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Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing:
- voor zover hiernaar in het polisblad is verwezen;
- als aanvulling op en met inachtneming van de
Algemene voorwaarden of de Pakketvoorwaarden.
Met voorbijgaan van hetgeen anders in de Algemene
voorwaarden of het bijbehorende polisblad mocht zijn
bepaald, wordt deze verzekering geacht aan de door
of krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen gestelde eisen te voldoen.

Onzeker voorval
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1.1. Bereddingskosten
Kosten van maatregelen die tijdens de
geldigheidsduur van de verzekering door of vanwege
de verzekeringnemer of een verzekerde worden
getroffen en redelijkerwijs geboden zijn om het
onmiddellijk dreigend gevaar af te wenden waarvoor,
indien gevallen, de verzekering dekking biedt, of om
die schade te beperken. Onder kosten van
maatregelen wordt in dit verband mede verstaan
hulp- en berginsloon, de noodzakelijke
opruimingskosten alsook de schade aan zaken die
bij het nemen van de hier bedoelde maatregelen
worden ingezet.
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Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden
ontleend indien de verzekeringnemer of de
verzekerde heeft nagelaten maatregelen te nemen
ter voorkoming of vermindering van schade als
bedoeld in artikel 7:957 van het Burgerlijk Wetboek
en daardoor de belangen van de maatschappij heeft
benadeeld.
1.2. Gebeurtenis:
Een onzeker voorval of een reeks met elkaar
verband houdende voorvallen voortvloeiende uit een
zelfde schadeoorzaak.
1.3. IVB:
Het door de maatschappij voor de betreffende
periode afgegeven Internationaal
Motorrijtuigverzekeringsbewijs;
1.4.Schade
Schade aan personen en schade aan zaken
1.4.1. Schade aan Personen
Letsel of aantasting van de gezondheid van
personen, al dan niet de dood tot gevolg hebbend,
met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.
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Onder personenschade wordt niet verstaan de door
potentiële benadeelden gemaakte kosten van
maatregelen tot voorkoming van schade als bedoeld
in artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek en
vergelijkbare wettelijke bepalingen, daaronder
begrepen de uit de maatregelen voortvloeiende
schade gevolgschade.

verzekeringsplichtig zijn.
1.9. WAM:
de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen
en haar uitvoeringsbesluiten;
Artikel 2. Onzeker Voorval
Deze overeenkomst beantwoordt aan het vereiste
van onzekerheid, als bedoeld in artikel 7:925 van het
Burgerlijk Wetboek indien en voor zover de door
verzekerde of een derde(n) geleden schade op
vergoeding waarvan jegens de maatschappij
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.

1.4.2. Schade aan zaken
Beschadiging, vernietiging vuil worden of het
verloren gaan, van zaken van anderen dan de
verzekeringnemer, met inbegrip van de daaruit
voortvloeiende schade.
Onder zaakschade wordt niet verstaan de door
potentiële benadeelden gemaakte kosten van
maatregelen tot voorkoming van schade als bedoeld
in artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek en
vergelijkbare wettelijke bepalingen, daaronder
begrepen de uit de maatregelen voortvloeiende
gevolgschade.

Artikel 3. Omschrijving van de dekking

1.5 Verzekerd werkmaterieel
Het in het polisblad omschreven verzekerd
werkmaterieel en/of categorie van werkmaterieel met
inbegrip van de tot de standaarduitrusting van het
werkmaterieel behorende onderdelen en
gereedschappen.
De omschrijving wordt geacht overeenkomstig met
de opgave van of namens verzekeringnemer te zijn.

3.1. Cautiestelling
Wanneer ter waarborging van de rechten van de
benadeelde tot vergoeding van schade, welke onder
de verzekering begrepen is, van de verzekerde het
stellen van een cautie verlangd wordt om, hetzij de
vrijheid van de in hechtenis genomen bestuurder,
hetzij de opheffing van het beslag op het
werkmaterieel te verkrijgen, zal de maatschappij
deze zekerheid zo spoedig mogelijk stellen, tot ten
hoogste een bedrag van EUR 25.000, -.
Daartegenover is de verzekerde verplicht de
maatschappij schriftelijk te machtigen tot het
beschikken over het als zekerheid gestorte bedrag
terstond na het vrijgeven daarvan en verder alle
medewerking te verlenen om de terugbetaling te
verkrijgen.

