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1. Polis  

De polis waarnaar in de voorwaarden en clausules wordt verwezen, is de verzekeringsovereenkomst tussen 

de verzekeringnemer, zijnde het verhuurbedrijf, en de verzekeraar(s). De polis heeft betrekking op 

verhuurmaterialen zoals nader omschreven. 

 

2. Verzekerde objecten 

Verzekerd zijn alle objecten die deel uitmaken van het verhuurpark van de verzekeringnemer, zowel tijdens 

verhuur (conform “Rubriek B”) als tijdens verblijf in en op de depots van de verzekeringnemer (conform 

“Rubriek A”), als tijdens transport van en naar de huurders.  

De verzekering biedt uitsluitend dekking voor objecten die: 

- op de polis specificatie vermeldt staan en alleen indien drie maal per jaar, per 01-01, 01-07 en 31-12, de 

specificatie opgegeven is óf: 

- zijn ingehuurd volgens clausule 9 “Collegiale inhuur” óf: 

- tussentijds zijn aangekocht volgens clausule 18 “Automatische dekking”.  

 

3. Verhuurovereenkomst en verhuurvoorwaarden 

De polis biedt uitsluitend dekking voor objecten tijdens verhuur indien de verhuurperiode niet langer dan 60 

dagen duurt en er een schriftelijke verhuurovereenkomst aan ten grondslag ligt die zowel door de verhuurder 

als huurder ondertekend is. Op de verhuurovereenkomst dient de verhuurder zijn eigen verhuurvoorwaarden 

expliciet van toepassing te verklaren. Deze verhuurvoorwaarden dienen op de juiste wijze aan de huurder ter 

hand te worden gesteld.  Deze verhuurovereenkomst en de van toepassing zijnde verhuurvoorwaarden, met 

de bepalingen zoals overeengekomen met de verzekeraar(s)zijn een onderdeel van de polis. 

Indien er geen verzekering op het verhuurcontact wordt aangetekend biedt deze polis geen dekking voor 

schade ontstaan tijdens de huurperiode.  

Indien bij een schadegeval op grond van de verhuuroverkomst of eigen verhuurvoorwaarden een hoger 

eigenrisico van toepassing is dan uit de verzekeringsovereenkomst zou volgen zal dit hogere eigenrisico van 

toepassing zijn. 

Objecten met lease en huurkoop constructies zijn uitgesloten van de dekking 

 

4. Verhuur 

De verzekering is van kracht volgens “Rubriek B” als een verzekerd object door de verzekeringnemer aan 

een huurder is afgestaan op grond van een verhuurcontract voor een verhuurperiode die niet langer duurt 

dan 60 dagen. Verzekeraars hebben het recht schade als gevolg van opzet of roekeloosheid te verhalen op 

de huurder. 

  

5. Handelsvoorraad  

Handelsvoorraad (Dat wil zeggen objecten bestemt voor de verkoop en aanwezig op het risicoadres zoals 

omschreven op het polis. Niet zijnde: alle objecten/machines/werktuigen/gereedschappen/uitrustingsstukken 

etc. die deel uitmaken van de verhuurvloot, verhuurd of bestemd voor verhuur)  is uitgesloten van deze 

verzekering tenzij met de verzekeraar is overeengekomen dat “Handelsvoorraad”  als extra rubriek is mee 

verzekerd.  
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Dekking voor de handelsvoorraad is secundair zoals bedoeld in artikel 35 van de clausulebladen op basis 

van Rubriek A. 

De Na-verrekening  voor Rubriek A geschiedt aan de hand van de totale investeringswaarde van het 

verhuurpark en de handelsvoorraad tezamen en verloopt zoals omschreven in clausule 38. 

 

Alle andere van toepassing zijnde clausules voorwaarden en eigen risico’s conform rubriek A:  Basisdekking 

zijn van toepassing. 

 

6. Dekkingsgebied 

In afwijking van hetgeen elders is bepaald, is dekking van kracht binnen de landen van de Benelux en  

Duitsland. 

