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Art. 1. Onzeker voorval 

Deze overeenkomst beantwoordt aan het vereiste van 

onzekerheid, als bedoeld in artikel 7:925 Burgerlijk Wetboek indien 

en voorzover de door verzekerde of een derde geleden schade op 

vergoeding waarvan jegens verzekeraar respectievelijk een 

verzekerde aanspraak wordt gemaakt, het gevolg is van een 

voorval waarvan voor partijen bij het sluiten van de verzekering 

onzeker was dat daaruit schade voor verzekerde respectievelijk de 

derde(n) was ontstaan dan wel naar de normale loop van 

omstandigheden nog zou ontstaan. 

Art. 2 Begripsomschrijvingen 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

2.1 Verzekeringnemer: 

degene, met wie de verzekeringsovereenkomst is 

aangegaan en die als zodanig op het polisblad is 

vermeld; 

2.2 Verzekerde: 

iedereen, die op grond van de polis rechten aan deze 

verzekering kan ontlenen; 

2.3 W.A.M: 

wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen; 

2.4 Verzekerd object: 

het op het polisblad omschreven verzekerde object met 

de daarbij behorende uitrusting en toebehoren; 

2.5 Gebeurtenis: 

 een voorval of een reeks van voorvallen die één en 

dezelfde oorzaak hebben. 

Art. 3 Geldigheidsgebied 

De verzekering is van kracht binnen het op het polisblad 

omschreven geldigheidsgebied. 

Art. 4 Omvang van de dekking 

4.1 Schade aan het verzekerde object 

4.1.1 standaard 

De verzekeraars vergoeden de schade door verlies of 

beschadiging van het verzekerde object of een deel 

daarvan:  

a. als gevolg van een van buiten aankomend onheil, 

alsmede 

b.door brand, ontploffing, botsen, aanraken, stoten, 

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

gevolg van de aard of een gebrek van het verzekerde 

object zelf. 

4.1.2 uitgebreid 

De verzekeraars vergoeden de schade door verlies of 

beschadiging van het verzekerde object of een deel 

daarvan als gevolg van: 

a. een van buiten aankomend onheil;

b. de aard of een gebrek van het verzekerde object zelf 

. 

4.2 Aansprakelijkheid 

4.2.1 standaard 

4.2.1.1 Ook indien één of meer der verzekeraars zijn 

toegelaten als verzekeraar(s) overeenkomstig art. 2 

vijfde lid van de W.A.M., dekken zij de in 4.2.1.2 

 omschreven aansprakelijkheid niet in die hoedanigheid. 

Door het aangaan van deze verzekering is derhalve niet 

voldaan aan enige verplichting tot verzekering 

voortspruitende uit genoemde wet. 

4.2.1.2 De verzekeraars vergoeden de gevolgen van de 

aansprakelijkheid van: 

a. de verzekeringnemer, de eigenaar, de bezitter, de 

houder of de bestuurder van het verzekerde object; 

b. degenen, die door het verzekerde object worden

vervoerd; 

c. de werkgever van de onder a en b genoemde 

personen, indien deze in die hoedanigheid 

aansprakelijk is voor schade aan zaken (waaronder 

dieren), alsmede de daaruit voortvloeiende schade, die 

is veroorzaakt met of door: 

a.a. het verzekerde object; 

b.b. zaken die zich bevinden op of in, dan wel vallen of 

gevallen zijn van het verzekerde object; 

c.c. aanhangwagens of andere objecten zonder eigen 

voortbewegingskracht, die aan het verzekerde object 

zijn gekoppeld of na koppeling daarvan zijn losgemaakt 

of losgeraakt, zolang zij nog niet buiten het verkeer tot 

stilstand zijn gekomen. 

4.2.2 uitgebreid 

4.2.2.1 Indien deze verzekering dekking biedt tegen de in 

4.2.2.2. omschreven aansprakelijkheid, dan wordt de 

verzekering met voorbijgaan aan hetgeen anders in 

deze polis mocht zijn bepaald, geacht aan de door of 

krachtens de W.A.M. gestelde eisen te voldoen. 

4.2.2.2 De verzekeraars vergoeden de gevolgen van de 

aansprakelijkheid van: 

a. de verzekeringnemer, de eigenaar, de bezitter, de 

houder of de bestuurder van het verzekerde object; 

b. degenen, die door het verzekerde object worden

vervoerd; 

c. de werkgever van de onder a en b genoemde 

personen, indien deze in die hoedanigheid 

aansprakelijk is voor schade aan personen en zaken 

(waaronder dieren), alsmede de daaruit voortvloeiende 

schade, die is veroorzaakt met of door: 

a.a. het verzekerde object; 

b.b. zaken die zich bevinden op of in, dan wel vallen of 

gevallen zijn van het verzekerde object; 

c.c. aanhangwagens of andere objecten zonder eigen 

voort bewegingskracht, die aan het verzekerde object 

zijn gekoppeld of na koppeling daarvan zijn losgemaakt 

of losgeraakt, zolang zij nog niet buiten het verkeer tot 

stilstand zijn gekomen. 
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4.2.3 proceskosten en wettelijke rente 

Indien deze verzekering dekking biedt tegen de onder 4.2.1 of 

4.2.2 omschreven aansprakelijkheid, vergoeden verzekeraars 

eveneens: 

a de kosten waarin: 

-  een verzekerde mocht worden veroordeeld ter zake 

van een door hem met goedvinden of op verlangen van 

verzekeraars gevoerde procedure en de kosten van in 

opdracht van verzekeraars verleende rechtsbijstand; 

-  verzekeraars mochten worden veroordeeld ter zake 

van een door de benadeelde tegen hen aanhangig 

gemaakte procedure; 

b  de door een verzekerde over het gedekte 

schadebedrag verschuldigde wettelijke rente. 

4.2.4 zekerheidstelling 

Indien wegens een onder deze verzekering gedekte 

schade aan een verzekerde een vrijheidsbeperking is 

opgelegd of het verzekerde object in beslag is genomen 

ter waarborging van de rechten van een benadeelde, 

zullen verzekeraars ten behoeve van de verzekerde 

een zekerheid stellen indien daardoor opheffing van de 

vrijheidsbeperking of van het beslag kan worden 

verkregen. 

De verzekerde is gehouden de verzekeraars schriftelijk 

te machtigen over het door hen gestorte bedrag te 

beschikken zodra het is vrijgegeven en al zijn 

medewerking te verlenen om terugbetaling te 

verkrijgen. 

4.3 Schade aan andere zaken 

In afwijking van het bepaalde in art. 5.3.d vergoeden de 

verzekeraars de schade door verlies of beschadiging 

van zaken (waaronder dieren), die toebehoren aan of in 

gebruik zijn bij de verzekeringnemer, de eigenaar of de 

houder te goeder trouw, alsmede de daaruit 

voortvloeiende schade, veroorzaakt door het 

verzekerde object of de zich daarop of daarin 

bevindende zaken, mits en voorzover de schade niet 

onder een andere verzekering is gedekt. 

Art. 5 Uitsluitingen 

5.1 Algemeen 

5.1.1. Van de verzekering is uitgesloten schade veroorzaakt 

door, optredende bij of voortvloeiende uit: 

5.1.1.a Atoomkernreacties, onverschillig hoe de reactie is 

ontstaan. Onder atoomkernreactie is te verstaan iedere 

kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie, 

kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit. 

Deze uitsluiting geldt niet met betrekking tot 

radioactieve nucliden, die zich buiten een kerninstallatie 

bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om 

gebruikt te worden voor industriële, commerciële, 

landbouwkundige, medische of wetenschappelijke 

doeleinden, met dien verstande dat een vergunning 

voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen 

van radioactieve stoffen door de overheid moet zijn 

afgegeven. 

Voorzover krachtens de wet een derde voor de geleden 

schade aansprakelijk is, blijft de uitsluiting onverkort 

van kracht. 

