval veroorzaakt letsel.

Art. 32 Welke ongevallen zijn verzekerd?
  De dekking heeft betrekking op een ongeval een verze-

kerde overkomen tijdens en ten gevolge van:
 1.  het verblijf in het motorrijtuig inclusief het in- en uit-

stappen;
 2.  het zich voor het bijvullen van brandstof ophouden bij 

een tankstation;
 3.  gedurende de rit – langs de weg – aan het motorrijtuig 

een noodreparatie verrichten of daarbij behulpzaam 
zijn;

 4.  het verlenen van hulp aan slachtoffers na een ongeval 
waarbij het motorrijtuig betrokken is.

Art. 33 Wat is uitgesloten?
  In aanvulling op de uitsluitingen genoemd in artikel 11 

van de algemene voorwaarden en artikel 3 van deze bij-
zondere voorwaarden zijn eveneens van de verzekering 
uitgesloten: 

A  Misdrijven
  ongevallen bij het door verzekerde plegen van of deel-

nemen aan een misdrijf of poging daartoe;
B  Waagstuk
  ongevallen die zijn ontstaan als gevolg van een waag-

stuk waarbij verzekerde zijn leven of lichaam roekeloos 
in gevaar heeft gebracht. Deze uitsluiting geldt niet als 
dit waagstuk redelijkerwijs noodzakelijk was bij recht-
matige zelfverdediging of bij pogingen zichzelf, ande-
ren, dieren of goederen te redden;

C  Alcohol en drugs
  Een ongeval ontstaan, terwijl de bestuurder van het 

motorrijtuig:
 1. onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank en/

of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeert, dat 
hij geacht moet worden niet in staat te zijn het motor-
rijtuig naar behoren te besturen;

 2. het motorrijtuig bestuurde na zodanig gebruik van 
alcoholhoudende drank, dat het alcoholgehalte van 
zijn bloed hoger blijkt te zijn geweest dan 0,5 milligram 
alcohol per milliliter bloed, dan wel het alcoholgehalte 
van zijn adem hoger blijkt te zijn geweest dan 220 
microgram alcohol per liter uitgeademde lucht; 

 3. bij verdenking van het rijden onder invloed van alco-
holhoudende drank, een ademtest, urine of bloedproef 
weigert; 

Art. 34 Invloed van bestaande invaliditeit of ziekelijke toe-
stand

A   Bestaande toestand
  Mochten de gevolgen van het ongeval vergroot zijn 

door ziekte, gebrekkigheid of een abnormale lichaam- 
of geestesgesteldheid van verzekerde, dan wordt voor 
de vaststelling van de uitkering uitgegaan van de gevol-
gen die het ongeval gehad zou hebben, indien verze-
kerde geheel valide en gezond zou zijn.

B  Eerder ongeval
  Het bepaalde in lid A vindt geen toepassing, indien de 

bestaande ziekte, gebrekkigheid of abnormale lichaam- 
of geestesgesteldheid van de verzekerde het gevolg is 
van een eerder ongeval, waarvoor wij al krachtens deze 
verzekering een uitkering hebben verstrekt of nog moe-
ten verstrekken. 

C   Verergering
  Voor zover een bestaande ziekelijke toestand door een 

ongeval is verergerd, verlenen wij hiervoor geen uitke-
ring.

D  Evenredigheid
  Indien al vóór het ongeval (functie-)verlies van het 

betrokken lichaamsdeel of orgaan bestond, wordt de 
uitkering voor blijvende invaliditeit naar evenredigheid 

verlaagd.

Art. 35 Beperking van de uitkering
A  Meer verzekerden dan zitplaatsen
  Als op het moment van het ongeval het aantal verze-

kerden – dus bestuurder plus passagier(s) groter is dan 
voor het motorrijtuig wettelijk is toegestaan dan worden 
de verzekerde bedragen verlaagd volgens de verhou-
ding: aantal toegestane personen/aantal verzekerden.

B  Leeftijdsbeperking
 1. Wanneer de verzekerde ten tijde van het ongeval jonger 

is dan 16 jaar of ouder dan 70 jaar dan bedraagt de uit-
kering bij overlijden maximaal  € 4.600,-.

 2. Wanneer de verzekerde ten tijde van het ongeval ouder 
is dan 70 jaar wordt het verzekerde bedrag voor blijven-
de invaliditeit verminderd met 50%, waarbij het aldus 
verzekerde bedrag nimmer meer zal bedragen dan  
€ 11.500,-.

C  Niet dragen van de autogordel
  Wanneer verzekerde ten tijde van een ongeval geen 

veiligheidsgordel om had, terwijl dit van overheidswege 
verplicht was, worden de verzekerde bedragen voor 
overlijden en blijvende invaliditeit verminderd met 25%.

Art.36 Begunstiging
  De begunstigden in de zin van deze dekking zijn:
 1.  voor een uitkering op basis van de dekking voor overlij-

den:
 a.  de echtgeno(o)t(e) van verzekerde, de geregistreerde 

partner of degene met wie de verzekerde duurzaam 
samenleeft;

 b.  bij ontbreken van de in sub a bedoelde personen de 
wettelijke erfgenamen van de verzekerde met uitzonde-
ring van de Staat der Nederlanden;

 c. indien alle genoemde begunstigden ontbreken vindt er 
geen uitkering plaats.