 

7. Opzet, grove schuld en grove nalatigheid 

Indien een schade het gevolg is van opzet, grove schuld of grove nalatigheid van de huurder van een 

verzekerd object, heeft/hebben de verzekeraar(s) het recht deze schade te verhalen op betreffende huurder. 

 

8. Vermissing en verduistering 

Voor het risico van vermissing of verduistering geldt uitdrukkelijk dat de huurder van het betreffende object 

niet is meeverzekerd. 

 

9. Collegiale inhuur 

Indien gelijksoortige objecten als op de polis geregistreerde objecten door de verzekeringnemer worden 

ingehuurd van een collega-verhuurbedrijf, en bestemd zijn voor verhuur aan huurders van de 

verzekeringnemer, zijn de ingehuurde objecten alleen op dezelfde wijze verzekerd, als de verzekerde 

objecten in eigendom van de verzekeringnemer, indien tussen collega- en verhuurbedrijf en 

verzekeringnemer bewijsbaar een huurcontract met huurvoorwaarden van  het collega-verhuurbedrijf 

overeen is gekomen. Wanneer deze inhuur plaatsvindt van een collega-verhuurbedrijf zal een eventuele 

schade tijdens de periode van inhuur niet worden verhaald op dat collega-verhuurbedrijf, ongeacht of dat 

collega-verhuurbedrijf al dan niet daarvoor een verzekering heeft afgesloten 

 

10. Doorverhuur  

Doorverhuur, uitleen en dergelijke van verzekerde objecten door een huurder aan derden is niet gedekt 

onder deze verzekering, tenzij de verzekeringnemer hiervoor vooraf   schriftelijk toestemming van de 

verzekeraar(s) krijgt .  

 

Doorverhuur aan professionele (verhuur)bedrijven is niet gedekt onder deze verzekering, tenzij de 

verzekeringnemer dit aantekent op het verhuurcontract en opgave doet van de doorverhuur aan 

verzekeraars. 

 

Verlies recht op schadevergoeding 

Te allen tijde, d.w.z. ook in de relatie tussen de doorverhuurder en de derde, dient voldaan te zijn aan de 
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voorwaarden uit de Clausule legitimatie voor verhuur en demo’s van dit clausuleblad.  

Indien bij diefstal, verduistering en/of vermissing blijkt dat aan bovenstaande niet is voldaan verliest 

verzekerde/verzekeringnemer het recht op schadevergoeding. 

 

11. Schadeloosstelling verzekeringnemer 

De verzekering verleent uitsluitend dekking aan de verzekeringnemer. Behoudens bijzondere afspraken die 

in de polis/verhuurcontract zijn vastgelegd  (huurder meeverzekerd), is de huurder geen meeverzekerde 

partij. Tijdens de verhuur van de op de polis geregistreerde objecten is de huurder aansprakelijk voor alle 

schaden aan, met of door het gehuurde object. Op grond van het verhuurcontract wordt een dergelijke 

schade door de verzekeringnemer in rekening gebracht bij de huurder of op de huurder verhaald. 

Een aan de huurder in rekening gebracht eigen risico door de verhuurder wordt niet door verzekeraars 

uitgekeerd en als de verzekerde/verhuurder besluit geen eigen risico bij zijn klant/huurder te verhalen dient 

de verzekeraar niet alsnog dat eigen risico uit te keren. 

 

12. Omvang van de dekking 

Uitdrukkelijk geldt dat de navolgende dekkingen uitsluitend van kracht zijn indien deze bij de op de polis 

verzekerde objecten zijn vermeld. 

 

WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID volgens de voorwaarden bij de polis is uitsluitend verzekerd voor de 

objecten die onder de verplichting vallen van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). 

 

ONDERGRONDSE SCHADE volgens de voorwaarden bij de polis is uitsluitend verzekerd voor de objecten 

die onder de verplichtingen vallen van de WAM en daarnaast toegepast kunnen worden als 

grondverzetmachine of graafmachine. 

 

Uitsluiting ondergrondse objecten 

Uitgesloten is alle schade aan of verlies van de verzekerde objecten en/of (onder)delen welke zich geheel of 

ten dele in de grond (ondergronds) bevinden. 