Onder wet is te verstaan de Wet Aansprakelijkheid 

Kernongevallen zijnde de bijzondere wettelijke regeling 

van de aansprakelijkheid op het gebied van de 

kernenergie. 

Onder kerninstallatie wordt verstaan een kerninstallatie 

in de zin van de bedoelde wet. 

5.1.1.b Een chemisch, biologisch, biochemisch of 

elektromagnetisch wapen. 

5.1.2 Van deze verzekering is uitgesloten schade welke is 

veroorzaakt door: 

-  gewapend conflict: elk geval waarin staten of andere 

georganiseerde partijen elkaar, of althans de een de 

ander, gebruik makend van militaire machtsmiddelen, 

bestrijden. Onder gewapend conflict wordt mede 

verstaan het gewapend optreden van een Vredesmacht 

der Verenigde Naties;  

-  burgeroorlog: een min of meer georganiseerde 

gewelddadige strijd tussen inwoners van eenzelfde 

staat, waarbij een belangrijk deel van de inwoners van 

die staat betrokken is; 

-  opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen 

een staat, gericht tegen het openbaar gezag; 

- binnenlandse onlusten: min of meer georganiseerde 

gewelddadige handelingen, op verschillende plaatsen 

zich voordoend binnen een staat; 

-  oproer: een min of meer georganiseerde plaatselijke 

gewelddadige beweging, gericht tegen het openbaar 

gezag; 

- muiterij: een min of meer georganiseerde 

gewelddadige beweging van leden van enige 

gewapende macht, gericht tegen het gezag waaronder 

zij gesteld zijn; of is ontstaan door of tijdens 

inbeslagneming door een Nederlandse of een vreemde 

overheid; 

5.1.3 is ontstaan terwijl het verzekerde object werd gebruikt 

voor andere doeleinden dan op het polisblad vermeld. 

5.2 Schade aan het verzekerde object 

Van de in artikel 4.1 omschreven dekking is uitgesloten 

schade: 

a. veroorzaakt door opzet of door roekeloosheid van 

verzekeringnemer/verzekerde; 

b. die een gevolg is van verzekeringnemer te verwijten 

onvoldoende onderhoud van en/of   onvoldoende   zorg 

voor het verzekerde object; 

c. aan luchtbanden, tenzij door dezelfde oorzaak

behalve deze schade ook andere schade aan het 

verzekerde object is ontstaan; 

d. bestaande in de herstelkosten van normale slijtage.
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5.3 Aansprakelijkheid 

Van de in artikel 4.2 omschreven dekking is uitgesloten 

de aansprakelijkheid: 

a. van degene, die het verzekerde object bestuurt, 

bedient of zich daarop bevindt zonder uitdrukkelijke of 

stilzwijgende machtiging van iemand, die tot machtigen 

bevoegd is; 

b. van de bezitter te kwader trouw of van de houder te 

kwader trouw; 

c. van een verzekerde voor schade, die voor hem het 

beoogde of zekere gevolg is van zijn handelen of 

nalaten; 

d. voor schade door verlies of beschadiging van zaken

(waaronder dieren), die eigendom zijn van de 

verzekeringnemer, de eigenaar of de houder van het 

verzekerde object, alsmede de daaruit voortvloeiende 

schade, een en ander tenzij de schade op grond van 

het bepaalde in artikel 4.3 voor vergoeding in 

aanmerking komt; 

e. voor schade door verlies of beschadiging van met het

verzekerde object vervoerde zaken (ook tijdens het 

laden en lossen daarvan) en verlies of beschadiging 

van aanhangwagens of andere objecten, die aan het 

verzekerde object zijn gekoppeld of na koppeling 

daarvan zijn losgemaakt of losgeraakt, zolang zij nog 

niet buiten het verkeer tot stilstand zijn gekomen. 

f. door welke oorzaak ook ontstaan van dood, letsel- 

en/of zaakschade alsmede de hieruit voortvloeiende 

gevolgschade, die door de bestuurder van het 

verzekerde object wordt geleden. 

5.4 Schade aan andere zaken 

Van de in artikel 4.3 omschreven dekking is uitgesloten; 

schade veroorzaakt door opzet of roekeloosheid van de 

schadelijdende verzekerde. 

Art. 6 Verplichtingen van de verzekeringnemer en/of de 

verzekerden bij een schadegeval 

6.1 a. Zodra verzekeringnemer of de verzekerde op de 

hoogte is of behoort te zijn van een gebeurtenis die 

voor verzekeraars tot een uitkeringsplicht kan leiden, is 

hij verplicht die gebeurtenis zo spoedig als redelijkerwijs 

mogelijk is aan verzekeraars te melden. 

b. Verzekeringnemer en verzekerde zijn verplicht 

binnen redelijke termijn aan verzekeraars alle 

inlichtingen en bescheiden te verschaffen die voor 

verzekeraars van belang zijn om hun uitkeringsplicht te 

beoordelen. 

c. Verzekeringnemer en verzekerde zijn verplicht hun

volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat 

de belangen van verzekeraars zou kunnen benadelen. 

d. Verzekeringnemer en verzekerde zijn verplicht 

maatregelen te nemen ter voorkoming of vermindering 

van schade als bedoeld in artikel 7:957 Burgerlijk 

Wetboek. 

e. Ingeval van (poging tot) diefstal of enig ander 

strafbaar feit dient verzekeringnemer of verzekerde 

binnen 24 uur aangifte te doen bij de politie en andere 

daarvoor in aanmerking komende personen; 

f. Ingeval van schade aan derden dient

verzekeringnemer of verzekerde zich te onthouden van 

het erkennen van schuld of het doen van een 

toezegging tot enige betaling. 

6.2 Indien door de verzekeringnemer of verzekerde een 

verplichting als bedoeld in artikel 6.1 niet is nagekomen, 

kan de verzekeraar de uitkering verminderen met de 

schade die hij daardoor lijdt. 

6.3 Elk recht op uitkering komt te vervallen, indien 

verzekeringnemer of verzekerde de in lid a t/m d van dit 

artikel genoemde verplichtingen niet zijn nagekomen 

met het opzet de verzekeraars te misleiden, tenzij de 

misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt. 

Art. 7 Regeling van schade 

7.1 Schade wordt vastgesteld òf in onderling overleg òf 

door een door de verzekeraars aan te wijzen en te 

betalen deskundige. 

De verzekerde heeft het recht eveneens - op zijn kosten 

- een deskundige aan te wijzen. Voor het geval de 

taxaties verschillen benoemen de twee deskundigen 

een derde deskundige die een bindende uitspraak zal 

doen binnen de grenzen van hun taxaties. 

De kosten van deze derde deskundige zijn voor de helft 

voor rekening van de verzekeraars en voor de helft voor 

die van de verzekerde. 

7.2 De verzekeraars hebben ingeval van schade aan zaken 

(w.o. dieren) van derden het recht benadeelden 

rechtstreeks schadeloos te stellen en met hen 

schikkingen te treffen. Zij zullen daarbij de belangen 

van de verzekerden in het oog houden. 

Bestaat de vergoeding van schade uit periodieke 

uitkeringen en is de waarde daarvan met inachtneming 

van andere uitkeringen hoger dan de verzekerde som, 

dan wordt de duur of de hoogte van die uitkeringen, 

naar de keuze van de verzekerde, naar evenredigheid 

verminderd. 

7.3 Indien de verzekeraars krachtens de W.A.M. of een 

soortgelijke buitenlandse wet aan een benadeelde een 

schadevergoeding verschuldigd worden, die zij volgens 

andere wettelijke bepalingen of de polisvoorwaarden 

een verzekerde zouden kunnen weigeren, zijn zij 

gerechtigd het door hen verschuldigde 

- vermeerderd met de door hen terzake gemaakte 

kosten - op die verzekerde te verhalen. 
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7.4 De verzekeraars zullen, tenzij er sprake is van opzet of 

roekeloosheid van degene die de schade heeft 

veroorzaakt, de door hen op grond van de artikelen 4.1 

en 4.3 betaalde schade niet verhalen op: 

a  de verzekeringnemer, de eigenaar of de bezitter te 

goeder trouw of de houder te goeder trouw; 

b degene, die het verzekerde object bestuurt, bedient of 

zich daarop bevindt met uitdrukkelijke of stilzwijgende 

machtiging van iemand die tot machtigen bevoegd is; 

c de werkgever van de onder a en b genoemde 

personen, indien deze in die hoedanigheid voor de 

schadeaansprakelijk is. 