 2.  voor een uitkering op basis van blijvende invaliditeit en 
de kosten van geneeskundige behandeling de verze-
kerde zelf.

Art.37 Verplichtingen na een ongeval
  In aanvulling op de verplichtingen vermeld in artikel 3 

van de algemene voorwaarden zijn de verzekerden en 
de begunstigde eveneens verplicht: 

 1. aan ons mededeling te doen van het overlijden van een 
verzekerde ten minste 48 uur voor de begrafenis of cre-
matie;

 2. aan ons binnen drie maanden na het ongeval medede-
ling te doen van (te verwachten) blijvende invaliditeit 
van een verzekerde. Indien de aangifte later wordt 
gedaan, bestaat alleen recht op uitkering indien onze 
belangen niet zijn geschaad en kan worden aangetoond 
dat de invaliditeit uitsluitend het gevolg is van het onge-
val. Ieder recht op uitkering vervalt wanneer de aangifte 
drie jaar na het ongeval wordt gedaan.

 3. verzekerde is bovendien verplicht:
 a.  zich onder geneeskundige behandeling te stellen indien 

dit redelijkerwijs noodzakelijk is en al het mogelijke te 
doen om een spoedig herstel te bevorderen onder meer 
door de voorschriften van de behandelend arts op te 
volgen;

 b.  zich op onze kosten door een door ons aangewezen 
arts te laten onderzoeken.

 4. verzekerde of begunstigde is bovendien verplicht zijn 
toestemming of medewerking te verlenen tot alle maat-
regelen die wij nodig achten voor het vaststellen van de 
mate van invaliditeit en/of de doodsoorzaak.

Art.38 Tijdelijk gebruik van een ander motorrijtuig
  Deze verzekering geldt ook voor een gelijksoor-

tig vervangend motorrijtuig dat niet aan u of uw 
echtgeno(o)t(e) toebehoort, zolang het verzekerde 
motorrijtuig niet beschikbaar is wegens reparatie, 
onderhoud of wettelijk verplichte keuringen. Deze dek-
king blijft voor maximaal dertig achtereenvolgende 
dagen. Deze dekking geldt niet als voor het vervangen-
de motorrijtuig al een andere verzekering – al dan niet 
van oudere datum – is gesloten. Voor het verzekerde 
motorrijtuig blijft tijdens deze periode de bestaande 
dekking van kracht.

Art. 39 Dekking bij overlijden
  Bij overlijden van de verzekerde door een ongeval, 

keren wij het voor overlijden ten tijde van het onge-
val verzekerde bedrag uit. Op deze uitkering worden 
in mindering gebracht de bedragen die wij aan deze 



verzekerde voor hetzelfde ongeval hebben uitge-
keerd wegens blijvende invaliditeit. Indien de uitkering 
wegens blijvende invaliditeit hoger is dan het voor 
overlijden verzekerde bedrag vindt geen terugvordering 
plaats. 

Art. 40 Dekking bij blijvende invaliditeit
A    Vaststellen van de blijvende invaliditeit 
  Wij stellen de aanwezigheid en de mate van de blij-

vende invaliditeit bij een verzekerde vast op basis van 
de rapportage van door ons aangewezen medische en 
(eventueel) andere deskundigen. De bepaling van het 
percentage functieverlies geschiedt volgens objectieve 
maatstaven en wel zoveel mogelijk in overeenstem-
ming met de laatste uitgave van de ‘Guides to the 
Evaluation of Permanent Impairment’ van de American 
Medical Association (A.M.A.) en de richtlijnen van 
de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en de 
Nederlandse Orthopaedische Vereniging, tenzij het per-
centage van blijvende invaliditeit terug te vinden is in de 
hieronder in lid B vermelde gliedertaxe.

B  Gliedertaxe
  Bij volledig (functie-) verlies van:

 Hoofd 
 beide ogen 100
 een oog 50
 het gehele gehoorvermogen 60
 het gehoorvermogen van een oor 25
 een oorschelp 5
 het spraakvermogen 50
 de reuk of de smaak 10
 de neus 10
 een natuurlijk blijvend gebitselement 1
 
 Inwendig orgaan 
 de milt 10
 een nier 20
 een long 30
 
 Ledematen 
 beide armen 100
 beide handen 100
 beide benen 100
 beide voeten 85
 een arm of hand en een been of voet 100
 arm in schoudergewricht 80
 arm in ellebooggewricht 75
 hand in polsgewricht 70
 een duim 25
 een wijsvinger 15
 een middelvinger 12
 één van de overige vingers 10
 een been of een voet 70
 een grote teen 10
 één van de andere tenen 5

C  Gedeeltelijk (functie-)verlies
  Wanneer sprake is van een gedeeltelijk verlies of 

gedeeltelijke onbruikbaarheid van één of meer van de 
in de gliedertaxe genoemde lichaamsdelen of organen, 
wordt het uitkeringspercentage naar evenredigheid met 
de hiervoor vermelde percentages vastgesteld.