Ook eventueel hieruit voortvloeiende kosten zijn niet door deze verzekering gedekt.  

 

EIGENDOMMEN volgens de voorwaarden van de polis is uitsluitend verzekerd voor de objecten die onder 

de verplichtingen vallen van de WAM. Daarnaast is deze dekking uitsluitend van kracht voor 

verzekeringnemer. Uitdrukkelijk geldt dat andere partijen, waaronder huurders van verzekeringnemer, zijn 

uitgesloten van deze dekking. 

 

CASCO volgens de voorwaarden van de polis. 

 

13. Schade 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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14. Schade bestuurder – aanvullende regeling 

Indien de verzekeringnemer de rubriek ‘schade bestuurder’ op de polis heeft meeverzekerd voor alle 

daarvoor in aanmerking komende objecten die uitsluitend of hoofdzakelijk voor eigen gebruik worden ingezet 

geldt de navolgende bepaling. De rubriek ‘schade bestuurder’ verleent ook dekking voor alle daarvoor in 

aanmerking komende objecten van de verhuurvloot van de verzekeringnemer, wanneer er sprake is van 

transport, proefritten, demonstraties en dergelijke, uitgevoerd door of namens verzekeringnemer. Alle andere 

partijen dan verzekeringnemer zijn uitdrukkelijk uitgesloten van deze dekking. 

 

15. Schadevergoeding 

In het kader van deze verzekering zal verzekerd interest gelijkgesteld worden aan verzekerd object. 

Op de algemene voorwaarden 'Nederlandse Beurspolis voor Landmateriaal ' 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 zal/zullen 

de verzekeraar(s) geen beroep doen op vernietigbaarheid van de verzekerings- overeenkomst. 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: 

Bij overschrijding van dit gebied blijft de verzekering onverminderd van kracht tegen een eventueel 

nader te regelen premieverbetering. Het zal niet prejudiciëren indien van een overschrijding eerst 

achteraf wordt kennisgegeven. Verzekeringnemer is echter in ieder geval verplicht zo spoedig 

mogelijk na afloop van de verzekeringstermijn op te geven of overschrijdingen hebben plaatsgehad.  

 

3.  De inhoud van artikel 8.1.1 en  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 en met 36 maanden, gebaseerd op de oorspronkelijke eerste factuurdatum 

van het verzekerde object: de aanschafwaarde van het verzekerde object;  

Voor objecten ouder dan 36 maanden de dagwaarde van het verzekerde object,  

       b  bij beschadiging: 

           de reparatiekosten, waarop in mindering wordt gebracht: 

           - een redelijke aftrek voor normale slijtage ten aanzien van onderdelen en   

  toebehoren, welke kennelijk aan slijtage onderhevig zijn; 
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- de waarde van eventuele restanten. Indien de geschatte reparatiekosten de 

aanschafwaarde te boven gaan, zal de aanschafwaarde worden uitgekeerd minus de 

eventuele waarde van restanten. 

 

16. Clausule casco uitgebreid voor objecten niet ouder dan 60 maanden 

Uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de casco dekking geschiedt overeenkomstig artikel 4.1.2. van de 

voorwaarden NBPL (casco uitgebreid) en is van toepassing voor objecten niet ouder dan 60 maanden na de 

eerste oorspronkelijke factuurdatum. Voor objecten ouder dan 60 maanden geschiedt de verzekering op de 

condities als omschreven in artikel 4.1.1. van de voorwaarden NBPL (casco standaard). 

 

17. Eigen risico  

- het algemene eigen risico voor alle gedekte evenementen, met uitzondering van schaden ten 

gevolge van diefstal, verduistering of vermissing, bedraagt minimaal € 500,00 per gebeurtenis, voor 

zowel casco – als WAM(m) schaden. 

- bij cascoschade tijdens verhuur als gevolg van diefstal, vermissing of verduistering van een object 

uitgerust met Tracking en Tracing, geldt geen eigen risico.  