Art. 8 Vergoeding van schade 

8.1 Schade aan het verzekerde object 

8.1.1 De verzekeraars vergoeden ingeval van schade als 

omschreven in artikel 4.1: 

a.  bij verlies: 

de waarde van het verzekerde object onmiddellijk voor 

de schade tot ten hoogste het op het polisblad onder - 

1.a genoemde bedrag voor schade als omschreven in 

artikel 4.1.1; 

- 1.b genoemde bedrag voor schade als omschreven in 

artikel 4.1.2; 

b  bij beschadiging: 

de reparatiekosten, waarop in mindering wordt 

gebracht: 

- een redelijke aftrek voor normale slijtage; 

- de waarde van eventuele restanten. 

De schadevergoeding zal nimmer hoger zijn dan het 

bedrag dat bij verlies zou zijn betaald. 

8.1.2 De verzekeraars hebben het recht vergoeding van de 

reparatiekosten op te schorten zolang de schade niet 

deugdelijk is gerepareerd. 

De verzekeraars dienen in de gelegenheid te worden 

gesteld de reparatie te controleren. 

8.1.3 De verzekeraars doen geen beroep op 

onderverzekering. 

8.1.4 Behalve de in 8.1.1 omschreven schade vergoeden de 

verzekeraars de volgende kosten: 

a  kosten van maatregelen die door of vanwege de 

verzekeringnemer of een verzekerde worden getroffen 

en redelijkerwijs geboden zijn om het onmiddellijk 

dreigend gevaar van schade af te wenden waarvoor – 

indien gevallen – een verzekerde aansprakelijk zou zijn 

en de verzekering dekking biedt, of om die schade te 

beperken. Onder kosten van maatregelen wordt in dit 

verband mede verstaan schade aan zaken die bij het 

nemen van de hier bedoelde maatregelen worden 

ingezet. 

b  kosten van de tengevolge van een gedekte schade 

noodzakelijke bewaking of het vervoer van het 

verzekerde object naar de dichtsbijgelegen geschikte 

herstelplaats; 

c kosten van tengevolge van een gedekte schade 

verplichte of door verzekeringnemer redelijkerwijs nodig 

geachte opruiming na verlies van het verzekerde object 

of daarmee gelijk te stellen schade; 

d bijdrage in avarij-grosse; 

en wel per rubriek tot ten hoogste het op het polisblad 

onder: 

- 1.a genoemde bedrag voor schade als omschreven in 

artikel 4.1.1; 

- 1.b genoemde bedrag voor schade als omschreven in 

artikel 4.1.2. 

f.  De redelijke kosten tot het vaststellen van de schade.

8.2 Aansprakelijkheid 

8.2.1 standaard 

De verzekeraars vergoeden de schade als bedoeld in 

artikel 4.2.1 voor alle verzekerden tezamen per 

gebeurtenis tot ten hoogste het op het polisblad onder 

2.a genoemde verzekerde som. 

8.2.2 uitgebreid 

a . De verzekeraars vergoeden de schade als bedoeld 

in artikel 4.2.2 voor alle verzekerden tezamen per 

gebeurtenis tot ten hoogste het op het polisblad onder 

2.b genoemde verzekerde som. 

b. Voor gebeurtenissen, die plaatsvinden in een tot het

geldigheidsgebied behorend land waarin krachtens de 

aldaar geldende wettelijke bepalingen omtrent 

verplichte verzekering van aansprakelijkheid voor 

motorrijtuigen een hoger bedrag wordt geëist, zal dit 

hogere bedrag als verzekerde som gelden. 

8.2.3 proceskosten en wettelijke rente 

De in artikel 4.2.3 bedoelde kosten en rente worden 

vergoed boven het op het polisblad onder 2.a of 2.b 

genoemde verzekerde som. 

8.2.4 zekerheidstelling 

De verzekeraars stellen de zekerheid omschreven in 

artikel 4.2.4 tot ten hoogste de waarde van het object 

onmiddellijk voor de schade. 

8.3 Schade aan andere zaken 

De verzekeraars vergoeden de in artikel 4.3 

omschreven schade tot ten hoogste het op het polisblad 

onder 3 genoemde bedrag. 

8.4 Automatische bijverzekering na schade 

Onverschillig hoeveel door de verzekeraars is of wordt 

betaald, blijft de verzekering voor het verzekerde object 

gedurende de gehele verzekeringstermijn voor de volle 

verzekerde bedragen doorlopen. 
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Art. 9 Verjaring van vordering 

9.1. Een rechtsvordering tegen de verzekeraars tot het doen 

van een uitkering verjaart door het verloop van drie 

jaren na de aanvang van de dag, volgende op die 

waarop de verzekerde met de opeisbaarheid daarvan 

bekend is geworden . Niettemin verjaart de 

rechtsvordering bij verzekering tegen aansprakelijkheid 

niet voordat zes maanden zijn verstreken nadat de 

vordering waartegen de verzekering dekking verleent, 

binnen de voor deze geldende verjarings- of 

vervaltermijn is ingesteld. 

9.2. De verjaring wordt gestuit door een schriftelijke 

mededeling, waarbij op uitkering aanspraak wordt 

gemaakt. 

Een nieuwe verjaringstermijn begint te lopen met de 

aanvang van de dag, volgende op die waarop de 

verzekeraars hetzij de aanspraak erkennen, hetzij bij 

aangetekende brief ondubbelzinnig heeft medegedeeld 

de aanspraak af te wijzen onder eveneens 

ondubbelzinnige vermelding van het in lid 3 vermelde 

gevolg. 

9.3. In geval van afwijzing verjaart de rechtsvordering door 

verloop van twaalf maanden. 

Art. 10 Premie- en schadebetaling 

10.1 Begripsomschrijvingen 

10.1.1 Onder "premie" wordt voor de toepassing van dit artikel 

mede verstaan de met de verzekering verband 

houdende overige verschuldigde bedragen. 

10.1.2 Onder "verzekerde" wordt voor de toepassing van dit 

artikel mede verstaan verzekeringnemer alsmede ieder 

ander die de premie verschuldigd is. 

10.2. Premie 

10.2.1 De makelaar", neemt op zich de premie als eigen 

schuld aan de verzekeraars te zullen voldoen op het 

moment dat deze krachtens de 

verzekeringsovereenkomst verschuldigd wordt door de 

verzekerde. Tenzij uitdrukkelijk anders is of wordt 

overeengekomen zal betaling van de premie door de 

makelaar plaatsvinden door creditering van 

verzekeraars in rekening-courant voor de krachtens de 

verzekeringsovereenkomst door de verzekerde 

verschuldigde premie, op welk moment de verzekerde 

jegens verzekeraars zal zijn gekweten. 

10.2.2 Verzekerde is gehouden de premie aan de makelaar te 

vergoeden. Ingeval de verzekering via een tweede 

tussenpersoon is gesloten en de verzekerde aan deze 

tweede tussenpersoon heeft betaald, is de verzekerde 

door deze betaling tegenover de makelaar eerst 

gekweten, wanneer deze tweede tussenpersoon aan de 

makelaar de premie heeft vergoed. 

10.2.3 Onverminderd de aansprakelijkheid van verzekerde tot 

betaling van de verschuldigde premie aan de makelaar, 

zal de verzekering slechts van kracht zijn voor de 

termijn waarvoor de premie aan de makelaar is betaald 

alsmede voor de termijn, waarvoor de makelaar 

verzekerde krediet heeft verleend. Verzekerde zal bij de 

interpretatie hiervan geacht worden krediet te hebben 

gehad, tenzij hem dit schriftelijk is opgezegd. 

