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Basisvoorwaarden - VOORWAARDEN ''NEDERLANDSE BEURSPOLIS VOOR LANDMATERIAAL 2014''
Artikel 1 Onzeker voorval
Deze overeenkomst beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid, als bedoeld in artikel 7:925 Burgerlijk Wetboek indien en voor zover de door
verzekerde of een derde(n) geleden schade op vergoeding waarvan jegens verzekeraar(s) 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.

Artikel 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:

2.3

W.A.M:

iedereen, die op grond van de polis rechten aan deze verzekering kan ontlenen;

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.

Artikel 3 Geldigheidsgebied
De verzekering is van kracht binnen het op het polisblad omschreven geldigheidsgebied.

Artikel 4 Omvang van de dekking
4.1
4.1.1

Schade aan het verzekerde object
standaard
De verzekeraar(s) 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 verzekeraar(s) 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 verzekeraar(s) 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 verzekeraar(s) 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.
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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 verzekeraar(s) 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.

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 verzekeraar(s)
eveneens:
a. de kosten waarin:
- een verzekerde mocht worden veroordeeld ter zake van een door hem met goedvinden of op verlangen van verzekeraar(s)
gevoerde procedure en de kosten van in opdracht van verzekeraar(s) verleende rechtsbijstand;
- verzekeraar(s) 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 verzekeraar(s) 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 verzekeraar(s) 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 verzekeraar(s) 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.

Artikel 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
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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.

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.

Artikel 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 verzekeraar(s) tot een
uitkeringsverplichting kan leiden, is hij verplicht die gebeurtenis zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is aan verzekeraar(s) te
melden.
b. Verzekeringnemer en verzekerde zijn verplicht binnen redelijke termijn aan verzekeraar(s) alle inlichtingen en bescheiden te
verschaffen die voor verzekeraar(s) 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
verzekeraar(s) 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(s) 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 verzekeraar(s) te misleiden, tenzij de misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt.
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Artikel 7 Regeling van schade
7.1

Schade wordt vastgesteld óf in onderling overleg óf door een door de verzekeraar(s) 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 verzekeraar(s) en voor de helft voor die van de
verzekerde.

7.2

De verzekeraar(s) 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 verzekeraar(s) 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.

7.4

De verzekeraar(s) 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 schade aansprakelijk is.

Artikel 8 Vergoeding van schade
8.1

Schade aan het verzekerde object

8.1.1

De verzekeraar(s) 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 verzekeraar(s) hebben het recht vergoeding van de reparatiekosten op te schorten zolang de schade niet deugdelijk is
gerepareerd.
De verzekeraar(s) dienen in de gelegenheid te worden gesteld de reparatie te controleren.

8.1.3
8.1.4

De verzekeraar(s) doen geen beroep op onderverzekering.
Behalve de in 8.1.1 omschreven schade vergoeden de verzekeraar(s) 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
dichtstbijgelegen geschikte herstelplaats;
c. kosten van tengevolge van een gedekte schade verplichte of door verzekeringnemer redelijkerwijs nodig geachte opruiming na het
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.
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8.2
8.2.1

Aansprakelijkheid
standaard
De verzekeraar(s) 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 verzekeraar(s) 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 verzekeraar(s) 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 verzekeraar(s) 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 verzekeraar(s) is of wordt betaald, blijft de verzekering voor het verzekerde object gedurende de gehele
verzekeringstermijn voor de volle verzekerde bedragen doorlopen.

Artikel 9 Verjaring van vordering
9.1.

Een rechtsvordering tegen de verzekeraar(s) tot het doen van een uitkering verjaart door verloop van drie jaren na de aanvang van de
dag, volgende op die waarop de tot uitkering gerechtigde met de opeisbaarheid daar van bekend is geworden.

9.2.

De verjaring wordt gestuit door een schriftelijke mededeling, waarbij op uitkering aanspraak wordt gemaakt. Een nieuwe
verjaringstermijn van drie jaren begint te lopen met de aanvang van de dag, volgende op die waarop de verzekeraar(s) hetzij de
aanspraak erkent, hetzij ondubbelzinnig heeft medegedeeld de aanspraak af te wijzen.

9.3.