D    Meerdere lichaamsdelen
  Bij verlies of blijvende onbruikbaarheid van meerdere 

lichaamsdelen of organen worden de percentages 
opgeteld tot een maximum van 100%.

E   Maximumuitkering
  Voor blijvende invaliditeit ontstaan door één of meer-

dere ongevallen worden de percentages blijvende inva-
liditeit opgeteld tot een maximum van 100%.

F  Beroep verzekerde
  Bij het vaststellen van de mate van invaliditeit wordt 

geen rekening gehouden met het beroep van verze-
kerde.

G  Psychische reactie op een ongeval
  Bij het vaststellen van de mate van blijvende invaliditeit 

wordt geen rekening gehouden met psychische aan-
doeningen, van welke aard ook, tenzij dit medisch aan-
toonbaar het rechtstreekse gevolg is van bij het ongeval 
ontstaan hersenletsel.

H   Eerder overlijden tengevolge van een ongeval
  Mocht verzekerde voor het vaststellen van de invalidi-

teit als gevolg van het ongeval zijn overleden, dan zijn 
wij geen uitkering verschuldigd voor blijvende invalidi-
teit. 

I   Moment van vaststellen blijvende invaliditeit
  De mate van blijvende invaliditeit wordt vastgesteld 

zodra van een onveranderlijke toestand kan worden 
gesproken, doch in ieder geval twee jaar na de datum 
van het ongeval. De hoogte van de uitkering wordt 
bepaald volgens de op grond van medische rapporten 
te verwachten definitieve graad van invaliditeit. Deze 
termijn van twee jaar kan naar keuze van de verzekerde 
worden verlengd tot drie jaar, wat verzekerde uiterlijk 
30 dagen voor het verstrijken van de termijn van twee 
jaar schriftelijk aan ons dient te berichten.

J    Wettelijke rente
  Indien binnen één jaar na de datum van het ongeval 

nog geen blijvende invaliditeit is vastgesteld vergoeden 
wij de wettelijke rente over de uitkering verminderd met 
de eventuele voorschotuitkeringen. Deze rente wordt 
berekend vanaf de 366e dag na de datum van het 
ongeval. Wij keren de rente gelijktijdig met de uitkering 
wegens blijvende invaliditeit uit. Geen recht op wettelij-
ke rente bestaat indien verzekerde kiest voor verlenging 
van de termijn omschreven in lid I gerekend vanaf de 
731e dag na het ongeval.

K   Verhoging uitkeringspercentage
  Het vastgestelde uitkeringspercentage wordt verhoogd 

indien de blijvende invaliditeitsgraad 31% of meer 
bedraagt. In de hiernavolgende tabel zijn de verhoogde 
uitkeringspercentages weergegeven.

  Blijvende invaliditeitsgraad Uitkeringspercentage
  31  t/m  35%  35%
  36  t/m  40%  45%
  41  t/m  45%  55%
  46  t/m  50%  65%
  51  t/m  55%  75%
  56  t/m  60%  90%
  61  t/m  65%  105%
  66  t/m  70%  120%
  71  t/m  75%  135%
  76  t/m  80%  150%
  81  t/m  85%  165%
  86  t/m  90%  180%
  91  t/m  95%  195%
  96  t/m  100%  210%

L   Land van keuring
  Het vaststellen van de mate van invaliditeit vindt plaats 

in Nederland, ook al is een verzekerde na het ongeval 
naar het buitenland vertrokken, of bevond deze zich ten 
tijde van het ongeval al in het buitenland. Een verzeker-
de dient in dat geval op eigen kosten naar Nederland 
(terug) te komen voor het vaststellen van de definitieve 
mate van invaliditeit. Voldoet een verzekerde hieraan 
niet, dan vervalt daarmee zijn recht op uitkering, tenzij 
anders is overeengekomen.

Art. 41 Dekking geneeskundige kosten
A  Welke geneeskundige kosten
  Indien verzekerde zich wegens een ongeval onder 

medische behandeling moet stellen komen de volgende 
kosten voor vergoeding in aanmerking:

 1. de honoraria van medici en paramedici, waaronder 
tevens wordt begrepen de honoraria van door hen toe-
gepaste alternatieve geneeswijzen;

 2. de kosten voor verbandmiddelen en door een arts voor-
geschreven medicijnen;

 3. behandeling en verpleging in een ziekenhuis of particu-
liere verpleeginrichting;

 4. ziekenvervoer;
 5. prothesen;
 6. de éénmalige aanschaf van een invalidenwagen en een 

blindengeleidehond.
B  Omschrijving dekking
  Ingeval van geneeskundige behandeling worden de 

kosten hiervan vergoed voor zover:
 1. deze door het ongeval medisch noodzakelijk zijn 

geworden;
 2. deze zijn gemaakt binnen twee jaar na het ongeval;
 3. deze niet krachtens wet of overeenkomst, al dan niet 

van oudere datum, voor vergoeding in aanmerking 
komen.

C  Maximale vergoeding en vergoeding invalidenwagen 
of blindengeleidehond

  De vergoeding bedraagt ten hoogste het op het polis-
blad voor de kosten van geneeskundige behandeling 
verzekerde bedrag met dien verstande dat de kosten 
voor de éénmalige aanschaf van een invalidenwagen 



of een blindengeleidehond zelfs boven het verzekerde 
bedrag, tot ten hoogste € 2.300,- worden vergoed.