10.2.4 Door het tot stand komen van de verzekering is de 

makelaar door verzekerde onherroepelijk gemachtigd 

verzekeraars tussentijds van hun verplichtingen uit de 

verzekeringsovereenkomst te ontslaan indien de 

verzekerde of, ingeval de verzekering via een tweede 

tussenpersoon is gesloten, deze tweede tussenpersoon 

nalaat de premie aan de makelaar te voldoen. 

De makelaar zal verzekeraars niet van hun 

verplichtingen ontslaan zonder verzekerde vooraf 

schriftelijk van zijn voornemen in kennis te hebben 

gesteld. 

10.3 Schade-uitkeringen en premierestituties 

10.3.1 Tenzij de rechthebbende anders wenst en dit vooraf 

schriftelijk aan verzekeraars heeft medegedeeld zal de 

makelaar verzekeraars in rekening-courant voor de 

verschuldigde schade-uitkeringen en premierestituties 

debiteren. 

Verzekeraars zullen daardoor zijn gekweten zodra de 

schade uitkering door de rechthebbende zal zijn 

ontvangen, respectievelijk met hem zal zijn verrekend in 

overeenstemming met de wet, dan wel met een tussen 

hem en de makelaar bestaande regeling. 

Indien de verzekeraars de schadepenningen hebben 

betaald aan de makelaar en deze in gebreke blijft om 

deze aan de rechthebbende door te betalen, kunnen 

verzekeraars de schadepenningen van de makelaar 

terugvorderen indien zij tot hernieuwde betaling worden 

aangesproken door de rechthebbende. 

Indien de makelaar de van de verzekeraars ontvangen 

schadepenningen heeft doorbetaald aan de tweede 

tussenpersoon, maar deze laatste in gebreke blijft voor 

doorbetaling zorg te dragen, zal de makelaar de 

schadepenningen van de tweede tussenpersoon 

kunnen terugvorderen indien hij hetzij door de 

rechthebbende wordt aangesproken tot rechtstreekse 

betaling, hetzij de verzekeraars die schadepenningen 

van de makelaar terugvorderen, zoals in dit lid voorzien. 

10.3.2 De makelaar zal de schade-uitkeringen en 

premierestituties aan de rechthebbende afdragen. De 

makelaar is evenwel tot niet meer gehouden dan tot 

betaling van het saldo dat resteert na verrekening van 

deze schadeuitkeringen en premierestituties met ten 

tijde van het ontstaan van de afdracht verplichting al 

dan niet opeisbare doch reeds vaststaande vorderingen 

op verzekerde uit hoofde van welke verzekering ook. 

Deze verrekening zal evenwel niet plaatsvinden bij 

verzekeringen waarbij de verzekeringnemer tot de 

uitkering is gerechtigd en 

bij verplichte aansprakelijkheidsverzekeringen. Indien 

op het recht op uitkering een pandrecht rust als bedoeld 

in art. 3:229 Burgerlijk Wetboek, ofwel een voorrecht als 

bedoeld in art 3:283 Burgerlijk Wetboek, alsook in geval 

van een onverplichte verzekering tegen 

aansprakelijkheid, zal de verrekening zich niet verder 
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uitstrekken dan tot hetgeen de verzekeringnemer 

verschuldigd is terzake van de verzekering waarop de 

uitkering wordt gedaan. 

Art. 11 Terugbetaling van premie 

De verzekeringnemer heeft alleen aanspraak op terugbetaling van 

premie indien de verzekering op grond van het bepaalde in artikel 

13.1, tenzij er sprake is van opzet tot misleiding, 13.2.a anders dan 

per de vervaldatum eindigt. In dit geval zal de premie worden 

terugbetaald over de periode waarvoor de premie is betaald maar 

waarvoor door de verzekeraars geen risico wordt gelopen, tegen 

teruggave van een eventueel aan de verzekeringnemer uitgereikt 

verzekeringsbewijs als bedoeld in artikel 14 W.A.M. 

Art. 12 Wijziging aan het verzekerde object 

De verzekering blijft onverminderd van kracht wanneer er 

wijzigingen aan het verzekerde object worden aangebracht. 

Wijzigingen in bovenvermelde gegevens gedurende de loop van de 

verzekering moeten onverwijld ter kennis van verzekeraars worden 

gebracht, waarna de premie en/of condities kunnen worden 

herzien. 

Het recht op uitkering vervalt indien de verzekeringnemer of de 

verzekerde deze verplichting niet is nagekomen en de 

verzekeraars de verzekering niet, althans niet op dezelfde 

voorwaarden en/of premie zouden hebben voortgezet indien zij met 

de risicowijziging op de hoogte waren geweest, tenzij er geen 

causaal verband bestaat tussen de schade en de wijziging van het 

risico. 

Wanneer omtrent deze herziening geen overeenstemming tussen 

verzekeringnemer en verzekeraars kan worden verkregen, kan de 

verzekering tussentijds zowel door verzekeringnemer als door 

verzekeraars met inachtneming van een termijn van 2 maanden 

worden beëindigd tegen pro rata restitutie van premie, met dien 

verstande dat de naar billijkheid te berekenen premieverbetering 

tot aan de annulatiedatum in ieder geval verschuldigd is. 

Art. 13 Einde van de verzekering 

13.1 De verzekeraars en de verzekeringnemer hebben het 

recht de verzekering op de in de polis(voorwaarden) 

vermelde gronden tussentijds op te zeggen met 

inachtneming van een termijn van twee maanden. 

Als verzekeringnemer jegens verzekeraars heeft 

gehandeld met opzet hen te misleiden, kunnen 

verzekeraars de verzekering met dadelijke ingang 

opzeggen en zal geen premierestitutie verschuldigd 

zijn. 

13.2 De verzekering eindigt voorts: 

a. zodra het verzekerde object wordt verkocht of 

definitief buiten bedrijf wordt gesteld; 

b. bij verlies van het verzekerde object of bij een 

daarmee volgens artikel 8.1.1.a gelijk te stellen 

beschadiging; 

Art. 14. Toepasselijk Recht en Geschillen 

14.1. Deze verzekering wordt beheerst door Nederlands 

recht. 

14.2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende 

met de uitvoering van deze overeenkomst zijn in eerste 

aanleg onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde 

rechter in Amsterdam of Rotterdam. 

Art. 15 Slotbepalingen 

15.1 Indien onder deze verzekering meer objecten zijn 

verzekerd en tevens de verzekerde som over die 

objecten is onderverdeeld, wordt ieder object geacht te 

zijn verzekerd op een afzonderlijke polis. 

15.2 Kennisgevingen door de verzekeraars aan de 

verzekeringnemer geschieden rechtsgeldig aan diens 

laatst bij de verzekeraars bekende adres of aan het 

adres van de tussenpersoon, door wiens bemiddeling 

deze verzekering loopt. 

15.3 De opschriften boven de artikelen kunnen de inhoud 

daarvan wijzigen noch beïnvloeden. 

Bij verschil tussen de tekst van deze voorwaarden met de Voorwaarden 

“Nederlandse Beurspolis voor Landmateriaal 2006” die op 7 december 2005 

bij de Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs B.A. zijn 

gedeponeerd, zullen alleen de bepalingen van de laatste van kracht zijn. De 

tekst van de beursvoorwaarden is beschikbaar via de website van de 

Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs B.A., www.vnab.nl. 
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In aanvulling op respectievelijk in afwijking van de Voorwaarden 

“Nederlandse Beurspolis voor Landmateriaal 2006”, alsmede de 

daarbij behorende aanvullende clausule, zijn de navolgende 

wijzigingen en/of aanvullende bepalingen van toepassing. 

Artikel 1.  Verzekerde zaken  

Ieder object wordt geacht te zijn verzekerd op een afzonderlijke 

polis. De op deze polis genoemde verzekerde bedragen conform 

Artikel 4.2 en Artikel 4.3 worden geacht te gelden voor elk object 

afzonderlijk. 