Bij verzekering tegen aansprakelijkheid wordt de verjaring in afwijking van lid 2, eerste zin, gestuit door iedere onderhandeling tussen
de verzekeraar(s) en de tot uitkering gerechtigde of de benadeelde. In dat geval begint een nieuwe verjaringstermijn van drie jaren te
lopen met de aanvang van de dag, volgende op die waarop de verzekeraar(s) hetzij de aanspraak erkent, hetzij ondubbelzinnig aan
degene met wie hij onderhandelt en, indien deze een ander is, aan de tot uitkering gerechtigde heeft medegedeeld dat hij de
onderhandelingen afbreekt.

Artikel 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

10.1.2

Onder "verzekerde" wordt voor de toepassing van dit artikel mede verstaan verzekeringnemer alsmede ieder ander die de premie

verschuldigde bedragen.

verschuldigd is.
10.2.
10.2.1

Premie
De makelaar neemt op zich de premie als eigen schuld aan de verzekeraar(s) 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 verzekeraar(s) in rekening-courant voor de krachtens de
verzekeringsovereenkomst door de verzekerde verschuldigde premie, op welk moment de verzekerde jegens verzekeraar(s) 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.
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10.2.4

Door het tot stand komen van de verzekering is de makelaar door verzekerde onherroepelijk gemachtigd verzekeraar(s) 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 verzekeraar(s) 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 verzekeraar(s) heeft medegedeeld zal de makelaar verzekeraar(s)
in rekening-courant voor de verschuldigde schade-uitkeringen en premierestituties debiteren.
Verzekeraar(s) 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 verzekeraar(s) de schadepenningen hebben betaald aan de makelaar en deze in gebreke blijft om deze aan de
rechthebbende door te betalen, kunnen verzekeraar(s) de schadepenningen van de makelaar terugvorderen indien zij tot hernieuwde
betaling worden aangesproken door de rechthebbende. Indien de makelaar de van de verzekeraar(s) 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 verzekeraar(s) 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 schade-uitkeringen 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
artikel 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 uitstrekken dan tot hetgeen de verzekeringnemer verschuldigd
is terzake van de verzekering waarop de uitkering wordt gedaan.

Artikel 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 verzekeraar(s) geen risico wordt gelopen, tegen teruggave van een eventueel aan
de verzekeringnemer uitgereikt verzekeringsbewijs als bedoeld in artikel 14 W.A.M.

Artikel 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 verzekeraar(s) worden
gebracht, waarna de premie en/of condities met onmiddellijke ingang kunnen worden herzien.
Het recht op uitkering vervalt indien de verzekeringnemer of de verzekerde deze verplichting niet is nagekomen en de verzekeraar(s) 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 verzekeraar(s) kan worden verkregen, kan de verzekering
tussentijds zowel door verzekeringnemer als door verzekeraar(s) 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.

Artikel 13 Handels- en Economische Sancties
De verzekeraar is niet gehouden om dekking of schadeloosstelling te bieden krachtens deze verzekering, indien dit een inbreuk zou vormen op
sanctiewet- en regelgeving uit hoofde waarvan het de verzekeraar verboden is om krachtens deze verzekering dekking te bieden of een
schadeloosstelling uit te keren.
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Artikel 14 Einde van de verzekering
14.1

De verzekeraar(s) en de verzekeringnemer hebben het recht, per de premievervaldatum, de verzekering op te zeggen met
inachtneming van een termijn van twee maanden.
Als verzekeringnemer jegens verzekeraar(s) heeft gehandeld met opzet hen te misleiden, kunnen verzekeraar(s) de verzekering met
dadelijke ingang opzeggen en zal geen premierestitutie verschuldigd zijn.

14.2

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;

Artikel 15 Toepasselijk Recht en Geschillen
15.1.
15.2.

Deze verzekering wordt beheerst door Nederlands recht.
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.

Artikel 16 Slotbepalingen
16.1

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.

16.2

Kennisgevingen door de verzekeraar(s) aan de verzekeringnemer geschieden rechtsgeldig aan diens laatst bij de verzekeraar(s)
bekende adres of aan het adres van de tussenpersoon, door wiens bemiddeling deze verzekering loopt.