  DEKKING SCHADE-INZITTENDEN 

Art.42 Begripsomschrijvingen
 1.  verzekerde:
 -  een ieder die, daartoe gerechtigd, op een daartoe 

bestemde zitplaats in het motorrijtuig rijdt of meerijdt, 
dan wel in- of uitstapt;

 -  een ieder die zich – terwijl hij door het motorrijtuig 
wordt vervoerd, tijdelijk in de nabijheid van het motorrij-
tuig bevindt in verband met: het tanken van brandstof, 
het schoonmaken van ruiten, het verrichten van nood-
reparaties of het daarbij behulpzaam zijn of het verle-
nen van hulp aan slachtoffers na een ongeval waarbij 
het motorrijtuig betrokken is.

 2.  motorrijtuig:
  het op het polisblad omschreven motorrijtuig.
 3.  verkeersongeval
  een botsing, aan- of overrijding waarbij het motorrijtuig 

is betrokken.
 4. schade
 a. schade aan personen: schade voortvloeiende uit letsel 

of aantasting van de gezondheid van de verzekerde, al 
dan niet de dood ten gevolge hebbend;

 b. schade aan zaken: schade, voortvloeiende uit bescha-
diging of vernietiging van zich in en/of op het motor-
rijtuig bevindende zaken, voor zover deze niet tot de 
standaarduitrusting, accessoires en/of bijzondere con-
structies van het motorrijtuig dan wel enige handels-
voorraad behoren.

Art.43 Wat is verzekerd?
  Verzekerd is, tot maximaal het op het polisblad verze-

kerde bedrag per gebeurtenis, de schade die verzeker-
den lijden als gevolg van een verkeersongeval.

Art. 44 Wat is uitgesloten?
  In aanvulling op de uitsluitingen genoemd in artikel 11 

van de algemene voorwaarden en artikel 3 van deze bij-
zondere voorwaarden zijn eveneens van de verzekering 
uitgesloten: 

A  Misdrijven
  ongevallen bij het door verzekerde plegen van of deel-

nemen aan een misdrijf of poging daartoe;
B  Waagstuk
  ongevallen die zijn ontstaan als gevolg van een waag-

stuk waarbij verzekerde zijn leven of lichaam roekeloos 
in gevaar heeft gebracht. Deze uitsluiting geldt niet als 
dit waagstuk redelijkerwijs noodzakelijk was bij recht-
matige zelfverdediging of bij pogingen zichzelf, ande-
ren, dieren of goederen te redden;

C  Alcohol en drugs
 1. schade veroorzaakt terwijl de bestuurder van het 

motorrijtuig onder zodanige invloed van alcoholhouden-
de drank en/of enig bedwelmend of opwekkend middel 
verkeert, dat hij geacht moet worden niet in staat te zijn 
het motorrijtuig naar behoren te besturen;

 2. schade veroorzaakt terwijl de bestuurder het motorrij-
tuig bestuurde na zodanig gebruik van alcoholhouden-
de drank, dat het alcoholgehalte van zijn bloed hoger 
blijkt te zijn geweest dan 0,5 milligram alcohol per mil-
liliter bloed, dan wel het alcoholgehalte van zijn adem 
hoger blijkt te zijn geweest dan 220 microgram alcohol 
per liter uitgeademde lucht;

 3. schade ontstaan terwijl de bestuurder van het motor-
rijtuig, bij verdenking van het rijden onder invloed van 
alcoholhoudende drank, een ademtest, urine of bloed-
proef weigert; 

D   Geld en geldswaardig papier
  de schade voortvloeiende uit diefstal of vermissing van 

geld, geldswaardig papier, cheques met eventuele bij-
behorende passen, chip-knips, creditcards van bank- 
of andere instellingen.

Art. 45 Regelen van de schade
A   Vaststelling vergoeding
  Wordt een verzekerde als gevolg van een verkeerson-

geval gedood of gewond, dan zal bij het vaststellen 
van de omvang van de vergoeding en van degenen die 
recht hebben op vergoeding, het bepaalde in art. 6:107 
en 6:108 van het Burgerlijk Wetboek dienovereenkom-
stig worden toegepast.

B   Autogordel
  Wanneer een verzekerde ten tijde van een ongeval geen 

veiligheidsgordel om had, terwijl dit van overheidswege 
verplicht was, wordt de schadevergoeding verminderd 
met 25%.

C  Kostbaarheden 
  Sieraden, foto-, film-, video- en computerapparatuur 

zijn slechts verzekerd tot een maximum van € 2.500,- 
per gebeurtenis.

D   Rechthebbenden
  Op deze verzekering kan uitsluitend een beroep worden 

gedaan door de rechtstreeks bij het verkeersongeval 
betrokken benadeelde natuurlijke personen en hun 
nagelaten betrekkingen.

E   Overschrijding verzekerd bedrag
 1. Indien meerdere personen aan deze verzekering rech-

ten kunnen ontlenen en hun schade in totaal het op het 
polisblad vermelde verzekerde bedrag overtreft, zal 
dit bedrag naar evenredigheid van hun schade worden 
verdeeld.