Artikel 2. Aanvullende bepalingen 

2.1. Aan Artikel 3 wordt toegevoegd: 

Bij overschrijding van het geldigheidsgebied blijft de 

verzekering onverminderd van kracht tegen een 

eventueel nader te regelen premieverbetering. Het zal 

niet prejudiciëren indien van een overschrijding eerst 

achteraf wordt kennisgegeven. Verzekeringnemer is 

echter in ieder geval verplicht zo spoedig mogelijk na 

afloop van de verzekeringstermijn op te geven of 

overschrijdingen hebben plaatsgehad. 

In  afwijking van het bovenstaande zijn overschrijdingen 

buiten het gebied van Nederland, België, Luxemburg en 

Duitsland slechts gedekt indien vooraf daarvan aan de 

verzekeraar is kennis gegeven. 

2.2 Aan artikel 4.1.1. wordt toegevoegd: 

c. als gevolg van schuld, nalatigheid, verzuim 

en kwaadwilligheid van onverschillig welke 

personen  (daaronder begrepen 

leidinggevende en toezichthoudende) al dan 

niet in dienst van verzekerde; 

d. als gevolg van diefstal, vermissing en 

verduistering. 

2.3. De inhoud van artikel 4.1.2. wordt doorgehaald en 

vervangen door: 

 Uitgebreid 

De verzekeraars vergoeden schade hoe gering ook en 

hoe ontstaan, met renunciatie aan artikel 7.951 BW 

Mitsdien zijn onder de verzekering onder meer 

begrepen: Breuk, materiaal- en constructiefouten, eigen 

gebreken al dan niet verborgen (zowel de fout en het 

gebrek zelf als de gevolgen daarvan), schuld, 

nalatigheid, verzuim of kwaadwilligheid van 

onverschillig welke personen (daaronder begrepen 

leidinggevende en toezichthoudende) al dan niet in 

dienst van verzekerde, diefstal , vermissing en 

verduistering 

2.4. De inhoud van artikel 4.2.1.2. en artikel 4.2.2.2. worden 

doorgehaald en vervangen door: 

De verzekeraars betalen de schadevergoeding, die: 

1. de verzekeringnemer, de eigenaar, de bezitter, de 

houder of de bestuurder van het verzekerde object; 

2. degene, die door het verzekerde object wordt vervoerd; 

3. de werkgever van de onder 1. en 2. genoemde 

personen, indien deze in die hoedanigheid 

aansprakelijk is, op grond van wettelijke bepalingen 

krachtens rechterlijke uitspraak in de hoogste ressort of 

ingevolge transactie met toestemming van de 

verzekeraars aangegaan, hetzij op grond van enige 

overeenkomst, gehouden is aan derden te geven 

terzake van: 

a. het verzekerde object of enig onderdeel daarvan;

b. de door het verzekerde object vervoerd wordende 

lading en/of last; 

c. aanhangwagens of andere objecten zonder eigen

voortbewegingskracht, die aan het verzekerde object 

zijn gekoppeld of na koppeling daarvan zijn losgemaakt 

of losgeraakt, zolang zij nog niet buiten het verkeer tot 

stilstand zijn gekomen; 

d. enige werkzaamheid en/of handeling met en/of door

het verzekerde object of enig onderdeel daarvan; 

e. enige werkzaamheid en/of handeling met en/of aan 

de door het verzekerde object vervoerd wordende 

lading en/of last. 

De verzekerden worden ten opzichte van elkaar en 

onderling als derden beschouwd. 

2.5  Van de in artikel 4.2.1.2. omschreven dekking gewijzigd 

als in artikel 2.4 van deze clausule is uitgesloten 

schadevergoeding wegens dood of lichamelijk letsel 

van personen. 

2.6. De inhoud van artikel 4.3. wordt doorgehaald en 

vervangen door: 

Schade aan andere zaken 

Indien met of door het verzekerd object etc. zoals 

hiervoor in artikel 4 van deze clausule sub a t/m e. 

omschreven schade (waaronder niet te verstaan 

schade als omschreven in artikel 5.3.e. en artikel 5.4.) 

mocht zijn toegebracht aan andere roerende of 

onroerende zaken, welke de verzekeringnemer of de 

eigenaar of de houder te goeder trouw toebehoren, of 

welke bij hem in gebruik zijn, zullen de Verzekeraars te 

hunner laste nemen de materiële schade, die daarvan 

het gevolg is, alsmede de daaruit voortvloeiende 

schade, uitsluitend indien en voor zover die schade niet 

onder een andere verzekering wordt vergoed. 

2.7 Art. 5.1.2 wordt doorgehaald en vervangen door: 

Van deze verzekering is uitgesloten schade welke 

direct is veroorzaakt door: 

- gewapend conflict: elk geval waarin staten of andere 

georganiseerde partijen elkaar, of althans de een de 

ander, gebruik makend van militaire machtsmiddelen, 

bestrijden. Onder gewapend conflict wordt mede 

verstaan het gewapend optreden van een Vredesmacht 

de Verenigde Naties; 

- burgeroorlog: een min of meer georganiseerde 

gewelddadige strijd tussen inwoners van eenzelfde 

staat, waarbij een belangrijk deel van de inwoners van 
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die staat betrokken is: 

- opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen 

een staat, gericht tussen het openbaar gezag: 

- binnenlandse onlusten: min of meer georganiseerde 

gewelddadige handelingen, op verschillende plaatsen 

zich voordoend binnen een staat; 

- oproer: een min of meer georganiseerde plaatselijke 

gewelddadige beweging, gericht tegen het openbaar 

gezag; 

- muiterij: een min of meer georganiseerde plaatselijke 

gewelddadige beweging van leden van enige 

Gewapende macht, gericht tegen het gezag waaronder 

zij gesteld zijn. 

2.8 Artikel 5.1.3 wordt doorgehaald 

2.9 De inhoud van artikel 5.2.a wordt doorgehaald en 

vervangen door: 

Veroorzaakt door opzet of door bewuste roekeloosheid 

van verzekeringnemer (waaronder niet te verstaan 

leidinggevend of toezichthoudend personeel. 

De inhoud van artikel 5.2.b. wordt doorgehaald en 

vervangen door: 

die een gevolg is van verzekeringnemer (waaronder     

niet te verstaan leidinggevend of toezichthoudend 

personeel) te wijten ernstig gebrek aan onderhoud van 

het verzekerde object; 

De inhoud van artikel 5.2.d. wordt doorgehaald en 

vervangen door: 

bestaande uit de kosten van vervanging (incluis de 

daarop betrekking hebbende kosten van demontage en 

montage) van onderdelen, die uitsluitend en alleen 

vervangen moeten worden uit hoofde van slijtage. 

2.10 In artikel 5.3.c. worden achter het woord “verzekerde” 

toegevoegd de woorden: 

“waaronder niet te verstaan leidinggevend of 

toezichthoudend personeel van verzekerde”. 

Artikel 5.3.d. wordt doorgehaald. 

2.11 De inhoud van artikel 5.4 wordt doorgehaald en 

vervangen door: 

Van de in artikel 4.3. omschreven dekking is 

uitgesloten: Schade veroorzaakt door opzet of bewuste 

roekeloosheid van de schade leidende verzekerde. 

2.12 In artikel 6.1.e. wordt "binnen 24 uur" doorgehaald en 
vervangen door: "Zo spoedig mogelijk". 

2.13 De inhoud van artikel 6.2. wordt doorgehaald en 
vervangen door: 

Indien de verzekeraars bewijzen dat door het niet 
nakomen van de in artikel 6.1 omschreven  
verplichtingen de schade is vergroot, verliest 
verzekerde zijn recht op schadevergoeding van  
dit meerdere. 