De citeertitel van deze voorwaarden luidt “Nederlandse Beurspolis voor Landmateriaal 2014”. De tekst is beschikbaar via de website van de Coöperatieve Vereniging
Nederlandse Assurantie Beurs B.A., www.vnab.nl

De basisvoorwaarden Voorwaarden “Nederlandse Beurspolis voor Landmateriaal 2014” vormen één
geheel met de aanvullende voorwaarden en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. (zie de Aanvullende
voorwaarden Stopel Materieel Verzekeringsplan ASR2015)
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Aanvullende voorwaarden Stopel Materieel Verzekeringsplan ASR2015
Artikel 1 Vervoer gevaarlijke stoffen
Onder deze verzekering is medeverzekerd de aansprakelijkheid op grond van artikel 3a van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen
(WAM) met betrekking tot de aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen en verontreiniging van lucht, water of bodem, kortweg “vervoer van
gevaarlijke stoffen”, en zulks tot een bedrag van € 10.000.000,00 per object per gebeurtenis.

Artikel 2 Aansprakelijkheid regiehouder
De verzekering biedt dekking voor de aansprakelijkheid van de houder van het object voor regiefouten, waaronder verkeerde aanwijzing of
opdracht van degene die de regie heeft over de werkzaamheden waarbij het verzekerde object is betrokken. Indien de aansprakelijkheid niet
voortvloeit uit deelname aan het verkeer, zoals omschreven in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen, wordt het maximum
verzekerd bedrag beperkt tot € 250.000,00 per gebeurtenis.

Artikel 3 Speciale condities voor casco verzekering van landmateriaal
In het kader van deze verzekering zal verzekerd interest gelijkgesteld worden aan verzekerd object.
Op de voorwaarden 'Nederlandse Beurspolis voor Landmateriaal 2014' zijn de volgende wijzigingen en/of aanvullingen van toepassing:
1

Aan artikel 1 wordt toegevoegd:
Schade welke niet aan voornoemd onzekerheidsvereiste voldoet is niet gedekt. Voor zover geen sprake is van opzet tot misleiding van
de verzekeraar(s)

door de verzekeringnemer

zullen verzekeraar(s)

geen beroep doen

op

vernietigbaarheid van

de

verzekeringsovereenkomst. Het bepaalde in artikel 7:928 lid 2 en 3 BW is niet van toepassing op de mededelingsplicht van
verzekeringnemer bij het sluiten van de onderhavige verzekering.
2

Aan artikel 3 wordt toegevoegd:
De verzekering is van kracht binnen het gebied van Nederland, België, Luxemburg en Duitsland tot maximaal 250 kilometer gerekend
vanaf de grens van voornoemde landen. Bij overschrijding van dit gebied blijft de verzekering onverminderd van kracht tegen een
eventueel nader te regelen premieverbetering. Verzekeringnemer is echter in ieder geval verplicht zo spoedig mogelijk op te geven als
overschrijding heeft plaatsgehad.

3

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 met wederzijds goedvinden getaxeerde waarde van het
verzekerde object (ongeacht meer of minder waard zijnde of gekost hebbende) en zal in geval van schade dienen als uitgangspunt
voor de schadeberekening.
De verzekeraar(s) vergoeden in geval van schade als omschreven in artikel 4.1:
a

bij verlies:
- voor objecten tot 60 maanden

: de verzekerde som van het verzekerde object

- voor objecten ouder dan 60 maanden

: de dagwaarde van het verzekerde object

In beide gevallen tot maximaal de aantoonbare aanschafwaarde.
b

bij beschadiging:
de reparatiekosten, waarop in mindering wordt gebracht:
- een redelijke aftrek voor normale slijtage ten aanzien van onderdelen en
toebehoren, welke 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. De schadevergoeding zal nooit hoger zijn dan het bedrag dat bij verlies zou zijn betaald.

Verzekerde dient de aanschafwaarde aan te tonen door middel van de originele aankoopnota of het bankafschrift waaruit de betaling aan de
verkoper blijkt. Voor verzekerde objecten waarvan de aanschafwaarde niet kan worden aangetoond, zal de schadevergoeding plaats vinden op
basis van dagwaarde.
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Artikel 4 Dekking casco uitgebreid tot en met 84 maanden
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 factuurdatum. Voor objecten ouder dan 84 maanden na de oorspronkelijke
factuurdatum geschiedt de verzekering op de condities als omschreven in artikel 4.1.1. (casco standaard).