1.6 Verzekerde
1.6.1.
Verzekerden bij aansprakelijkheid die voortvloeit uit
deelname aan het verkeer, zoals omschreven in de
WAM, zijn de volgende (rechts)personen:
a. de verzekeringnemer;
b. de bezitter, de houder, de bestuurder en de
passagiers van het verzekerd werkmaterieel.

3.2. Geldigheidsgebied
De verzekering geldt voor gebeurtenissen die zich
voordoen binnen Nederland en binnen België,
Luxemburg en Duitsland tot 100 km voorbij de grens
met Nederland.

1.6.2.
Verzekerden bij overige aansprakelijkheid zijn de
hierna genoemde (rechts) personen:
a. de verzekeringnemer;
b. de bezitter, de bestuurder en de passagiers van
het verzekerd werkmaterieel;
c. de houder, indien hij aansprakelijk is voor een
gedekte schade die door de hiervoor genoemde
verzekerde is veroorzaakt of niet onder een andere
verzekering voor deze aansprakelijkheid is gedekt.

3.3. Gevaarlijke stoffen
Voor alle in artikel 3.6 gemelde gevallen geldt dat
gedekt is de aansprakelijkheid voor gevaarlijke
stoffen op grond van afdeling I van titel 14 van boek
8 van het Burgerlijk Wetboek waarvoor ingevolge de
WAM een verplichte verzekeringsdekking geldt.

1.7. Verzekering
Een op zichzelf staande verzekeringsovereenkomst
of een binnen een pakket gedekt risico.

3.4. Samenloop van verzekeringen
Indien blijkt, dat de door deze verzekering gedekte
aansprakelijkheid eveneens op (een) andere
verzekering(en) is gedekt, al dan niet van oudere
datum, en/of daarop zou zijn gedekt, indien de
onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan,
geldt de onderhavige verzekering slechts als

1.8. Verzekeringsbewijs
Het door de maatschappij afgegeven
verzekeringsbewijs voor werkmaterieel welke
ingevolge de WAM zonder kentekenplicht toch
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excedent boven de dekking die onder de andere
verzekeringen(en) is verleend of verleend zou zijn,
indien deze onderhavige verzekering niet zou
hebben bestaan. Uitgesloten blijft het eigen risico,
dat krachtens deze verzekering(en) wordt gelopen.

verzekeringnemer toebehorend, gelijkwaardig,
werkmaterieel geldt de aansprakelijkheidsdekking
gedurende de eerste 14 dagen van de reparatie- of
onderhoudstermijn ook voor dit vervangend
werkmaterieel. Als de periode van vervanging langer
duurt en als voor het vervangend werkmaterieel een
verzekering is vereist dan dient hiervoor
overeenstemming met de maatschappij te zijn
bereikt.
De dekking voor het vervangend werkmaterieel geldt
enkel en alleen voor zover geen beroep mogelijk is
op een andere aansprakelijkheidsverzekering. De
dekking voor het vervangend werkmaterieel kan niet
worden beschouwd als een verzekering die voldoet
aan de door of krachtens de WAM gestelde eisen.

3.5. Schade aan eigen objecten
Indien met of door het verzekerd werkmaterieel
schade wordt toegebracht aan een ander object,
aanhangwagen of onderdeel - mits niet gekoppeld
aan het schade toebrengende werkmaterieel waarvan de verzekeringnemer eigenaar, houder of
gebruiker is zal de maatschappij die schade
vergoeden, indien en voor zover zij daartoe
krachtens de verzekeringsvoorwaarden gehouden
zou zijn geweest als de schade niet door de
verzekeringnemer maar door een willekeurige derde
was geleden.

3.8. Verzekerd bedrag
De maatschappij vergoedt per gebeurtenis voor alle
verzekerden tezamen:
a. de schade;
b.de kosten van verweer en rechtsbijstand
overeenkomstig artikel 3.8.1. en
c. de kosten ter voorkoming of vermindering van
schade overeenkomstig artikel 3.8.2., in totaal tot
maximaal de voor de betreffende aanspraak van
toepassing zijnde limieten.