 2. Bestaat de vergoeding van schade uit periodieke uit-
keringen en is de totale waarde daarvan, met inacht-
neming van andere uitkeringen, hoger dan het op het 
polisblad vermelde verzekerde bedrag dan wordt de 
duur of de hoogte van die uitkeringen naar evenredig-
heid verminderd.

F  Samenloop aansprakelijkheidsverzekering
  Indien een van de verzekerden aansprakelijk is voor de 

onder deze dekking gedekte schade, dan zal de beta-
ling – voor zover vorderbaar onder de aansprakelijk-
heidsdekking van het motorrijtuig - geschieden als  
zijnde verschuldigd krachtens de bijzondere voorwaar-
den van de aansprakelijkheidsdekking.

Art. 46 Tijdelijk gebruik van een ander motorrijtuig
  Deze verzekering geldt ook voor naar type en prijs-

klasse gelijksoortig motorrijtuig dat niet aan u of uw 
echtgeno(o)t(e) toebehoort, zolang het verzekerde 
motorrijtuig niet beschikbaar is wegens reparatie, 
onderhoud of wettelijk verplichte keuringen. Deze dek-
king geldt niet als voor het vervangende motorrijtuig al 
een schade-inzittenden verzekering - al dan niet van 
oudere datum - is gesloten. Voor het verzekerde motor-
rijtuig blijft tijdens deze periode de bestaande dekking 
van kracht.

Art.47 Afstand van ons verhaalsrecht
  Wij doen ter zake van een krachtens deze verzekering 

uitbetaalde schade afstand van de ons toekomende 
verhaalsrechten tegenover de bestuurder en de pas-
sagier en/of diens werkgever, indien hij krachtens 
artikel 6:170 van het Burgerlijk Wetboek voor hen 
aansprakelijk is, mits zij aan alle voor hen uit de verze-
kering voortvloeiende verplichtingen hebben voldaan 
en zij aantonen, dat zich ten aanzien van hen geen der 
omstandigheden als bedoelt in artikel 11 lid A van de 
algemene voorwaarden en artikel 3 lid A t/m lid C deze 
voorwaarden hebben voorgedaan.

 
  DEKKING VERHAALSHULP

Art.48 Begripsomschrijving
  DAS
  D.A.S. Nederlandse Rechtsbijstand 

Verzekeringsmaatschappij N.V., aan wie Avéro Achmea 
de uitvoering van de rechtshulp heeft overgedragen:

  DAS Rechtsbijstand
  Postbus 23000
  1100 DM Amsterdam
  Tel. (020) 651 75 17
  Wij garanderen de nakoming door DAS van de in deze 

dekking verhaalshulp genoemde verplichtingen.

Art. 49 Rechtsbijstand
A   Aanspraak op rechtsbijstand
  De verzekering geeft een verzekerde aanspraak op 

rechtsbijstand zoals hierna omschreven, indien zich tij-
dens de verzekeringsduur een gebeurtenis voordoet die 
voor verzekerde een juridisch probleem doet ontstaan.

B   Omschrijving rechtsbijstand
  Rechtsbijstand houdt in: de gebeurtenis die een ver-

zekerde heeft aangemeld, voor rekening van DAS op 
zijn juridische gevolgen te onderzoeken en hierover te 
adviseren, dan wel de nodige (rechts-)maatregelen te 
nemen of te doen nemen, tenzij in redelijkheid het door 
verzekerde beoogde resultaat niet (meer) bereikbaar is.

C   Bestaan juridische problemen twijfelachtig
  Indien geen zekerheid bestaat over de oorzaak, de 



veroorzaker en/of (de omvang van) de feitelijke of gel-
delijke gevolgen van de aangemelde gebeurtenis dient 
verzekerde hierover duidelijkheid te verstrekken door 
middel van een rapport van een in overleg met DAS te 
benoemen deskundige. Geeft het rapport voldoende 
grond voor een juridische actie, waardoor het door 
verzekerde beoogde resultaat kan worden bereikt, dan 
vergoedt DAS de kosten van de rapportage.

D   Verscheidene belanghebbenden
  Indien anderen dan verzekerde(n) met betrekking tot de 

gebeurtenis die de behoefte aan rechtshulp heeft doen 
ontstaan eveneens belang hebben, dan vergoedt DAS 
aan verzekerde(n) slechts de kosten van rechtsbijstand 
in verhouding van het aantal verzekerden tot het aantal 
belanghebbenden.

Art. 50 Wat is verzekerd?
  De dekking verhaalshulp verleent aan verzekerde, voor 

een gebeurtenis waarbij het motorrijtuig betrokken is, 
de navolgende rechtsbijstand:

A   Verhaalsrechtsbijstand
  Rechtsbijstand tot het verhalen van de schade die aan 

verzekerde is toegebracht en waarvoor een derde wet-
telijk aansprakelijk is. Indien verzekerde de mogelijk-
heid heeft zich in een strafprocedure civiele partij te 
stellen zonder daardoor rechten prijs te geven, maar 
daaraan niet wil meewerken, dan is DAS niet tot ver-
dere rechtsbijstandverlening verplicht.