Artikel 5 (Extra) eigen risico bij diefstal werk- en land(bouw)materieel - clausule B26 (objecten zonder Tracking en
Tracing)
1)

In geval van diefstal, verduistering, vermissing van of joyriding met het verzekerde object geldt voor cascoschade een (extra) eigen risico
van 20,00% van het schadebedrag met een minimum van € 2.500,00 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 VbV 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 VbV 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.

Bij verschil tussen de tekst van deze clausule met de Clausule diefstal Werk- en Land(bouw)materieel die op 15 september 2009 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 .

RISICO-INDELING BEVEILIGING WERK- EN LAND(BOUW)MATERIEEL

Soort werk- of land(bouw)materieel

Vereiste beveiligingsklasse

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
Niet nader genoemd materieel

Mechanische beveiliging (onder andere: blokkering hijsogen /
wielklem)

Minimaal mechanische beveiliging

Voor elke beveiliging geldt: + identificatie = Chassisnummer of framenummer + NL
Deze clausule (B26) is niet van toepassing indien de objecten zijn voorzien van door de verzekeraar(s) geaccordeerd tracking en tracing systeem
inclusief een geldig en actief abonnement.
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Artikel 6 Beperkte dekking banden
In afwijking van artikel 5.2c (schade aan het verzekerde object) biedt de polis dekking voor schade aan luchtbanden en rupsen als gevolg van een
van buiten komend onheil, ongeacht of er schade is ontstaan aan het verzekerde object zelf. Voor schade aan luchtbanden en rupsen geldt een
afschrijving van 25% per jaar.

Artikel 7 Vergoeding extra kosten huur vervangend werk- en land(bouw)materiaal
In aanvulling op artikel 4.1 (schade aan het verzekerde object) zullen verzekeraar(s) in geval van diefstal en/of verduistering van een object
uitgerust met een door de verzekeraar(s) akkoord bevonden operationeel Tracking & Tracing systeem, de werkelijk en noodzakelijk gemaakte
kosten voor het inhuren van een gelijksoortig vervangend object vergoeden voor een aansluitende periode van maximaal 14 dagen.
Indien het object niet is voorzien van bovengenoemd Tracking & Tracing systeem, vergoeden verzekeraar(s) de werkelijk en noodzakelijk
gemaakte kosten voor het inhuren van een gelijksoortig vervangend object voor een aansluitende periode van maximaal 7 dagen.
Voor vergoeding komt niet in aanmerking de eerste 2 dagen van de huurperiode.

Artikel 8 Termijn voor schadevergoeding door verzekeraar(s) na diefstal en/of verduistering
Indien een object is voorzien van een operationeel door de verzekeraar(s) akkoord bevonden Tracking & Tracing systeem zal na diefstal en/of
verduistering van een onder de SMV polis verzekerd object het recht op uitkering in gaan na verloop van 16 dagen.
Indien een object niet is voorzien van een operationeel door de verzekeraar(s) akkoord bevonden Tracking & Tracing systeem zal (onverminderd
het bepaalde in clausule 8 diefstal werk- en land(bouw)materieel B26 (voor objecten zonder Tracking en Tracing) na diefstal en/of verduistering
van een onder de SMV polis verzekerd object het recht op uitkering in gaan na verloop van 30 dagen.
Na verloop van bovengenoemde dagen is verzekeringnemer niet verplicht het object terug te nemen.
Bij diefstal en/of verduistering vindt uitkering plaats na ontvangst door verzekeraar(s) van het schadeformulier, het bewijs van aangifte bij de politie
door verzekeringnemer, verzekeringnemer het object nog niet heeft teruggekregen of heeft kunnen terugkrijgen en nadat de verzekeringnemer de
sleutels heeft ingeleverd.
De eigendomsrechten op het object moeten door middel van een akte van eigendomsoverdrachtbewijs aan verzekeraar(s) zijn overgedragen.