- bij cascoschade tijdens verhuur als gevolg van diefstal, vermissing of verduistering van een niet 

beveiligd object geldt een verhoogd eigen risico van 20% van het schadebedrag met een minimum 

van € 2.500,00 per gebeurtenis 

- bij cascoschade van objecten ten gevolge van verduistering of vermissing, of schade als gevolg van 

diefstal buiten de verhuurperiode wordt clausule B 26 niet toegepast en geldt een vast eigen risico 

van EUR. 1.250,00 per gebeurtenis. 

Indien het object is voorzien van Tracking en Tracing is er in geval van diefstal, vermissing of 

verduistering buiten de verhuurperiode geen eigen risico van toepassing. 

 

 

Eigen risico Hulpstukken 

Indien een verzekerd object, voorzien van een goedgekeurde tracking & tracing unit inclusief een geldig en 

actief abonnement, is voorzien van hulpstukken (anders dan een Global Positioning System (GPS) systeem) 

en klein materialen die worden gebruikt met of door het verzekerde object, zal ingeval van diefstal, 

vermissing en verduistering van de desbetreffende hulpstukken en klein materialen een eigen risico gelden 

gelijk aan het Casco eigen risico vermeld op de polis met een minimum van € 500 per gebeurtenis. 

 

18. Automatische dekking objecten 

Op grond van deze clausules zijn uitsluitend de aan de polis gehechte specificatie geregistreerde objecten 

verzekerd.  

Nieuwe objecten, die gedurende het verzekeringsjaar voor risico van verzekeringnemer komen, worden 

automatisch krachtens deze polis meeverzekerd, maar alleen zodra deze voor rekening en/of 

verantwoordelijkheid van verzekerde zijn, Deze dekking is uitsluitend van kracht indien, in geval van schade, 

deze verantwoordelijkheid gedocumenteerd aangetoond wordt.  

Deze automatische dekking voor nieuwe objecten geldt bovendien uitsluitend indien en voor zover de 
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nieuwe objecten gelijksoortig zijn met en een gelijkwaardige toepassing hebben als, de reeds op de polis 

geregistreerde objecten en per object geen hogere investering vergen dan € 250.000,- tenzij in de polis een 

ander (hoger/lager) bedrag is vermeld. Bovendien geldt een dekking geheel conform de reeds verzekerde 

objecten.  

 

19. Clausule vervoer gevaarlijke stoffen 

Onder deze verzekering is medeverzekerd de aansprakelijkheid zoals beschreven in art. 3a van de 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,-- per object per gebeurtenis. 

 

20. Clausule kabels, buizen en leidingen volgens Wion (laatste wetgeving) 

Kabels en leidingen. 

Het verzekerd bedrag voor schade aan kabels, buizen en/of leidingen bedraagt maximaal  

€ 500.000,00 per gebeurtenis. 

 

De verzekering dekt tijdens de verzekeringsperiode de aansprakelijkheid van de verzekerde(n) voor 

zaakschade die met of door het object is veroorzaakt aan ondergrondse kabels, buizen, leidingen en andere 

ondergrondse zaken. Overige vermogensschade en ander nadeel is niet gedekt. 

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 - een kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en 

openbare ruimte anno 2011- en de rechtsopvolgers van deze organisatie. 

 

KLIC melding (of Kadaster waar wordt gesproken over KLIC) 

Bij graaf-, bagger- of grond(verzet) werkzaamheden geldt onverminderd het voorgaande dat verzekerde ter 

voorkoming van schade in ieder geval:  

1. Voorafgaande aan het uitvoeren van graaf-, bagger- of grond(verzet) werkzaamheden uitvoerig 

onderzoek doet naar de ligging van kabels, buizen en leidingen. Dit dient te geschieden door melding 

van de voorgenomen werkzaamheden, in een periode tussen 20 doch uiterlijk 3 werkdagen daaraan 

voorafgaand, bij het (regionaal) Kabels en Leidingen Informatie Centrum, hierna te noemen KLIC.      

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. In dat geval overlegt de verzekerde voor aanvang van de werkzaamheden met de kabel-

/leidingbeheerder(s) over de wijze van uitvoering van de werkzaamheden en maakt hierover afspraken. 