B   Strafrechtsbijstand
  Rechtsbijstand bij een tegen verzekerde gerichte straf-

vervolging, bij het daaraan verbonden onderzoek en bij 
alle in verband daarmee genomen maatregelen.

C   Contractsrechtsbijstand
 1. Aan u wordt rechtsbijstand verleend bij geschillen over 

vergoeding of reparatie van schade aan het motorrijtuig 
indien DAS ter zake van die schade een verhaalsactie 
voert.

 2. De contractsrechtsbijstand geldt indien de gebeurtenis 
in Nederland heeft plaatsgevonden en bovendien de 
wederpartij in Nederland is gevestigd;

 3. Om voor contractsrechtsbijstand in aanmerking te 
komen dient u een financieel belang te hebben van 
minimaal € 125,-.

Art. 51 Verzekerde kosten van rechtsbijstand
 1.   Voor rekening van DAS komen:
 a. de kosten van het advies en de behandeling door de 

eigen deskundigen van DAS;
 b.  de kosten van de in overleg met DAS ingeschakelde 

externe deskundige(n) en van de in diens opdracht in 
overleg met DAS genomen maatregelen;

 c.  de kosten van getuigen, voor zover door de rechter toe-
gewezen;

 d.  de proceskosten van de verzekerde en van de tegen-
partij, voor zover die op basis van een onherroepelijk 
vonnis ten laste van de verzekerde komen; 

 e.  de kosten van het ten uitvoer leggen van een vonnis 
gedurende maximaal vijf jaar nadat dit vonnis onher-
roepelijk is geworden;

 f.  de noodzakelijke reis- en verblijfkosten van de ver-
zekerde, indien zijn persoonlijk verschijnen voor een 
buitenlands gerecht door een rechter is bevolen of door 
verzekerde zijn externe deskundige dringend wordt 
gewenst.

 2.  De interne kosten van DAS, zoals genoemd in sub 1a, 
zijn onbeperkt verzekerd. DAS vergoedt de externe 
kosten, zoals genoemd in sub 1b t/m 1f, tot ten hoogste 
€ 45.500,- per gebeurtenis. Indien naar aanleiding van 
een gebeurtenis meerdere aanspraken op rechtsbij-
stand bestaan, dan geldt het maximum van € 45.500,- 
voor alle aanspraken samen. Zodra te verwachten is 
dat de externe kosten het verzekerde bedrag te boven 
zullen gaan, zal DAS verzekerde hiervan op de hoogte 
stellen en in overleg met hem bezien hoe verder te han-
delen.

 3  Indien het juridische probleem of geschil gedeeltelijk 
onder de dekking van deze verzekering valt, worden de 
aan het verlenen van rechtsbijstand verbonden kosten 
door DAS slechts pro rata vergoed.

 4.  Indien de tegenpartij tot het vergoeden van kosten, 
waaronder begrepen buitengerechtelijke kosten, is aan 
te spreken, komen deze kosten ten gunste van DAS.

 5.  Niet onder de dekking verhaalshulp vallen:
 a.  BTW-bedragen voor zover de verzekerde deze kan ver-

rekenen met door hem verschuldigde BTW-afdrachten;
 b.  kosten die verzekerde van een ander dan de bij deze 

verzekering betrokken partijen vergoed kan krijgen. 
Mocht vergoeding worden geweigerd dan neemt DAS 
alle kosten van (buiten-)gerechtelijke invordering voor 
haar rekening. Tot het tijdstip dat deze kosten worden 
vergoed kan DAS deze voorschieten aan verzekerde, 
die zich verplicht deze kosten terug te betalen op het 
moment dat deze kosten zijn vergoed;

 c.  kosten bestaande uit aan verzekerde opgelegde geld-
straffen, boetes, dwangsommen of door verzekerde te 
betalen rente;

 d.  kosten die het gevolg zijn van verzuim, nalatigheden of 
fouten van de verzekerde met betrekking tot de behan-
deling van de zaak;

 e.  kosten voor zover die voortvloeien uit wettelijke ver-
plichtingen.

Art. 52 Onvermogen van de wederpartij
  Indien de wederpartij uitsluitend aansprakelijk is op 

grond van een onrechtmatige daad in Nederland, waar-
door zaken van verzekerde zijn beschadigd, en alleen 
ten gevolge van financieel onvermogen van de aan-
sprakelijke het niet mogelijk is de schade te verhalen, 
kan verzekerde verlangen dat DAS tegen finale kwijting 
deze materiële schade vergoedt tot een maximum van 
€ 750,-.

