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Wettelijke aansprakelijkheid 2001
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.

(mits hiervoor op het polisblad een verzekerd bedrag is
vermeld).
2.1. Aansprakelijkheid
De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de
verzekerden voor schade aan personen en roerende
zaken - met inbegrip van de daaruit voortvloeiende
schade - die tijdens de duur der verzekering met of
door een verzekerd object veroorzaakt is en wel voor
alle verzekerden tezamen tot ten hoogste het in het
polisblad genoemde verzekerd bedrag per gebeurtenis.
Niet onder de verzekering is begrepen:

Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de
polisvoorwaarden mocht zijn bepaald wordt deze
verzekering geacht aan de door of krachtens de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM)
gestelde eisen te voldoen.

Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen
a. aansprakelijkheid voor schade die is toegebracht
aan de persoon van:

1.1. Bestuurder
Degene die, gezeten achter het stuur, het verzekerde
object metterdaad bestuurt.

a.1. de verzekeringnemer, de bezitter, de houder en de
bestuurder/bedienaar van het verzekerde object;
a.2. de echtgenoten van de onder a.1 genoemde
personen alsmede hun bloed- en aanverwanten in de
rechte lijn die bij hen inwonen en door hen worden
onderhouden,

1.2. Bedienaar
Degene, die het verzekerde object bedient gedurende
de tijd dat een werktuig door het verzekerde object
wordt aangedreven.
1.3. Passagier
Degene die, zonder het verzekerde object te (doen)
besturen of bedienen, zich daar in of op bevindt, dan
wel daar in-, op-, uit- of afstapt.

allen voor zover zij ter zake van deze schade recht
hebben 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;

1.4. Verzekerden
a. Verzekerden bij aansprakelijkheid die voortvloeit uit
deelname aan het verkeer zoals omschreven in de
WAM zijn:
a.1. de verzekeringnemer;
a.2. de bezitter, de houder, de bestuurder en de
passagiers van een verzekerd object.
b. verzekerden bij de overige aansprakelijkheid zijn:
b.1. de verzekeringnemer;
b.2. de bezitter, de bestuurder en de passagiers van
een verzekerd object;
b.3. de houder, indien hij:
- aansprakelijk is voor een gedekte schade die door
een onder b.1 of b.2 genoemde verzekerde is
veroorzaakt;
- niet onder een andere verzekering voor deze
aansprakelijkheid is gedekt.

b. aansprakelijkheid voor schade aan zaken die de
verzekeringnemer, de bezitter, de houder en de
bestuurder/bedienaar van het verzekerde object
toebehoren, die zij onder zich hebben of die met het
verzekerde object of met wat daaraan gekoppeld is
vervoerd worden, behoudens het bepaalde in artikel 2.3.
2.2. Wettelijke aansprakelijkheid buitenland
Vindt een gebeurtenis plaats in een land behorende tot
het in deze polis vermelde geldigheidsgebied dat
krachtens een met de WAM overeenkomende wet een
hoger maximum bedrag heeft voorgeschreven, dan
geldt dit hogere bedrag.
2.3. Schade aan eigen voertuigen en gebouwen
In afwijking van artikel 5.i. vergoedt de maatschappij
ook schade aan voertuigen en gebouwen waarvan de
verzekeringnemer bezitter of houder is, indien deze
wordt toegebracht met of door een verzekerd object.

1.5. Verzekerd object
Het in het polisblad omschreven object.
1.6. Gebeurtenis
Een voorval of een reeks met elkaar verband houdende
voorvallen voortvloeiende uit een zelfde schadeoorzaak.
Artikel 2. Omschrijving van de dekking
Wettelijke aansprakelijkheid
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Deze dekking geldt niet indien daarvoor een beroep op
een andere verzekering kan worden gedaan.
Per gebeurtenis wordt vergoed - ook boven het
verzekerd bedrag - ten hoogste f 100.000,-.
Er geldt een eigen risico van f 500,- per gebeurtenis.
Uitgesloten blijft alle andere schade dan die aan de
voertuigen en gebouwen.

a. goederen die zich bevinden op/in, dan wel vallen of
gevallen zijn van/uit een verzekerd object,
aanhangwagens en andere voorwerpen die aan een
verzekerd object zijn gekoppeld;
b. lading en last van een verzekerd object;

2.4. Vervangend object
Indien het verzekerde object tijdens reparatie of revisie
wordt vervangen door een niet aan de verzekeringnemer
toebehorend gelijkwaardig object, dan is de verzekering
tijdens de reparatie en revisie ook van kracht voor dit
vervangende object, voor zover de aansprakelijkheid van
de verzekerde niet onder een andere verzekering is
gedekt.

c. aanhangwagens en andere voorwerpen die aan een
verzekerd object zijn gekoppeld of, zolang zij nog niet
buiten het verkeer tot stilstand zijn gekomen, daarvan
zijn losgemaakt of losgeraakt.
2.7.2. Wordt de schade veroorzaakt door een verzekerd
object, dat:
- zelf is gekoppeld aan of gemonteerd op een ander
voertuig of,
- zolang het nog niet buiten het verkeer tot stilstand is
gekomen, van een ander voertuig is losgemaakt/geraakt, dan geldt deze verzekering slechts indien en
voor zover de aansprakelijkheid niet onder een andere
verzekering is gedekt.