Niet vergoed wordt:
a. schade toegebracht in de gebouwen of op de
terreinen behorende bij het bedrijf van de
verzekeringnemer;
b. bedrijfsschade en eventuele waardevermindering;
c. schade, die op een andere wijze is verzekerd.
3.6. Schade door lading, aanhangwagens en
andere gekoppelde voorwerpen
De verzekering dekt mede de aansprakelijkheid voor
schade:

Indien de aansprakelijkheid van verzekerden onder
meer dan één van de op het polisblad van
toepassing verklaarde rubrieken is verzekerd, geldt
als verzekerd bedrag uitsluitend het hoogste bedrag
dat van toepassing is.

3.6.1.
veroorzaakt met of door een aanhangwagen die aan
het verzekerd werkmaterieel zijn gekoppeld of,
zolang zij nog niet buiten het verkeer tot stilstand zijn
gekomen, daarvan zijn losgemaakt of losgeraakt;

3.8.1. Kosten van verweer
De maatschappij vergoedt - met inachtneming van
artikel 3.8. -ingeval van een gedekte schade:
- de kosten van verweer, mits dat met instemming
van de maatschappij wordt gevoerd, óók in een
eventuele procedure die een benadeelde tegen een
verzekerde aanhangig heeft gemaakt;
- de kosten van rechtsbijstand mits die op verzoek
van de maatschappij wordt verleend in een tegen
een verzekerde aanhangig gemaakte tucht- of
strafrechtelijke procedure.

3.6.2.
toegebracht door lading die zich bevindt op dan wel
valt of gevallen is van het verzekerde werkmaterieel,
aanhangwagen of ander aan het werkmaterieel
gekoppeld voorwerp. Indien en voor zover hiervoor
geen dekking is op een andere verzekering of
daarop verzekerd zou zijn indien de onderhavige
verzekering niet zou hebben bestaan. Van deze
verzekering blijft uitgesloten het eigen risico dat
krachtens zo'n andere verzekering wordt gelopen;

Deze kosten zullen bij een aanspraak die het
verzekerd bedrag te boven gaat, worden vergoed in
de verhouding van het verzekerd bedrag tot het
gevorderde bedrag. Het eigen risico is op deze
kosten niet van toepassing.

3.6.3.
veroorzaakt door het verzekerd werkmaterieel dat
zelf is gekoppeld aan of gemonteerd op een ander
object of voertuig, of zolang het nog niet buiten het
verkeer tot stilstand is gekomen, van een ander
object of voertuig is losgemaakt of losgeraakt.

3.8.2. Kosten ter voorkoming of vermindering
van schade
De maatschappij vergoedt de kosten van
maatregelen die tijdens de geldigheidsduur van de
verzekering door of vanwege verzekeringnemer of
een verzekerde worden getroffen en redelijkerwijs
geboden zijn om het onmiddellijk dreigend gevaar
van schade af te wenden waarvoor indien gevallen

3.7. Vervangend werkmaterieel
Gedurende de periode dat het verzekerd
werkmaterieel in verband met reparatie of onderhoud
wordt vervangen door een, niet aan
-3-

een verzekerde aansprakelijk zou zijn en de
verzekering dekking biedt, of om die schade te
beperken. Onder kosten van maatregelen worden in
dit verband mede verstaan schade aan zaken die bij
het nemen van de hier bedoelde maatregelen
worden ingezet.

4.1. Atoomkernreacties
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade die
is veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid
uit atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn
ontstaan.
Uitzondering
Wel gedekt is:

De kosten zullen bij een dreigende schade die het
verzekerd bedrag te boven gaat, worden vergoed in
de verhouding van het verzekerd bedrag tot het
bedrag van de dreigende schade.

4.1.1. Gebruik of bestemming
De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door
radioactieve nucliden die zich buiten een
kerninstallatie bevinden en die gebruikt worden of
bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële,
commerciële, landbouwkundige, medische,
wetenschappelijke, onderwijskundige doeleinden of
niet-militaire beveiligingsdoeleinden. Onder
kerninstallatie wordt verstaan een kerninstallatie in de
zin van de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen
(Staatsblad 1979-225) en een kerninstallatie aan
boord van een schip. Deze uitzondering geldt
uitsluitend:
- indien er een door de bevoegde overheid
afgegeven vergunning (voor zover vereist) van
kracht is voor vervaardiging, gebruik, opslag, vervoer
en het zich ontdoen van radioactieve stoffen;
- indien en voor zover er geen derde aansprakelijk is
voor de geleden schade krachtens enige wet of enig
verdrag.

Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden
ontleend indien de verzekeringnemer of de
verzekerde heeft nagelaten maatregelen te nemen
ter voorkoming of vermindering van schade als
bedoeld in artikel 7:957 van het Burgerlijk Wetboek
en daardoor de belangen van de maatschappij heeft
benadeeld.
3.9. Wettelijke aansprakelijkheid ingevolge de
WAM
De verzekering dekt de Wettelijke aansprakelijkheid
van de verzekerde voor schade aan personen en
zaken met inbegrip van de daaruit voortvloeiende
schade- die tijdens de duur van de verzekering met
het verzekerde werkmaterieel is veroorzaakt en wel
voor alle verzekerden tezamen tot ten hoogste het in
het polisblad vermelde verzekerde bedrag per
gebeurtenis.

4.2. Bijzondere bedingen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid die voortvloeit uit
een boete-, schadevergoedings-, garantie-,
vrijwarings- of soortgelijk beding, tenzij en voor zover
aansprakelijkheid ook zou hebben bestaan zonder
deze bedingen.

3.9.1. Wettelijke Aansprakelijkheid buitenland
Indien de maatschappij voor het object aan de
verzekeringnemer een IVB heeft afgegeven, zijn
gedurende het in dat IVB genoemde tijdvak en in de
landen die niet in dit IVB zijn doorgehaald, tevens de
in die landen geldende wettelijke regelingen
betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering van toepassing.

4.3. Chemische of biologische middelen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade die
verband houdt met het gebruik en/of het verspreiden
van chemische of biologische middelen.

Ongeacht de geldigheidsduur van het IVB eindigt de
buitenlanddekking zodra de verzekering geen
dekking meer verleent of beëindigd wordt.

4.4. Gebruik andere doeleinden
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade
indien het verzekerd werkmaterieel gebruikt wordt
voor:

3.10. Wettelijke rente
De maatschappij vergoedt - ingeval van een gedekte
schade - zonodig ook boven het verzekerd bedrag
de wettelijke rente over het door de verzekering
gedekte gedeelte van de hoofdsom. De wettelijke
rente wordt evenwel vergoed tot ten hoogste een
bedrag gelijk aan het verzekerd bedrag voor de
desbetreffende aanspraak.

4.4.1.
verhuurdoeleinden, dan wel in het algemeen wordt
aangewend voor een ander gebruik dan waartoe het
blijkens het polisblad bestemd is;
4.4.2.
deelname aan snelheidswedstrijden,
snelheidsproeven, regelmatigheids- en
behendigheidsritten, sliptesten, slipcursussen en
(rij-)vaardigheidstrainingen;

Artikel 4. Aanvullende uitsluitingen
Op deze verzekering zijn de volgende uitsluitingen
van toepassing. Uitzonderingen hierop worden apart
vermeld.
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schade recht heeft op een vergoeding krachtens een
andere verzekering of op uitkeringen of
verstrekkingen uit anderen hoofde. Deze bepaling is
van toepassing, ongeacht wie de vorderende partij
is.

4.5. Molest
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade
veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict,
burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten,
oproer en muiterij. De zes genoemde vormen van
molest en de definities daarvan vormen een
onderdeel van de tekst die door het Verbond van
Verzekeraars in Nederland op 2 november 1981
onder nummer 136/1981 ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage is
gedeponeerd.

4.12. Schade aan zaken
Niet onder de verzekering is begrepen de
aansprakelijkheid voor schade aan zaken die de
verzekeringnemer, de bezitter, de houder en de
bestuurder van het verzekerd werkmaterieel
toebehoren, die zij onder zich hebben of die met het
werkmaterieel of de aanhangwagen vervoerd
worden.

4.6. Niet gemachtigde bestuurder
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade die
is veroorzaakt door de bestuurder/bedienaar die ten
tijde van de gebeurtenis niet uitdrukkelijk of
stilzwijgend door de verzekeringnemer of door een
daartoe bevoegd persoon gemachtigd was als
bestuurder/bedienaar gebruik te maken van het
verzekerd werkmaterieel.