2.14 Artikel 7.2 wordt doorgehaald. 

2.15 De inhoud van artikel 8.1.1. en artikel 8.1.3. wordt 

doorgehaald en vervangen door: 

De verzekerde som voor schade aan het verzekerde 

object zal gelden als de door partijen vastgestelde  

waarde van het verzekerd object (ongeacht meer of 

minder waard zijnde of gekost hebbende), en welke 

som in geval van schade tot reglement zal dienen. 

De verzekeraars vergoeden ingeval van schade als 

omschreven in artikel 4.1.: 

a. bij verlies: 

de verzekerde som van het verzekerd 

object. 

b. bij beschadiging:     

de reparatiekosten, waarop in mindering 

wordt gebracht: 

- een redelijke aftrek voor normale slijtage ten aanzien 

van onderdelen en toebehoren, welke kennelijk aan 

slijtage onderhevig zijn; 

- de waarde van eventuele restanten. 

Indien de geschatte reparatiekosten de verzekerde som 

te boven gaan, zal de verzekerde som worden 

uitgekeerd minus de eventuele waarde van restanten. 

2.16 De inhoud van artikel 8.1.2. wordt doorgehaald en 

vervangen door: 

De verzekeraars dienen in de gelegenheid gesteld te 

worden de reparatie te controleren. Wanneer reparatie    

niet plaatsvindt omdat dit in redelijkheid niet kan worden 

gevergd, zal door partijen een regeling worden 

getroffen met betrekking tot de vergoedingsplicht van 

verzekeraars. 

2.17 In artikel 8.2.4. worden doorgehaald de woorden "de 

waarde van het object onmiddellijk voor de schade" en 

vervangen door: "de verzekerde som van het object". 

2.18 De inhoud van artikel 11 wordt doorgehaald en 

vervangen door: 

In geval van verkoop of definitieve buitenbedrijfstelling 

anders dan als gevolg van een ten laste van de 

verzekeraars komende schade, heeft verzekeringnemer 

de vrijheid deze verzekering tussentijds te annuleren, in 

welk geval door verzekeraars voor de periode, dat door 

hen geen risico wordt gelopen, een netto restitutie van 

premie op basis pro rata per dag zal worden verleend. 

Deze restitutie zal eveneens verleend worden , indien 

bij verhuur aan derden vooraf door verzekeringnemer 

wordt kennisgegeven, dat gedurende die verhuur door 

de verzekeraars geen risico wordt gelopen. Ook in 

andere gevallen van tussentijdse beëindiging zal pro 

rata netto restitutie van premie worden verleend. 

2.19 De inhoud van artikel 12 wordt doorgehaald en 

vervangen door: 

De verzekering blijft onverminderd van kracht wanneer 

er wijzigingen aan het object worden aangebracht. 
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2.20 De inhoud van artikel 13.2 wordt doorgehaald en 

vervangen door: 

a. Deze verzekering eindigt voorts met de 

onteigening, requisitie van het eigendom of 

verbeurdverklaring van een verzekerd 

object, doch uitsluitend ten aanzien van het 

desbetreffende object. 

b. Ten aanzien van niet-gekentekende 

motorrijtuigen, waarop de dekking al 

omschreven in artikel 4.2.2. van kracht is, 

eindigt de dekking slechts tegen  teruggave 

van het verzekeringsbewijs bedoeld in 

artikel 14 W.A.M. 

2.21 Met vrijheid te doen vervoeren of te doen verplaatsen 

onder de bepalingen, die de vervoerder of degene die 

het   verplaatsen uitvoert, stelt, met dien gevolge, dat 

zulks niet als een benadeling van de rechten van de 

verzekeraars zal worden beschouwd.  

Artikel 3. Automatische dekkingsclausule 

Met de vrijheid nieuwe, gekochte, gehuurde en/of anderszins bij 

verzekerde in gebruik zijnde en/of onder beheer komende objecten 

mede onder dit contract te declareren. Deze objecten zijn 

automatisch onder deze verzekering gedekt vanaf het moment dat 

deze objecten voor rekening en/of risico en/of verantwoordelijkheid 

van verzekerde zijn. 

Verzekerde heeft echter de verplichting  SAA Verzekeringen B.V., 

hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te tellen. Korte termijn 

premie(s) zullen pro-rata worden berekend. 

Artikel 4 Stakersrisico 

Uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat  deze verzekering 

geschiedt met insluiting van schaden en/of kosten en/of 

vergoedingen ontstaan als gevolg van: “geweld, gepleegd in 

verband met staking, uitsluiting van werklieden, opstootjes of 

plaatselijke ongeregeldheden”. 

Artikel 5. Achtergebleven Oorlogstuig 

Uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat onder deze verzekering 

zijn mede verzekerd de gevolgen, hetzij direct hetzij indirect, van 

het opbaggeren, resp. opzuigen van, het stoten op of het op 

andere wijze in aanraking komen met voor oorlogsgebruik 

bestemde vernielingswerktuigen of soortgelijke objecten, al dan 

niet een ontploffing tengevolge hebbende, alsmede de gevolgen, 

hetzij direct hetzij indirect, van het ontploffen dezer 

vernielingswerktuigen zonder dat aanraking heeft plaatsgehad. 

De kosten en schade, voor welke de verzekeraar krachtens het 

voorafgaande aansprakelijk is, worden vergoed, hoe gering ook, 

zonder enige aftrek. 

Hetgeen in de polis en clausules betreffende de maximum 

aansprakelijkheid van de verzekeraar is bepaald, is ten aanzien 

van de dekking, die onder het voorgaande wordt gegeven, naar 

analogie van toepassing. 

Deze dekking eindigt automatisch op het moment, dat een 

gewapend conflict, waarbij het land waar het materieel zich bevindt 

betrokken is, uitbreekt. 

Artikel 6.  Schaderegelingscourtage 

 Deze verzekering dekt mede schaderegelingscourtage. Hieronder 

wordt verstaan het bedrag (tot maximaal 1 % van de schade-

uitkering) dat in geval van schade door  SAA Verzekeringen B.V. 

aan verzekerde in rekening wordt gebracht. Op grond van deze 

clausule accepteren verzekeraars 101% van de door hen 

getekende aandelen.  

Artikel 7.  Looptijd 

Deze verzekering wordt telkens op de contractvervaldatum 

voortgezet voor dezelfde termijn en op dezelfde voorwaarden, 

tenzij de verzekering minstens twee maanden voor het einde van 

deze termijn door één van de partijen aan SAA Verzekeringen B.V. 

schriftelijk is opgezegd. 

Artikel 8. Bovenstaande verzekeraars te volgen clausule 

De verzekeraars van deze verzekering verbinden zich ter zake van 

wijzigingen van welke aard dan ook, alsmede ten aanzien van 

schaden, afmakingen, restituties etc. de beslissingen zoals deze 

worden genomen door de eerste twee verzekeraars en 

overeengekomen met de makelaar SAA Verzekeringen B.V.  te 

volgen. Een verhoging van het maximum per gelegenheid zal 

echter de goedkeuring van alle betrokken verzekeraars behoeven 

alsmede  “sans prejudice” en “ex gratia”  betalingen. 

Artikel 9. Maatschappijenverdelingsclausule 

Voor zover ondertekenaars van deze verzekering als 

gevolmachtigden bij deze verzekering zijn betrokken, verklaren zij 

te hebben getekend voor de Maatschappijen en de voor deze 

geaccepteerde aandelen zoals vermeld en gespecificeerd op de bij 

SAA Verzekeringen B.V. te Rotterdam gedeponeerde 

verdelingsopgaven en/of de bij SAA Verzekeringen B.V. bekende 

maatschappijverdeling. Desgevraagd wordt een overzicht verstrekt 

van de betrokken maatschappijen en van de daarvoor 

geaccepteerde aandelen. 

Artikel 10. Clausule eigen risico 

De op deze polis van toepassing zijnde eigen risico’s geldt/gelden 

per schadegeval en/of serie van schadegevallen voortvloeiende uit 

of verband houdende met één en dezelfde oorzaak. 

