Garageverzekering
Bijzondere Voorwaarden Rubriek Schade aan motorrijtuigen van cliënten – G4
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Artikel 1

Aanvullende begripsomschrijvingen
In deze Bijzondere Voorwaarden verstaan wij onder:
1. Cliëntenobjecten
a. Motorrijtuigen, aanhangwagens, opleggers, kampeerwagens,
caravans, boottrailers en soortgelijke voertuigen, en ook losse
onderdelen en accessoires die eigendom zijn van uw cliënten,
tijdens de periode waarin deze objecten aan u in de verzekerde
hoedanigheid zijn toevertrouwd wegens keuring, onderhoud of
reparatie.
b. De onder 1.1.a genoemde objecten die zijn verkocht maar niet zijn
geleverd of opgeleverd, maar alleen als de verkoop kan worden
aangetoond met een schriftelijke overeenkomst of met een nota
waaruit de verkoop blijkt. Hieronder zijn begrepen gebruikte
objecten, maar alleen als uw eigen motorrijtuigen volgens de
Bijzondere Voorwaarden van Rubriek G5 zijn meeverzekerd.
2. Gebeurtenis
Een voorval of reeks van voorvallen die met elkaar samenhangen
waardoor schade ontstaat. Bij een reeks voorvallen moet alle daaruit
voortvloeiende schade zijn ontstaan op het moment waarop de eerste
schade uit de reeks is ontstaan.
3. Verzekerde
a. U, handelende in de verzekerde hoedanigheid;
b. uw ondergeschikten, uw familieleden en huisgenoten als zij
werkzaamheden verrichten voor u in de verzekerde hoedanigheid.

Naast de uitsluitingen in de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere
Voorwaarden Casco Motorrijtuigen gelden de volgende bepalingen.
Niet of verkeerd uitgevoerde werkzaamheden
Wegens het bepaalde in artikel 2.1.b en 2.2 van deze Bijzondere Voorwaarden
dekken wij niet de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade en kosten die
verband houden met het geheel of gedeeltelijk opnieuw uitvoeren of alsnog
verrichten van werkzaamheden die niet naar behoren respectievelijk niet
uitgevoerd zijn. Wij dekken ook geen aansprakelijkheid voor schade en kosten
die verband houden met het vervangen, verbeteren of herstellen van zaken die
door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde geleverd zijn.

Artikel 4

Vergoeding van de schade
1.

Artikel 2

Omvang van de dekking
Met inachtneming van de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere
Voorwaarden Casco Motorrijtuigen dekken wij:
1. Cliëntenobjecten
schade aan of verlies van cliëntenobjecten inclusief de daaruit voor
cliënten voortvloeiende schade, veroorzaakt door:
a. een van buiten komend onheil (anders dan een handelen of nalaten
van de verzekerde als hierna onder b bedoeld) tijdens de periode
waarin de cliëntenobjecten aan u in de verzekerde hoedanigheid zijn
toevertrouwd en ongeacht of een verzekerde voor die schade en/of
dat verlies aansprakelijk is;
b. een handelen of nalaten van de verzekerde bij het uitvoeren van
reparaties, keuringen of onderhoudswerkzaamheden binnen de
verzekerde hoedanigheid, veroorzaakt tijdens de periode waarin de
cliëntenobjecten aan u zijn toevertrouwd, maar alleen als de
verzekerde daarvoor aansprakelijk is en zijn aansprakelijkheid niet
onder een andere verzekering is gedekt of daaronder gedekt zou
zijn als de onderhavige rubriek niet zou hebben bestaan.
2. Zaken in of op cliëntenobjecten
schade aan of verlies van zaken die zich bevinden in of op
cliëntenobjecten, inclusief de daaruit voor de cliënten voortvloeiende
schade, veroorzaakt tijdens de periode waarin deze zaken aan u in de
verzekerde hoedanigheid zijn toevertrouwd, maar alleen als de verzekerde
voor die schade of dat verlies aansprakelijk is en de schade of het verlies
overigens onder deze rubriek is gedekt, behalve wanneer de
aansprakelijkheid onder een andere verzekering is gedekt of daaronder
gedekt zou zijn als de onderhavige rubriek niet zou hebben bestaan.
Wij dekken niet de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade aan of
verlies van geld, geldswaardig papier of kostbaarheden of als de schade
bestaat uit bedrijfsschade.
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2.

3.

De schade
Wij vergoeden aan u:
a. bij beschadiging, de reparatiekosten tot maximaal het verschil in
waarde van het beschadigde object direct voor en na de
beschadiging.
Als het cliëntenobject volgens het kentekenbewijs een personenauto
is:
die nieuw was op de datum van afgifte van het oorspronkelijke
Nederlandse kentekenbewijs en waarvan de cliënt de eerste
eigenaar is,
waarvan de cataloguswaarde op die datum maximaal
€ 50.000,- inclusief BTW bedroeg en die niet ouder is dan
12 maanden, en die zodanig wordt beschadigd dat de
herstelkosten meer zijn dan tweederde van de nieuwwaarde
van de personenauto, of de personenauto totaal verloren gaat,
dan vergoeden wij de nieuwwaarde inclusief accessoires en
afleveringskosten van een personenauto van gelijk merk, type en
uitvoering verminderd met de waarde van de restanten;
b. bij verlies van het vermiste cliëntenobject:
de waarde van het verloren of vermiste cliëntenobject op het tijdstip
van de gebeurtenis.
Wij zijn alleen tot vergoeding verplicht als:
het verloren of vermiste cliëntenobject niet binnen 30 dagen na
die gebeurtenis wordt teruggevonden en
de eigendomsrechten daarvan door de cliënt aan ons worden
overgedragen;
c. de noodzakelijke kosten van berging en bewaking binnen en buiten
Nederland naar de dichtstbijzijnde geschikte reparatie-inrichting.
Maximale vergoeding
Wij vergoeden onder deze rubriek maximaal het verzekerde bedrag per
gebeurtenis dat daarvoor op het polisblad vermeld staat. Als het een
nieuw of gebruikt cliëntenobject als bedoeld in artikel 1.1.b betreft, dan
vergoeden wij maximaal de inkoopprijs inclusief de gemaakte
afleveringskosten.
Overdracht van rechten
Als de verzekerde niet aansprakelijk is voor een onder deze rubriek
gedekte schade of verlies, vindt de uitkering eerst plaats na de overdracht
aan ons van de aanspraken die de cliënt met betrekking tot de schade of
het verlies tegenover derden kan doen gelden.
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