Art. 53 Wat is uitgesloten?
  In aanvulling op de in artikel 11 van de algemene voor-

waarden en artikel 3 van deze bijzondere voorwaarden 
vermelde uitsluitingen is eveneens van de verzekering 
uitgesloten:

A  Fiscus
  Fiscale kwesties zoals belastingheffingen, retributies, 

accijnzen;
B  Strafbare feiten
  Strafvervolging of administratiefrechtelijke beschikking 

wegens verdenking van:
 1.  het opzettelijk plegen van een strafbaar feit of het ple-

gen van een economisch delict of een (voorwaardelijk) 
opzetdelict. Indien definitief komt vast te staan dat 
geen veroordeling wegens opzet of economisch delict 
volgt, dan worden alsnog de kosten van rechtsbijstand 
vergoed;

 2.  het plegen van een strafbaar feit, waarbij geen schade 
is ontstaan en een transactievoorstel is ontvangen door 
verzekerde of door hem verkregen had kunnen worden 
indien hij er tijdig om zou hebben gevraagd;

 3.  het plegen van een strafbaar feit, waarbij verzekerde in 
het kader van een administratiefrechtelijke afhandeling 
een sanctie krijgt opgelegd;

C   Aansprakelijkheidsverzekering
  Een gebeurtenis waarvoor verzekerde aanspraak kan 

maken op behartiging van zijn belangen krachtens een 
aansprakelijkheidsverzekering;

D  Verzekerden onderling
  Een onderling geschil tussen verzekerden op dezelfde 

polis. Bestaan tegenstrijdige belangen tussen verze-
kerden dan wordt uitsluitend aan u rechtsbijstand ver-
leend;

E  Geschil over deze verzekering
  Een geschil over de personenautoverzekering rechtsbij-

stand. DAS vergoedt echter alsnog de redelijk gemaak-
te kosten van rechtsbijstand als de verzekerde in een 
onherroepelijk vonnis gelijk krijgt.

Art.54  Wat moet u doen na een gebeurtenis?
  In artikel 3 van de algemene voorwaarden staat ver-

meld wat u na een gebeurtenis moet doen. Indien u 
aanspraak wenst te maken op deze rechtsbijstandsver-
zekering, moet u tevens het volgende doen:

 1.  zodra een verzekerde kennis draagt van een gebeurte-
nis die voor DAS kan leiden tot een verplichting om 
rechtsbijstand te verlenen, is hij verplicht:

 a.  zijn volle medewerking te verlenen en alles na te laten 
wat de belangen van DAS zou kunnen benadelen;

 b.  zich op verzoek van DAS in een strafzaak civiele partij 
te stellen;

 c.  alle door DAS verlangde medewerking te verlenen bij 
het verhalen van gemaakte kosten van rechtsbijstand.

  Door de gebeurtenis aan te melden machtigt de ver-
zekerde DAS onder uitsluiting van ieder ander tot het 
- zowel in als buiten rechte - behartigen van zijn belan-
gen.

 2.   De verzekering geeft geen dekking indien de verzeker-
de één van de hiervoor genoemde verplichtingen niet 
is nagekomen en daardoor de belangen van DAS heeft 



geschaad, dan wel indien verzekerde een ander met de 
behartiging van zijn belangen heeft belast. 

Art. 55 Behandeling van de zaak en verplichtingen van DAS
 1.  De rechtsbijstand wordt verleend door deskundigen in 

dienst van DAS of door externe deskundigen, indien 
DAS dit wenselijk en/of noodzakelijk acht. Met externe 
deskundigen worden bedoeld advocaten en andere 
terzake kundigen, die krachtens toepasselijke regels op 
het gebied van procesbevoegdheid in de (eventuele) 
gerechtelijke of administratieve procedure de nood-
zakelijke rechtsbijstand mogen verlenen. In geval een 
externe deskundige voor het verlenen van rechtsbij-
stand wordt ingeschakeld, heeft verzekerde het recht 
deze zelf te kiezen. Heeft de verzekerde geen voorkeur, 
dan kiest DAS.

 2.  Het recht om voor het verlenen van rechtsbijstand een 
externe deskundige te kiezen, heeft verzekerde even-
eens, indien zowel verzekerde als diens wederpartij 
jegens ons aanspraak op rechtsbijstand hebben voor 
de behandeling van een tussen hen beiden gerezen en 
bij DAS aangemeld geschil.

 3.  De opdracht aan externe deskundigen wordt uitsluitend 
namens verzekerde door DAS gegeven.

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

 5.  Gaat het om een zaak waarin een buitenlandse rechter 
bevoegd is, dan komen uitsluitend externe deskundi-
gen in aanmerking die bij het betreffende buitenlandse 
gerecht staan ingeschreven.

 6.  DAS is nimmer verplicht voor het verlenen of voortzet-
ten van rechtsbijstand tegelijkertijd of achtereenvolgens 
voor haar rekening meer dan één externe deskundige in 
te schakelen.

 7.  DAS is niet gebonden aan betalingsafspraken die door 
verzekerde met een externe deskundige gemaakt zijn.

 8.  DAS is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door 
of verband houdt met de behandeling van een zaak 
door een ingeschakelde derde.

Art. 56 Afkoop
 1.  Indien DAS van mening is dat het financiële belang van 

de verzekerde de te maken kosten niet rechtvaardigt, 
is zij gerechtigd in plaats van (verdere) rechtsbijstand 
te verlenen verzekerde een bedrag aan te bieden ter 
grootte van het financiële belang.

 2.  De rechten die terzake deze gebeurtenis voor de verze-
kerde uit de verzekering voortvloeien komen na beta-
ling van het bedrag te vervallen.