 

2. 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.  
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3. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden, op basis van de verkregen informatie van het KLIC of de 

kabel-/leidingbeheerder(s) zich vergewist van de juiste ligging van de kabels, buizen en leidingen door 

middel van het handmatig controleren of vrijmaken. 

 

4. Indien de voorgenomen werkzaamheden worden uitgevoerd op plaatsen waarover het KLIC niet de 

benodigde informatie kan verstrekken, de werkzaamheden uitvoert overeenkomstig de gemaakte 

afspraken met de kabel- en leidingbeheerder(s). 

 

Indien deze voorzorgsmaatregelen in acht zijn genomen én door verzekerde kan worden aangetoond dat 

aan de nodige voorzorgsmaatregelen is voldaan geldt het eigen risico zoals vermeld op het polisblad of de 

bijbehorende objectspecificatie. 

 

Extra eigen risico 

Indien de genoemde voorzorgsmaatregelen niet in acht zijn genomen of niet kan worden aangetoond dat 

aan de nodige voorzorgsmaatregelen is voldaan geldt bovenop het reguliere eigen risico een extra eigen 

risico van €  2.500,-- per gebeurtenis.   

 

21. Clausule regie aansprakelijkheid 

De verzekering dekt tijdens de verzekeringsperiode de aansprakelijkheid van de met of door het verzekerde 

object veroorzaakte schade als gevolg van een instructie of aanwijzing van een daartoe bevoegde derde. 

Verzekerde is verplicht om – aantoonbaar — de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen volgens de meest 

recente versie van de WION en aanvullend hierop de “Richtlijn zorgvuldig graafproces” van CROW - een 

kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte anno 2011- en de rechtsopvolgers 

van deze organisatie. 

 

Eigen plicht feitelijk graver 

Op de feitelijke graver (de machinist met machine en eventueel een grondwerker, die onder 

verantwoordelijkheid of leiding van de grondroerder de werkzaamheden verricht) rust een zelfstandige 

verplichting om zorgvuldig te graven. Op de feitelijke graver rust een onderzoeksplicht.  

 

Andere verzekeringen gaan voor 

Deze dekking geldt niet als de aansprakelijkheid van de verzekerde is gedekt op een andere polis, of daarop 

gedekt zou zijn wanneer deze verzekering niet zou hebben bestaan. 

 

Extra eigen risico 

Als de genoemde voorzorgsmaatregelen niet in acht  zijn genomen of niet kan worden aangetoond dat aan 

de nodige voorzorgsmaatregelen is voldaan geldt een extra eigen risico voor schade aan Kabels en 

Leidingen van €  2.500,-- per gebeurtenis.   

 

Maximum verzekerd bedrag regiefouten houder 

Ten aanzien van regiefouten van de houder en/of de huurder van het verzekerde object, indien de 
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aansprakelijkheid niet voortvloeit uit deelname aan het verkeer, zoals omschreven in de Wet 

Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen, wordt het maximum verzekerd bedrag beperkt tot  

€ 250.000,-- per gebeurtenis 

 

22. Clausule legitimatie voor verhuur en demo’s 

Om fraude te voorkomen worden de volgende handelingen uitgevoerd: 

Gebruiker/ontvanger (ook bij inleen en uitleen) van het verzekerde object dient zich te legitimeren met een 

kopie bank- of giroafschrift of een salarisstrook (niet ouder dan 30 dagen, t.b.v. adrescontrole, alle getallen 

en bedragen mogen verwijderd worden) en een rijbewijs of paspoort. In het geval van een bedrijf of instelling 

verlangen wij  een geldig legitimatiebewijs en een kopie inschrijving van de Kamer van Koophandel (niet 

ouder dan 1 jaar). Indien er een andere wijze van legitimeren is kan deze gehanteerde wijze worden 

voorgelegd aan de verzekeraar en, na goedkeuring, zal deze worden vastgelegd als zijnde legitimatie-eis. 