Artikel 9 Tijdelijke dekking vervangend object
De dekking voor het verzekerd object is ook van toepassing op een vervangend, niet aan verzekeringnemer toebehorend, vergelijkbaar object
voor de periode dat het verzekerd object tijdens reparatie, onderhoud of revisie niet beschikbaar is. Deze dekking geldt maximaal 14 dagen vanaf
de eerste dag van vervanging waarbij deze termijn op verzoek eventueel kan worden verlengd. De dekking voor het vervangend object is gelijk
aan de dekking van het verzekerd object. Echter, indien het verzekerd object is verzekerd op grond van artikel 4.1.2. (casco uitgebreid), dan wordt
het vervangend object verzekerd op grond van artikel 4.1.1. (casco standaard).
Indien blijkt dat de door deze verzekering gedekte schade eveneens op (een) andere polis(sen) is gedekt of daarop zou zijn gedekt indien deze
verzekering niet zou hebben bestaan, loopt deze verzekering als excedent van de andere polis(sen), respectievelijk als verschil in voorwaarden.
Een eigen risico op die andere polis(sen) zal onder deze verzekering nooit worden vergoed.

Artikel 10 Rijbewijs en onbevoegde bestuurder
De verzekering biedt geen dekking voor schade die is veroorzaakt door toedoen van de feitelijke bestuurder van het verzekerde object, indien
deze bestuurder op het moment van de schadegebeurtenis
- niet in het bezit is van een geldig, voor het verzekerde object wettelijke voorgeschreven rijbewijs;
- de rijbevoegdheid bij rechterlijke vonnis is ontzegd;
- de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt;
- op het moment van de gebeurtenis onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of een ander bedwelmend of opwekkend middel
verkeert, dat hij niet in staat moet worden geacht het object naar behoren te kunnen besturen;

Verzekeraar(s) zullen geen beroep doen op deze uitsluiting ten aanzien van die verzekerde die aantoont, dat de bedoelde omstandigheden zich
buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en hem daarvan redelijkerwijs geen verwijt treft.

Artikel 11 Uitsluiting schade aan de bestuurder
Van de in de polis en clausule(s) vermelde dekking is uitgesloten de vergoedingsplicht van verzekeringnemer/verzekerde, in zijn hoedanigheid
van werkgever, voor personenschade geleden door de bestuurder van het verzekerde object dat een ongeval veroorzaakt.
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Artikel 12 Uitsluiting schade door sproeien, spuiten en injecteren
Uitgesloten is schade door of verband houdende met sproeien, spuiten, injecteren, vernevelen, verstuiven of soortgelijke werkzaamheden van
biologische en niet-biologische groeimiddelen en/of gewasbeschermingsmiddelen waaronder biologische en chemische bestrijdingsmiddelen.

Artikel 13 Schade aan kabels, buizen, leidingen en ondergrondse zaken.
De verzekering dekt tijdens de verzekeringsperiode de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade aan zaken en de daaruit voortvloeiende
schade die met of door het object is veroorzaakt aan kabels, buizen, leidingen en andere ondergrondse zaken tot maximaal € 500.000,00 per
gebeurtenis, tenzij op het polisblad een afwijkend verzekerd bedrag is vermeld.
Verzekerde is verplicht om - aantoonbaar - alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs verwacht mogen worden ter voorkoming van schade
volgens de meest recente versies van de WION en aanvullend hierop de "Richtlijn zorgvuldig graafproces" van CROW en de rechtsopvolgers van
deze organisatie.
Bij graaf-, bagger- of grond(verzet) werkzaamheden geldt onverminderd het voorgaande dat verzekerde ter voorkoming van schade:
1.

Voorafgaande aan het uitvoeren van graaf-, bagger- of grond(verzet) werkzaamheden een graafmelding verricht, conform het gestelde in de
Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) bij het Kadaster Dienst KLIC. De melding moet maximaal 20 werkdagen en
minimaal 3 werkdagen voordat de werkzaamheden aanvangen worden gedaan .

2.

Indien de voorgenomen werkzaamheden worden uitgevoerd op plaatsen waarover het KLIC niet de benodigde informatie kan verstrekken,
bijvoorbeeld in geval van openbare (water)wegen of (bedrijfs)terreinen, dient verzekerde deze informatie op te vragen bij de betreffende
eigenaar of beheerder.