Artikel 5. Schadevergoeding
5.1. Schaderegeling
Indien deze verzekering dekking biedt, belast de
maatschappij zich voor aanspraken boven het eigen
risico tot maximaal het verzekerd bedrag met de
behandeling van de aanspraak en de eventueel
daaruit voortvloeiende regeling en vaststelling van de
schade. De maatschappij heeft het recht
benadeelden rechtstreeks schadeloos te stellen.

4.7. Onjuiste mededelingen
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade,
indien verzekerde met betrekking tot de melding
en/of behandeling van de schade opzettelijk een
verkeerde voorstelling van zaken geeft of laat geven
of een onware opgave doet of laat doen.

5.2. Verhaal
Zodra de maatschappij krachtens de WAM of een
overeenkomstige buitenlandse wet direct of indirecte
schadevergoeding verschuldigd wordt aan een
benadeelde, waartoe zij krachtens deze
verzekeringsovereenkomst of krachtens andere
wettelijke bepalingen tegenover de verzekerde niet
gehouden zou zijn, is zij bevoegd de door haar
verschuldigde schadevergoeding en de ter zake
hiervan gemaakte kosten te verhalen op de
verzekerden, voor wie de hier bedoelde uitsluitingen
gelden.
Het verhaalsrecht komt de maatschappij jegens de
verzekerden ook toe ter zake van schade,
veroorzaakt na het einde van de verzekering of de
dekking. Bij schaden veroorzaakt door anderen dan
de verzekeringnemer na het eindigen van de
verzekering overeenkomstig het bepaalde in artikel 6
van deze voorwaarden, zal het verhaalsrecht niet
tegenover verzekeringnemer of zijn erfgenamen
worden uitgeoefend, mits tijdig voldaan is aan de
mededelingsplicht zoals omschreven in artikel 6.

4.8. Opzet
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade die
is veroorzaakt door opzet of bewust roekeloos
handelen van een verzekerde.
4.9. Overtreding voorschriften
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade
jegens een bestuurder/bedienaar van
verzekeringnemer die mogelijk is geworden doordat
van overheidswege gegeven voorschriften ter zake
van onderhoud en veiligheid van het werkmaterieel
niet zijn nagekomen.
4.10. Rijbevoegdheid
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade die
is veroorzaakt indien de feitelijke
bestuurder/bedienaar ten tijde van de gebeurtenis
niet in het bezit was van een in Nederland geldig
rijbewijs voor de categorie waartoe het verzekerd
werkmaterieel behoort, dan wel:
a. voor het besturen/bedienen van het verzekerd
werkmaterieel de wettelijk voorgeschreven leeftijd
nog niet had bereikt.
b. door een vonnis de bevoegdheid heeft verloren
een motorvoertuig te besturen.

Artikel 6. Einde van de verzekering
Naast de in de Algemene voorwaarden of
Pakketvoorwaarden genoemde redenen eindigt de
verzekering van rechtswege:

4.11. Schade aan personen
Niet onder de verzekering is begrepen de
aansprakelijkheid voor schade die is toegebracht aan
de persoon van de bestuurder van het verzekerde
werkmaterieel voor zover deze ter zake van deze
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6.1. Geen belang meer bij het verzekerd
werkmaterieel
Zodra verzekeringnemer of - na zijn overlijden - zijn
erfgenamen ophouden belang te hebben bij het
verzekerde werkmaterieel en de feitelijke macht
daarover verliezen.
6.2. Stalling in het buitenland
zodra het verzekerde werkmaterieel in de regel in
het buitenland wordt gestald of een buitenlands
kenteken gaat voeren.
6.3. Totaal verlies
Zodra de maatschappij de schade aan het
verzekerde werkmaterieel op basis van totaal verlies
heeft vergoed.
6.4. Woonplaats buiten Nederland
Zodra verzekeringnemer of verzekerde ophouden
woonplaats in Nederland te hebben;
Verzekeringnemer, verzekerde respectievelijk hun
erfgenamen zijn gehouden de maatschappij van het
vorenstaande zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk
is, in kennis te stellen.
Artikel 7. Aanmelding Vermiste object Register
(VOR)
Verzekeringnemer verklaart zich akkoord met het
aanmelden door maatschappij van de gegevens van
het object aan het VOR.

-6-