Voor wat betreft schade aan de verzekerde objecten zelve geldt  

dat, indien meerdere objecten zijn  

beschadigd respectievelijk geheel of gedeeltelijk verloren zijn 

gegaan als gevolg van één en dezelfde oorzaak, op het 

schadebedrag slechts éénmaal het in de sluitnota/polis vermelde 

(hoogste) eigen risico in mindering worden gebracht. 

Onder hoogste wordt verstaan: “Het hoogste vermelde eigen risico 

van de beschadigde of verloren gegane objecten of deel daarvan” 

Artikel 11.  Premie- en schadebetalingsclausule  

In aanvulling op hetgeen in artikel 10, lid 10.3 van de algemene 

voorwaarden “Nederlandse Beurspolis voor landmateriaal 2006” 

mocht zijn bepaald zal ingeval de verzekering via een tweede 

tussenpersoon is gesloten, de makelaar jegens de 

rechthebbende(n) gekweten zijn voor zover creditering aan deze 

tweede tussenpersoon heeft plaatsgevonden. 
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Artikel 12. Vnab Clausule NHT-Terrorismedekking - 1 juli 2003 

Het clausuleblad "Terrorismedekking bij de Nederlandse 

Herverzekeringmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V." 

(hierna: NHT-dekking) is van toepassing indien en voor zover de 

betrokken verzekeraars aangesloten zijn bij de Nederlandse 

Herverzekeringmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.  

Op verzoek verstrekt de makelaar een exemplaar van dit 

clausuleblad. De tekst ervan kan ook via de website 

www.terrorismeverzekerd.nl worden geraadpleegd. 

Hierna volgt een samenvatting van de NHT-dekking. In geval van 

discussie over deze samenvatting geldt de tekst van het 

clausuleblad "Terrorismedekking bij de Nederlandse 

Herverzekeringmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.". 

1.  Omvang van de NHT-dekking. 

 Indien en voor zover, met inachtneming van onderstaande 

begripsomschrijvingen, en binnen de grenzen van de geldende 

polisvoorwaarden, dekking bestaat voor gevolgen van een 

gebeurtenis die (direct of indirect) verband houden met terrorisme, 

kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen danwel 

handelingen of gedragingen ter voorbereiding hiervan (hierna 

aangeduid met "terrorismerisico"), geldt voor de in Nederland 

gelegen risico's (vastgesteld op basis van artikel 1 lid  1 sub o van 

de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf 1993) die zijn ondergebracht 

bij verzekeraars die zijn aangesloten bij de Nederlandse 

Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT) 

het gestelde in de leden 2 en 3. 

2. Begripsomschrijvingen

2.1 Terrorisme 

Gewelddadige handelingen en/of gedragingen begaan in de vorm 

van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar 

samenhangende aanslagen, waarbij aannemelijk is dat deze 

aanslag of reeks is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om 

bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te 

verwezenlijken. 

2.2 Kwaadwillige besmetting 

Het (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die letsel 

en/of aantasting van de gezondheid of dood tot gevolg kunnen 

hebben, en/of schade aan zaken kunnen toebrengen dan wel 

anderszins economische belangen kunnen aantasten, waarbij 

aannemelijk is dat het (doen) verspreiden is beraamd en/of 

uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze 

en/of ideologische doelen te verwezenlijken. 

2.3 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. 

3. Bijzondere regeling bij vergoeding van terrorismeschade

3.1 Beperkte schadevergoeding 

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 

overeenkomstig het van toepassing zijnde Protocol Afwikkeling 

Claims ontvangt van de NHT. De NHT beslist of de ingediende 

aanspraak kan worden aangemerkt als een gevolg van de 

verwezenlijking van het terrorismerisico. Eerst nadat de NHT dit 

besluit heeft genomen en heeft meegedeeld welk bedrag zal 

worden uitgekeerd, kan verzekerde hierop aanspraak maken. 

3.2 Maximale uitkering per locatie 

Als de verzekering betrekking heeft op schade aan onroerende 

zaken en/of de inhoud daarvan, dan wel op de daaruit 

voortvloeiende schade, geldt dat door de NHT per 

verzekeringnemer per verzekerde locatie per jaar maximaal 75 

miljoen euro zal worden uitgekeerd, tezamen, ongeacht het aantal 

afgegeven polissen. 

Voor toepassing hiervan geldt dat rechtspersonen en 

vennootschappen die zijn verbonden in een groep, zoals bedoeld 

in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, tezamen worden 

aangemerkt als een verzekeringnemer. 

Onder verzekerde locatie worden in dit verband verstaan alle op 

het risicoadres aanwezige verzekerde objecten van 

verzekeringnemer, alsmede de daarbuiten gelegen door hem 

verzekerde objecten die op minder dan 50 meter afstand van 

elkaar gelegen zijn en waarvan er tenminste een op het risicoadres 

is gelegen. 

VNAB  CLAUSULE TERRORISME-UITSLUITING 

1 Toepasselijkheid uitsluiting 

De onderstaande terrorisme-uitsluiting geldt indien en voor zover: 

er sprake is van andere dan in  Nederland gelegen risico's, 

vastgesteld  op basis van artikel 1 lid 1 sub o van de Wet Toezicht 

Verzekeringsbedrijf 1993, en/of de verzekering is ondergebracht bij 

verzekeraars die niet zijn aangesloten bij de Nederlandse 

Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V., zoals 

aangegeven op het polisblad.  

2 Uitsluiting 

Deze verzekering geeft geen dekking 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.  

3 Begripsomschrijvingen 
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3.1 Terrorisme 

Gewelddadige handelingen en/of gedragingen begaan buiten het  

kader van een van de zes in artikel 64 lid 2 van de Wet toezicht 

verzekeringsbedrijf 1993 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. 

3.2 Kwaadwillige besmetting 

Het buiten het kader van een van de zes in artikel 64 lid 2 van de 

Wet toezicht verzekeringsbedrijf  1993 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. 

3.3 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. 

Artikel 13 Handels- En Economische Sancties 

In aanvulling c.q. afwijking tot hetgeen in de voorwaarden en/of 

clausules mocht zijn overeengekomen is de navolgende regeling 

van toepassing verklaard : 

13.1 Uitgesloten is schade aan en/of verlies van zaken 

waarin op grond van nationale of internationale 

regelgeving niet mag worden gehandeld.  

13.2 Uitgesloten zijn de (financiële) belangen van personen, 

ondernemingen, overheden en andere entiteiten ten 

aanzien waarvan het verzekeraars ingevolge nationale 

of internationale regelgeving niet is toegestaan die 

belangen te verzekeren. 

Artikel 14. Diefstalclausule: 

Indien het object is voorzien van een door verzekeraars 

goedgekeurd Track & Tracing systeem geldt er GEEN eigen risico 

in geval van diefstal.     

B 26 Diefstalclausule WERK- EN LAND(BOUW)MATERIEEL: 

1. In geval van diefstal, verduistering, vermissing van of 

joyriding met het verzekerde object geldt voor

cascoschade een (extra) eigen risico van 10% van het

schadebedrag met een minimum van EUR 2.500,00 

per gebeurtenis en een maximum van EUR 25.000,00 

per gebeurtenis.

2. Bij de berekening van het schadebedrag dat ten laste

van de polis kan worden gebracht, zal het (extra) eigen 

risico worden toegepast vóór andere in de polis 

voorkomende eigen risico’s. Voor de toepassing van 

het extra eigen risico maakt het geen verschil of het 

object later geheel of gedeeltelijk wordt teruggevonden.

3. Het (extra) eigen risico zal niet worden toegepast indien 

verzekeringnemer aantoont dat:

- het object, was uitgerust met een door SCM 

of een soortgelijke instantie goedgekeurd 

beveiligingssysteem, én 

- dit beveiligingssysteem in overeenstemming 

is met de voorgeschreven 

beveiligingsklasse conform de opgenomen 

risico-indeling, én 

- dit beveiligingssysteem is goedgekeurd en 

jaarlijks is gecontroleerd door een SCM 

erkend inbouwbedrijf, én 

- dit beveiligingssysteem ten tijde van de 

diefstal, verduistering, vermissing of 

joyriding in werking was. 