Art. 57 Geschillen met DAS
 1.  Indien verzekerde en DAS van mening verschillen over 

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

 2.  Is het verlenen van rechtsbijstand buiten het in sub 
1 genoemd geval opgedragen aan een externe des-
kundige en de verzekerde verschilt met deze deskun-
dige van mening over de te volgen gedragslijn bij de 
behandeling van het juridisch probleem waarvoor de 
verzekerde aanspraak heeft op rechtsbijstand, dan kan 
de verzekerde de zaak aan zich trekken. Bereikt hij het 
door hem beoogde resultaat alsnog, dan vergoedt DAS 
de gemaakte kosten van rechtsbijstand voor zover die 
voor zijn rekening zijn gekomen. 

  DEKKING RECHTSHULP
  Wanneer op het polisblad als dekking rechtshulp staat 

vermeld zijn op deze dekking de artikelen 48 t/m 57 van 
deze bijzondere voorwaarden van kracht alsmede het 
hierna volgende artikel 58.

Art. 58 Dekkingsuitbreidingen
A   Rijbewijsrechtsbijstand
  Rechtsbijstand voor het terugverkrijgen van een inge-

vorderde rij- of kentekenbewijs of van het motorrijtuig, 
indien dat door de overheid in beslag is genomen, 
en rechtsbijstand voor problemen in verband met het 
ongeldig verklaren van het rijbewijs.

B   Opvorderen van het motorrijtuig na diefstal
  Rechtsbijstand bij het opvorderen van het motor-

rijtuig uit handen van een derde, als verzekerde het 
bezit van het motorrijtuig door diefstal heeft verloren. 
Rechtsbijstand bij een terzake van het motorrijtuig 
tegen een verzekerde gerichte opvorderingactie door 
een derde.

C  Contractsrechtsbijstand
 1. Aan u wordt rechtsbijstand verleend bij geschillen over:
 a. een koopovereenkomst van een nieuw motorrijtuig of 

een motorrijtuig met BOVAG-garantie of een andere 
schriftelijke garantie waar een dealerorganisatie of een 
importeur achterstaat;

 b. reparatie- en revisie-opdrachten aan een bedrijf, mits 
dat bedrijf is aangesloten bij de BOVAG- of FOCWA-
organisatie;

 c. financierings- en lease-overeenkomsten ter zake van 
het motorrijtuig;

 d. verzekeringsovereenkomsten ter zake van het motor-
rijtuig;

 e. een overeenkomst van vervoer van het motorrijtuig;
 f. een huurovereenkomst ter zake van het tijdelijk vervan-

gend motorrijtuig  als bedoeld in artikel 11 van de dek-
king aansprakelijkheid

 2. De contractsbijstand geldt voor gebeurtenissen die 
plaatsvinden na een wachttijd van drie maanden vanaf 
de ingangsdatum van deze dekking. Er geldt geen 
wachttijd:

 a. indien deze dekking is gesloten voordat de levering van 
het motorrijtuig heeft plaatsgehad;

 b. indien deze dekking is gesloten in aansluiting op een 
andere soortgelijke verzekering, waarin het betreffende 
risico eveneens was verzekerd;

 3.  De contractsrechtsbijstand geldt alleen indien de 
gebeurtenis in Nederland heeft plaatsgevonden en 
bovendien de wederpartij in Nederland is gevestigd;

  Om voor contractsrechtsbijstand in aanmerking te 
komen dient u een financieel belang te hebben van 
minimaal € 125,-.

  DEKKING AFKOOP EIGEN RISICO 

Art. 59 Omschrijving dekking
  Het in artikel 17 vermelde eigen risico is niet van toe-

passing indien door aantekening op het polisblad blijkt 
dat het eigen risico is afgekocht. Het in artikel 22 ver-
melde eigen risico blijft onverminderd van kracht.

  DEKKING NO-CLAIM BESCHERMING

Art. 60 Tabel no-claimbescherming
  In afwijking van het bepaalde in artikel 4 lid B van deze 

voorwaarden geldt het volgende:
  Indien op het polisblad vermeld is dat de dekking no-

claimbescherming is meeverzekerd, wordt na een ver-
zekeringsjaar op de premie voor de dekkingen aanspra-
kelijkheid en volledig casco een korting verleend dan 
wel een toeslag berekend volgens onderstaande tabel:



     De kortingstrede wordt na een verzeke-
ringsjaar

kortings-
trede

Premie 
percent

zonder-
schade

Met 1
schade
vlgs a)

met 2 
schade
vlgs b)

Met 2
schaden

0 130 1 0 0 0
1 120 2 0 0 0
2 100 3 1 1 0
3 90 4 1 1 1
4 80 5 1 1 1
5 70 6 1 1 1
6 65 7 6 2 1
7 60 8 7 3 1
8 55 9 8 4 1
9 50 10 9 5 1

10 45 11 10 5 2
11 40 12 11 6 2
12 35 13 12 7 3
13 30 14 13 8 3
14 25 15 14 9 4
15 25 16 14 10 5
16 25 17 14 11 5
17 25 18 14 12 6
18 25 19 14 13 6
19 25 19 14 14 7

 a) indien vorig verzekeringsjaar geen schade is vergoed.
 b)  indien vorig verzekeringsjaar ook een schade is ver-

goed. Na 3 of meer schadegevallen die in één verzeke-
ringsjaar ten laste van de verzekering komen geldt een 
terugval naar trede 0.