 

Dubbele legitimatie 

1. Legitimatiebewijs 

De verhuurder controleert bij aangang van verhuurovereenkomst of de gegevens overeenkomen met de 

persoonsgegevens die huurder/ontvanger heeft opgegeven. Er wordt of en digitale foto van het geldig 

legitimatiebewijs gemaakt of een fotokopie.  

Bij een digitale foto dient er zorg te zijn dat alle gegevens goed uit leesbaar zijn 

 

2. Rekeningnummer 

De verhuurder vergelijkt de gegevens van de bankpas met de gegevens van het legitimatiebewijs. Dit ter 

voorkoming van misbruik van het bankrekeningnummer of de bankpas. Ook wordt er gevraagd 25% van het 

huurbedrag met een minimum van € 250,00 van dit rekeningnummer te pinnen voor het verhuurde object. 

 

Het rijbewijs of paspoort dient gedurende de huurperiode te worden afgegeven c.q. een goed leesbare kopie 

dient bij de overeenkomst bewaard te worden. 

 

Verlies recht op schadevergoeding 

Indien bij diefstal, verduistering en/of vermissing blijkt dat aan bovenstaande niet is voldaan verliest 

verzekerde/verzekeringnemer het recht op schadevergoeding. 

 

23. Clausule diefstal werk- en land(bouw)materieel B26 (voor 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% van het schadebedrag met een minimum van € 

2.500,-- 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. 
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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, en 

-  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/shovel) 

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* 

 

http://www.vnab.nl/
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Voor elke beveiliging geldt:  * identificatie = Chassisnummer of framenummer + NL 

 

24. Clausule Tracking & Tracing 

De clausule B 26 is niet van toepassing indien het/de verzekerde object(en) is/zijn voorzien van een 

operationeel vooraf door de verzekeraar(s) akkoord bevonden Tracking & Tracing systeem. Indien 

abonnementsgelden voor dit systeem niet zijn betaald is er geen sprake van een operationeel Tracking & 

Tracing systeem. 

 

Vervangend object na diefstal 

Verzekeraar(s) zullen enkel in geval van onder de polis gedekte diefstal (d.w.z. niet in geval van 

verduistering) van een object uitgerust met een door de verzekeraar(s) akkoord bevonden operationeel 

Tracking & Tracing systeem, na in achtneming van een periode van 2 wachtdagen direct volgend op de 

datum van diefstal, de kosten voor het inhuren van een gelijksoortig vervangend object vergoeden voor een 

periode van maximaal 7 dagen aansluitend aan de wachtdagen mits dit noodzakelijk is voor de huurder om 

een klus of het Werk waarvoor de machine was ingehuurd af te maken. 

 

Betaling door verzekeraar(s) na diefstal en/of verduistering 

Verzekeraar(s) zullen 30 dagen na diefstal en/of verduistering van een onder de SMVV polis verzekerd 

object overgaan tot vergoeding van de cascoschade, indien het gestolen en/of verduisterde object niet 

binnen de termijn van 30 dagen is opgespoord of gelokaliseerd.  

Schadevergoeding zal dan plaats vinden op basis van aanschafwaarde (d.w.z.: ex BTW en minus verkregen 

korting). 

Indien het/de verzekerde object(en) is/zijn voorzien van een operationeel door de verzekeraar(s) akkoord 

bevonden Tracking & Tracing systeem zal schadevergoeding plaatsvinden op basis van de aanschafwaarde 

regeling, mits het/de verzekerde object(en) niet ouder is/zijn dan 36 maanden. 

 

25. Clausule g(lobal) p(ositioning) s(ystem) 

Een extra eigen risico van € 2.500 is van toepassing op schade door diefstal, vermissing of zoekraken van 

het GPS-systeem alsmede de toebehoren uit een vervoermiddel of bergplaats, tenzij sprake is geweest van:  

 

- diefstal, vermissing of zoekraken na braak aan de deugdelijk afgesloten ruimte waarin het 

vervoermiddel is gestald; 

- diefstal, vermissing of 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 

Aggregaten 

Compressoren  

Generatoren 

Mechanische beveiliging* (onder andere: 

blokkering hijs-ogen /wielklem/verankering) 

Niet nader genoemd materieel Minimaal mechanische beveiliging* 
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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 het extra eigen risico niet van toepassing indien 

schade door diefstal optreedt waarbij sprake is geweest van:  

- diefstal van het gehele object, of 

- diefstal, vermissing en zoekraken na braak aan het deugdelijk afgesloten object.  