2.5. Kosten ter voorkoming of vermindering van
schade
Boven het verzekerd bedrag worden vergoed de
onkosten in de zin van artikel 283 Wetboek van
Koophandel die een verzekerde heeft gemaakt ter
voorkoming of vermindering van schade mits hij voor de
schade -indien voorgevallen- aansprakelijk is en zijn
aansprakelijkheid onder de dekking valt.
Deze onkosten worden per schadegeval ten hoogste
vergoed tot een bedrag gelijk aan het verzekerd bedrag
met een maximum van f 2.000.000,-.

Artikel 3. Geldigheidsgebied
Deze verzekering geldt voor gebeurtenissen in
Nederland, België, Luxemburg en Duitsland.
Artikel 4. Duur en einde van de verzekering
(Aanvullende bepalingen)

2.6. Proceskosten
Boven het verzekerd bedrag worden ook vergoed:

In aanvulling op het bepaalde in artikel 5 van de
Algemene voorwaarden eindigt de verzekering
eveneens:
4.1. zodra de verzekeringnemer of zijn erfgenamen
ophouden belang te hebben bij het verzekerde object
en tevens de feitelijke macht erover verliezen;
4.2. indien het verzekerde object in de regel in het
buitenland wordt gestald.

a. de kosten van verweer in een door de benadeelde
tegen de maatschappij aanhangig gemaakt civiel
proces;
b. de kosten van verweer, indien dit onder leiding van
de maatschappij wordt gevoerd in een door de
benadeelde tegen een verzekerde aanhangig gemaakt
civiel proces, alsmede de hieruit voortvloeiende
proceskosten tot betaling waarvan de verzekerde wordt
veroordeeld;

De verzekeringnemer of zijn erfgenamen zijn verplicht
de maatschappij in deze gevallen onmiddellijk kennis
te geven.

c. de wettelijke rente over het door de verzekering
gedekte gedeelte van de hoofdsom;

Artikel 5. Algemene uitsluitingen
De maatschappij is niet tot vergoeding van schade
gehouden, indien:

d. de kosten van rechtsbijstand die op verlangen van de
maatschappij wordt verleend in een tegen een
verzekerde aanhangig gemaakt strafgeding.

a. het object gebruikt werd voor verhuurdoeleinden, dan
wel in het algemeen werd aangewend voor een ander
gebruik dan waartoe het blijkens het polisblad bestemd
is;
b. het object door een burgerlijke of (semi)militaire
macht in beslag genomen of gevorderd is;
c. met het object werd deelgenomen aan:

2.7. Schade door lading, last, aanhangwagens en
andere gekoppelde voorwerpen
2.7.1. De verzekering heeft ook betrekking op schade
veroorzaakt door:
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c.1. snelheidswedstrijden of snelheidsproeven;
c.2. prestatieritten, die niet geheel binnen Nederland
gehouden werden;
d. een verzekerde de belangen van de maatschappij
heeft geschaad doordat hij één van de in artikel 4 van
de Algemene voorwaarden of in artikel 8 van deze
Aanvullende voorwaarden genoemde verplichtingen bij
een schadegeval niet is nagekomen;
e. de verzekerde een verkeerde voorstelling van zaken
heeft gegeven of een onware opgave heeft gedaan in
verband met een ingediende claim;
f.1. de bestuurder/bedienaar ten tijde van de
gebeurtenis niet in het bezit was van een geldig voor
het object wettelijk voorgeschreven rijbewijs, dan wel
de voor het besturen/bedienen van het object wettelijk
voorgeschreven leeftijd nog niet bereikt had;
f.2. de bestuurder door een vonnis de bevoegdheid had
verloren een motorrijtuig te besturen;
g. de bestuurder/bedienaar resp. passagier ten tijde
van de gebeurtenis niet uitdrukkelijk of stilzwijgend
door de verzekeringnemer of door een daartoe
bevoegde andere persoon gemachtigd was als
bestuurder/bedienaar resp. als passagier gebruik te
maken van het object;
h. de schade door opzet of grove schuld van een
verzekerde is veroorzaakt;
i. het, uitgezonderd het in artikel 2.3. van deze
Aanvullende voorwaarden bepaalde, betreft schade aan
of verlies van:
i.1. de lading of last van een verzekerd object;
i.2. aanhangwagens en andere voorwerpen die door
een verzekerd object worden voortbewogen of daaraan
zijn gekoppeld, dan wel zolang zij - na voortbeweging of
na van het verzekerd object te zijn losgemaakt of
losgeraakt - nog niet buiten het verkeer tot stilstand
zijn gekomen;
i.3. percelen grond en zich daarop/-in bevindende
gewassen die een verzekerde in opdracht in bewerking
heeft;
j. de schade is veroorzaakt door het gebruik van
chemische of biologische bemestings- of
bestrijdingsmiddelen;
k. de schade is veroorzaakt door, opgetreden bij of
voortgevloeid uit atoomkernreacties, onverschillig hoe
de reactie is ontstaan;
l. de schade is veroorzaakt door of ontstaan uit
gewapend conflict, burgeroorlog, opstand,
binnenlandse onlusten, oproer en muiterij.
De maatschappij dient te bewijzen, dat de schade
direct veroorzaakt is door of ontstaan is uit een van de
onder dit sub m. genoemde oorzaken.
Noot: De zes genoemde vormen van molest, alsmede
de definities van deze vormen van molest, vormen een
onderdeel van de tekst, die door het Verbond van
Verzekeraars op 2 november 1981 ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage is