3.

Voor aanvang van de werkzaamheden overlegt met de kabel-/leidingbeheerder(s) over de wijze van uitvoering van de werkzaamheden en
de gemaakte afspraken schriftelijk vast legt.

4.
5.

De werkzaamheden uitvoert overeenkomstig de gemaakte afspraken met de kabel- en leidingbeheerder(s).
Onderzoek verricht naar de precieze ligging van onderdelen van netten op de graaflocatie, door middel van het handmatig controleren of
vrijmaken.

6.
7.

Ervoor dient zorg te dragen dat op de graaflocatie de van de Dienst ontvangen gebiedsinformatie aanwezig is.
Ten behoeve van kabelschade en leidingschade in het buitenland moet voldaan worden aan de lokale wet en regelgeving en dient de
nodige zorgvuldigheid in acht te nemen. Minimaal is de verzekerde verplicht, alvorens hij met graafwerkzaamheden begint, de meest
recente gegevens te verzamelen over de ligging van kabel en leidingen en deze op het werk beschikbaar te hebben. Door middel van
proefsleuven dient de juiste ligging gecontroleerd te worden.

Heeft verzekerde de genoemde voorzorgsmaatregelen in acht genomen en kan door verzekerde

worden aangetoond dat aan de nodige

voorzorgsmaatregelen is voldaan geldt het in de polis bij aansprakelijkheid genoemde eigen risico.
Indien één van de genoemde voorzorgsmaatregelen door verzekerde niet in acht is genomen, zal een extra eigen risico van € 2.500,00 per
gebeurtenis van toepassing zijn.

Artikel 14 Uitsluiting sloopwerkzaamheden
Onder de dekking van deze verzekering is begrepen de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door of met het verzekerde object indien deze
wordt gebruikt voor het verrichten van sloopwerkzaamheden.
Onverminderd het voorgaande is van de verzekering uitgesloten:
- schade ten gevolge van het gebruik van een beulbal;
- schade door sloop aan onderdelen en/of materialen die voor hergebruik bestemd zijn;
- schade door het trekken van paalfundaties;
- schade aan tuinaanleg, beplanting en bestrating;
- schade door gebruik (belasten) van bestaande, te handhaven, begane grondvloeren en kelders.
Voor schade ontstaan door of tijdens sloopwerkzaamheden geldt per gebeurtenis een extra eigen risico van € 1.250,00 per gebeurtenis, tenzij in
de polis of bijbehorende certificaat een ander (hoger) bedrag is vermeld. Bij de berekening van het schadebedrag dat ten laste van de polis kan
worden gebracht, zal het extra eigen risico worden toegepast na andere van toepassing zijnde eigen risico’s.
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Artikel 15 Uitsluiting asbest
Uitgesloten is schade ten gevolge van asbest, asbest be- of verwerking, of be- of verwerking van materiaal waarin asbest is verwerkt of
sloopwerkzaamheden waarbij/waardoor asbest is vrijgekomen.

Artikel 16 Uitsluiting optochten en soortgelijke evenementen
Uitgesloten is elke schade in verband met deelneming aan optochten, carnavalsfeesten en jaarmarkten, demonstraties en andere soortgelijke
evenementen .

Artikel 17 Uitsluiting onderhoud en reparatie
Schade ten gevolge van normaal onderhoud en daarmee gepaard gaande reparatie(s) is uitgesloten van dekking.

Artikel 18 Uitsluiting messen en bladen tuin- en parkmachines
Uitdrukkelijk is van deze verzekering uitgesloten schade aan messen en/of bladen als gevolg van ter verwerking ingebrachte materialen,
ongeacht of deze materialen wel of niet voor verwerking bestemd waren. Deze uitsluiting geldt specifiek voor alle tuin- en parkmachines.