4. Ongeacht het gestelde in lid 3 zal het (extra) eigen 

risico ook worden toegepast indien de gemachtigde 

gebruiker van het object, in ernstige mate in gebreke is 

gebleven om die maatregelen te treffen welke van een 

zorgvuldig gebruiker onder gegeven omstandigheden 

mocht worden verwacht teneinde het risico van diefstal, 

verduistering, vermissing van of joyriding met het 

verzekerde object te voorkomen.

Van deze clausule kan door middel van aanvullende bepalingen 

en/of clausules worden afgeweken. 

Bij verschil tussen de tekst van deze clausule met de Clausule 

diefstal Werk- en Land(bouw)materieel die op 7 december 2005 bij 

de Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs B.A. is 

gedeponeerd, zullen alleen de bepalingen van de laatste van 

kracht zijn. De tekst van de beursvoorwaarden is beschikbaar via 

de website van de Coöperatieve Vereniging Nederlandse 

Assurantie Beurs B.A., www.vnab.nl. 
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Risico-Indeling Beveiliging Werk- En Land(Bouw)Materieel 

Soort werk- of 
land(bouw)materieel 

Minimaal vereiste beveiliging 

Graafmachines en laadschoppen 
op rups of banden (incl. 
minigravers) 

Klasse W 2 

Weg- en terreinkranen Klasse W 2 

Bulldozer/shovel Klasse W 1 

Asfalteermachine 
Asfaltwalsen 

Klasse W 1 

Dumpers Klasse W 2 

Heftrucks/verreikers Klasse W 2 
Elektrische heftrucks minimaal 
mechanische beveiliging 

Tractoren (algemeen) Klasse W 2 

Aggregaten 
Compressoren 
Generatoren 

Mechanische beveiliging (onder 
andere blokkering 
hijsogen/wielklem) 

Niet nader genoemd materieel Minimaal mechanische 
beveiliging 

Voor elke beveiliging geldt: + identificatie = chassisnummer of 

framenummer + NL  

Artikel 15. Uitsluitingen: 

Uitsluitingen t.a.v. maai en/of agrarische objecten 

- Schade aan vingers van maaibalken, messen en 

bladen; 

- Schade aan bladen, schoepen van mestverspreiders 

door het inkomen van stenen e.d. 

- Schade door opstopping van hooi, stro, of ander gewas; 

- De aansprakelijkheid voor schade door sproeien en 

spuiten met chemische middelen. 

Banden en Rupsen: 

Schade aan banden en rupsen zijn uitgesloten, tenzij er een 

evenement aan het object is overkomen waardoor er schade aan 

het casco is ontstaan en waarbij de banden/rupsen ook zijn 

beschadigd. 

Messen en bladen 

Deze verzekering geeft geen dekking voor schade aan messen 

en/of bladen en voorts wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat 

schade ten gevolge van te verwerking ingebrachte materialen van 

deze verzekering is uitgesloten, ongeacht of deze materialen wel of 

niet voor verwerking bestemd waren. 

Artikel 16. Kabel-, Buizen En/Of Leidingschade 

(niet van toepassing voor objecten welke zijn bestemd voor 

argrarisch gebruik) 

A. Het verzekerde bedrag voor schade aan kabels, buizen 

en/of leidingen, met inbegrip van de daaruit 

voortvloeiende gevolgschade bedraagt maximaal € 

250.000,00 per gebeurtenis. 

B. Uitdrukkelijk wordt bepaald dat verzekerde 

voorafgaande aan het uitvoeren van graaf- of 

grondwerkzaamheden onderzoek dient te doen naar de 

ligging van kabels, buizen en/of leidingen door middel 

van het opvragen van gegevens bij het bureau KLIC. 

Indien de werkzaamheden worden uitgevoerd op     

niet-openbare (water)wegen of (bedrijfs)terreinen 

dienen de gegevens bij de eigenaar of de beheerder 

van de desbetreffende (water)wegen of 

(bedrijfs)terreinen  te worden opgevraagd. 

C. De eigen risico’s voor deze verzekering bedragen als 

volgt: 

Indien is voldaan aan de in lid B. gesteld eisen geldt het 

betreffende eigen risico van de onderhavige 

verzekering, met een minimum van € 500,00 per 

gebeurtenis. 

Voor zover verzekerde niet voldoet aan het gesteld in 

lid B geldt er een eigen risico van € 12.500,00 per 

gebeurtenis. 

Artikel 17. Vervangend vervoer 

Deze verzekering dekt mede, tot een bedrag van € 2.500 per 

gebeurtenis, de door verzekerde aantoonbaar te maken 

noodzakelijke inhuurkosten van een soortgelijk vervangend object 

indien het verzekerde object als gevolg van een onder de casco-

dekking gedekte schade beschadigd is. gemaximeerd tot 14 dagen 

Het aantal wachtdagen bedraagt 2 dagen per gebeurtenis. 

Schadevergoeding vindt plaats vanaf het moment dat met de 

daadwerkelijke reparatie van het object een aanvang wordt 

genomen en voorts met in acht name van de bovengenoemde 

wachtdagen. 

Artikel 18.  Verhuur  

Deze verzekering is uitdrukkelijk niet van kracht indien het 

verzekerd object is verhuurd korter als 6 weken aan derden en niet 

werd bediend door verzekeringnemer of personeel van 

verzekeringnemer. Verdere doorverhuur door deze aan derden is 

uitgesloten van de dekking. Tenzij anders is overeengekomen met 

verzekeraars     

Artikel 19. Hei- e/o sloopwerkzaamheden  

Deze werkzaamheden zijn gedekt met een extra eigen risico ad. € 

1.000,-- per gebeurtenis. Bij frequent gebruik (25% of meer van de 

omzet) zal er een extra premietoeslag zijn van 25. 

Artikel 20. Regiefouten  

Ten aanzien van regiefouten is het verzekerd bedrag beperkt tot 

EUR 250.000,-- per gebeurtenis. 
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Artikel 21. Clausule Casco Uitgebreid tot en met 7 jaar 

Uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de casco dekking 

geschiedt overeenkomstig artikel 4.1.2. (casco uitgebreid) en is van 

toepassing voor objecten niet ouder dan 84 maanden na de 

oorspronkelijke datum van eerste ingebruikname. Voor objecten 

ouder dan 84 maanden na de oorspronkelijke datum van eerste 

ingebruikname geschiedt de verzekering op de condities als 

omschreven in artikel 4.1.1. (casco standaard). 

Artikel 22. Clausule Nieuwwaarde 

Verzekeraars vergoeden in geval van schade als omschreven in 

art. 4.1: 

Bij totaal verlies: - Voor objecten tot en met 5 jaar Oud : 

De verzekerde som van het verzekerde 

object 

- Voor objecten ouder dan 5 jaar:  

De dagwaarde van het verzekerde object. 

Artikel  22. Slotbepalingen 

22.1 Hierbij wordt uitdrukkelijk  gerenuncieerd aan alle 

wetten en/of bepalingen, voor zover niet van dwingend 

rechtelijke aard, die in strijd mochten zijn met de inhoud 

van deze polis. 

22.2 In geval van enige twijfel omtrent de interpretatie van 

(eventueel) met elkaar in tegenspraak zijnde 

polisvoorwaarden, clausules, bepalingen e.d., zal 

steeds voor verzekerde de meest uitgebreide 

omschrijving/dekking gelden.  

Bij verschil tussen de tekst van deze voorwaarden met de SC 9906 

aanvullende landmateriaal clausule die op 1 januari 2006 bij de 

makelaar SAA Verzekeringen B.V. te Rotterdam zijn gedeponeerd, 

zullen alleen de bepalingen van de laatste van kracht zijn. De tekst 

van de originele voorwaarden zullen op verzoek aan u worden 

toegezonden. 