gedeponeerd;
De hiervoor onder a en onder d tot en met h genoemde
uitsluitingen gelden niet voor de verzekerde, die
aantoont dat de hierin bedoelde omstandigheden zich
buiten zijn weten of tegen zijn wil hebben voorgedaan
en dat hem ter zake van deze omstandigheden in
redelijkheid geen verwijt treft.
Artikel 6. Verhaal
Zodra de maatschappij krachtens de WAM of een
overeenkomstige buitenlandse wet direct of indirect
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, doch zal
dan bij schaden, veroorzaakt door anderen dan de
verzekeringnemer, niet jegens de verzekeringnemer zelf
worden uitgeoefend, indien de verzekeringnemer tijdig
aan zijn mededelingsplichten als omschreven in artikel
5 van de Algemene voorwaarden en in artikel 4 van
deze Aanvullende voorwaarden heeft voldaan.
Artikel 7. Regeling van schade
De maatschappij belast zich met de regeling en de
vaststelling van de schade. Zij heeft het recht
benadeelden rechtstreeks schadeloos te stellen en
met hen schikkingen te treffen. Zij zal daarbij de
belangen van de verzekerde in het oog houden.
Bestaat de vergoeding van schade uit periodieke
uitkeringen, en is de waarde daarvan met inachtneming
van andere uitkeringen, hoger dan het verzekerd
bedrag, dan wordt de duur of de hoogte van de
uitkeringen, naar de keuze van de verzekerde, naar
evenredigheid verminderd.
Artikel 8. Verplichtingen van de verzekerde na
een schadegeval (Aanvullende bepaling)
Wanneer een verzekerde strafrechtelijk wordt
veroordeeld, kan de maatschappij hem niet verplichten
tegen het gewezen vonnis beroep in te stellen.
Artikel 9. Vervaltermijn
Wanneer de maatschappij bij een vordering van een
verzekerde een definitief standpunt heeft ingenomen
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- door het afwijzen van de vordering, of
- door een (aanbod van) betaling bij wijze van finale
afdoening,
dan vervalt 1 jaar na de dag waarop de verzekerde of
zijn gemachtigde dit standpunt vernam, ieder recht op
de maatschappij met betrekking tot de betreffende
gebeurtenis.
Artikel 10. 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/bedienaar, hetzij
de opheffing van het beslag op het verzekerde object te
verkrijgen, zal de maatschappij deze zekerheid zo
spoedig mogelijk stellen, tot ten hoogste een bedrag
van f 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.
Artikel 11. Financiering
Indien uit het polisblad blijkt dat het verzekerde object
is gefinancierd, zullen, zolang het verzekerde object
niet in eigendom aan de verzekeringnemer is
overgegaan, betalingen ter zake van premierestitutie
geschieden aan de financier. Een kwijting van de
financier geldt als kwijting van de verzekeringnemer.
Indien voor Wettelijke aansprakelijkheid op het
polisblad een afzonderlijke som is verzekerd, is de
financier als eigenaar meeverzekerd tegen schade
wegens Wettelijke aansprakelijkheid als in de
verzekeringsvoorwaarden omschreven.
De maatschappij zal de financier wijziging en
beëindiging van de verzekering zo spoedig mogelijk
meedelen.
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