Artikel 19 Einde van een verzekering
In aanvulling van het genoemde in de basisvoorwaarden art. 14 van de Nederlands Beurspolis voor Landmaterieel 2014 eindigt de verzekering
ook als deze binnen 30 dagen schriftelijk wordt opgezegd door verzekeraar;
- nadat verzekeraar op de hoogte is gebracht van een gebeurtenis die kan verplichten tot het geven van een vergoeding;
- nadat er een vergoeding op grond van de verzekering is gedaan of deze is afgewezen.
Een verzekering eindigt direct zodra u geen belang meer hebt bij een verzekerde zaaken de feitelijke macht daarover verliest. U dient verzekeraar
daarover zo snle mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen, op de hoogte te brengen. Bij uw overlijden geldt deze bepaling voor uw erfgenamen.

Artikel 20 Verhuur, door/onderverhuur en uitleen zonder machinist
Alle schade aan of verlies (w.o. verduistering en/of vermissing) van het verzekerde object alsmede schade veroorzaakt door het verzekerde object
tijdens verhuur wordt uitsluitend vergoed indien verzekeringnemer een door de huurder ingevulde en ondertekende huurovereenkomst kan
overleggen alsmede een kopie van een door de Nederlandse overheid toegelaten geldig identiteitsbewijs aangevuld met een adreslegitimatie
(recent bankafschrift of telefoonrekening) van maximaal 30 dagen oud van de huurder. Bovendien dient verhuur van het verzekerde object
uitsluitend op gedeponeerde voorwaarden plaats te vinden.
Voorts is nadrukkelijk overeengekomen dat tijdens verhuur van het verzekerd object geen schade aan eigen zaken van de huurder is verzekerd.

In ieder geval bestaat er geen dekking gedurende de tijd dat het verzekerde object is door- en/of onderverhuurd door een huurder. Alle schade
ontstaan door of tijdens door- en/of onderverhuur wordt niet onder deze verzekering vergoed.

Artikel 21 Aanvullende bepalingen GPS Systeem
Een extra eigen risico van € 2.000,00 is van toepassing op schade door diefstal, vermissing en zoekraken van het op het certificaat genoemde
machinebesturingssysteem en/of GPS systeem alsmede de toebehoren uit een vervoermiddel of bergplaats, tenzij sprake is geweest van:
- diefstal, vermissing en zoekraken na braak aan de deugdelijk afgesloten ruimte waarin het vervoermiddel is gestald;
- diefstal, vermissing en zoekraken na braak aan de deugdelijk afgesloten steenharde bergruimte;
- diefstal met geweld.
Tijdens de feitelijke werkuren - waaronder niet wordt verstaan het op afroep beschikbaar zijn - tussen 06.00 uur (of zoveel eerder als de feitelijke
werkzaamheden zijn aangevangen) en 20.00 uur (of zoveel eerder of later als de feitelijke werkzaamheden zijn beëindigd) is wel gedekt schade
door diefstal waarbij sprake is geweest van:
- diefstal van het gehele vervoermiddel;
- diefstal, vermissing en zoekraken na braak aan het deugdelijk afgesloten vervoermiddel.
Schadevergoeding vindt plaats op basis van het bedrag dat noodzakelijk is om een nieuw toestel (of een onderdeel daarvan) dat dezelfde
eigenschappen en dezelfde mogelijkheden biedt te kunnen aanschaffen.
Er is uitsluitend dekking voor een machinebesturingssysteem en/of een GPS systeem als deze met name genoemd staat op het certificaat.
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Artikel 22 Na-u-clausule
Er is geen dekking indien en voor zover:
- de in deze voorwaarden bedoelde schade oorzaken en/of aansprakelijkheden worden gedekt door een andere verzekering, al dan niet van
oudere datum, of
- aanspraak zou kunnen worden gemaakt op vergoeding van schade respectievelijk kosten door enige wet of andere voorziening, of
- de in deze voorwaarden bedoelde schade oorzaken en/of aansprakelijkheden door een andere verzekering gedekt zouden zijn indien
onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan, of
- aanspraak gemaakt zou kunnen worden op enige andere wet of voorziening indien onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan.

Artikel 23 Onderhoud
Onderhoudsbeurten en verversingen dienen aantoonbaar plaats te vinden. Wanneer verzekeringsnemer en/of verzekerde over een eigen
onderhoudsbedrijf beschikt en onderhoud- en verversingsbeurten in eigen beheer worden uitgevoerd, dienen deze door verzekeringnemer
aantoonbaar in het door de fabrikant c.q. dealer ter beschikking gestelde onderhoudsboek te worden bijgehouden. Minimaal 1 x per jaar dient het
verzekerde object te worden onderworpen aan een algehele inspectie door een erkende dealer en dient men de hieruit voortvloeiende
aanbevelingen binnen redelijke termijn uit te voeren. Indien men alle voorgeschreven beurten laat uitvoeren door de erkende dealer is er geen eis
deze algehele keuring uit te laten voeren. Wordt het onderhoud niet aantoonbaar op de bovenstaande wijze uitgevoerd heeft de verzekeraar(s)
het recht de uitkering te laten vervallen of naar gelang de ernst van de nalatigheid de uitkering naar beneden aanpassen. Bij een gevolgschade
met als oorzaak eigen gebrek kan de verzekeraar(s) besluiten een olieanalyse/ brandstofanalyse te laten uitvoeren.

Artikel 24 Betaling van de premie
De verzekeringnemer dient de premie, de kosten en de assurantiebelasting vooruit te betalen uiterlijk op de 30e dag nadat zij verschuldigd zijn
geworden. Indien verzekeringnemer het verschuldigde bedrag weigert te betalen of dit niet binnen de gestelde termijn betaalt, is de dekking
geschorst met ingang van de dag van het tijdvak, waarover dit bedrag verschuldigd was. Stopel bedrijfsverzekeringen BV en/of betrokken
verzekeraar(s) hoeven de verzekeringnemer niet in gebreke te stellen en de verschuldigde bedragen dienen alsnog betaalt te worden.
Geen dekking wordt verleend voor de in de schorsingsperiode plaatsvindende gebeurtenissen. De dekking gaat pas weer in op de dag na
ontvangst van het verschuldigde bedrag door Stopel Bedrijfsverzekeringen BV of de betrokken verzekeraar(s).

Artikel 25 Nucleaire reacties, chemische, biologische, biochemische of elektromagnetische wapens
1.

Van de verzekering is uitgesloten schade veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit:

1.1

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 de 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.
1.2

Een chemisch, biologische, biochemische of elektromagnetisch wapen.

Artikel 26 NHT Clausuleblad terrorismedekking
In aanvulling op de verzekeringsvoorwaarden is de laatst gedeponeerde versie van het “Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT)” van toepassing.
Het “Clausuleblad terrorismedekking” is laatstelijk door NHT op 10 januari 2007 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank in Amsterdam
gedeponeerd onder nummer 3/2007. Het “Protocol afwikkeling claims” als genoemd in het “Clausuleblad terrorismedekking” is gedeponeerd onder
nummer 3/2007. Registratie heeft tevens plaatsgevonden bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam op 10 januari 2007 onder nummer
27178761.
Op aanvraag verstrekt de maatschappij kosteloos een exemplaar. Via www.terrorismeverzekerd.nl is het NHT clausuleblad terrorismedekking te
raadplegen.
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Artikel 27 Intermediairwijziging
Deze polis is tot stand gekomen binnen een raamovereenkomst van Stopel Bedrijfsverzekeringen B.V. met de op de polis genoemde
verzekeraar(s). Het overhevelen van deze polis naar een ander intermediair is derhalve niet mogelijk.

Artikel 28 Klachtenbehandeling
Klachten van consumenten naar aanleiding van de verzekeringsovereenkomst kunnen – behalve aan de directie van verzekeraar(s) – worden
voorgelegd aan het KiFiD, bestaande uit:
Ombudsman Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG DEN HAAG;
Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG DEN HAAG.

Artikel 29 Privacy bescherming
De bij de aanvraag van een verzekering verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader te verstrekken persoonsgegevens kunnen worden
opgenomen in de door verzekeraar(s) gevoerde persoonsregistratie.
Aanmelding van deze registratie is gedaan bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Een afschrift van het formulier van aanmelding
ligt voor iedereen ter inzage bij verzekeraar(s) of is te raadplegen via www.cbpweb.nl.

De Aanvullende voorwaarden SMV ASR2015 vormen één geheel met de basis voorwaarden en zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden. (zie de Basisvoorwaarden Voorwaarden “Nederlandse Beurspolis
voor Landmateriaal 2014”)
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