 

 

Basis van de vergoeding 

De maatschappij vergoedt bij diefstal van het GPS-systeem zoals hierboven vermeld: 

wanneer de herstel- of vervangingskosten de dagwaarde van het GPS-systeem onmiddellijke voor de 

gebeurtenis te boven gaan, de dagwaarde met een minimum van 20% van de nieuwwaarde, of de 

vervangingswaarde wanneer deze lager is. Voor zaken die onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor zij 

bestemd zijn, zal ten hoogste de dagwaarde worden vergoed. 

Dagwaarde: het bedrag benodigd voor het verkrijgen en bedrijfsklaar opstellen van nieuwe zaken van 

vergelijkbare kwaliteit en met dezelfde of vergelijkbare technische specificaties onder aftrek van een bedrag 

wegens waardevermindering door gebruik of slijtage dan wel technische- en/of economische veroudering. 

Nieuwwaarde: het bedrag benodigd voor het verkrijgen en bedrijfsklaar opstellen van nieuwe zaken van 

gelijke kwaliteit en met dezelfde of vergelijkbare technische specificaties.  

Vervangingswaarde: het bedrag benodigd voor het verkrijgen en bedrijfsklaar opstellen van zaken met 

dezelfde of vergelijkbare technische specificaties, inzake kwaliteit, staat en ouderdom, gelijkwaardig aan de 

beschadigde of verloren zaken. 

 

26. Uitsluiting atoomkernreacties, (bio-) chemische wapens 

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

 

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. 

Voor zover 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. 

 

2. Een chemisch, biologische, biochemische of elektromagnetisch wapen. 
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27. Uitsluiting onderhoud en reparatie   

Schade ten gevolge van normaal onderhoud en daarmee gepaard gaande reparatie is uitgesloten van 

dekking onder de voorwaarden van het Stopel Materieel Verzekeringsplan Verhuur. 

 

28. 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. 

 

29. Uitsluiting alcohol en bevoegde bestuurder  

Uitgesloten is schade veroorzaakt terwijl de bestuurder: 

- niet bevoegd is het object te besturen,  

- 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,  

- de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt. 

 

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. 

 

30. Uitsluiting volcontinue bedrijven 

Uitgesloten is schade in verband met inzet van het materieel bij zogenaamde volcontinue bedrijven. (Bij 

volcontinu productie werkt het personeel in ploegendienst) 

 

31. Uitsluiting optochten en evenementen  

Uitgesloten is schade in verband met deelneming van het materieel bij optochten, carnavalsfeesten en  

jaarmarkten, demonstraties  en  andere soortgelijke evenementen. 

 

32. Uitsluiting schade aan schepen en vliegtuigen 

Uitgesloten is schade toegebracht aan schepen en vliegtuigen. 

 

33. 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. 

 

34. NHT Clausuleblad  terrorismedekking  

In aanvulling op de verzekeringsvoorwaarden is het “Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse 

Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT)” van toepassing. 
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Het “Clausuleblad terrorismedekking” is 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 kunt u de 

tekst raadplegen. 

 

35. Andere verzekeringen gaan voor  

Er is geen dekking indien en voor zo ver: 

- de in deze voorwaarden bedoelde evenementen 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 evenementen 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. 

 

36. Clausule Messen en Bladen 

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 niet voor hakselaars. 

 

37. Premies en premieberekening 

De premies voor deze verzekering zijn in een aparte overeenkomst tussen de verzekeringnemer en de 

maatschappij na bemiddeling door Stopel Bedrijfsverzekeringen B.V. bepaald. 

- Basisdekking: de jaarpremie wordt berekend over de totale oorspronkelijk investeringswaarde van 

het gehele verhuurpark en evt. handelsvoorraad. 

- Aanvullende dekking: de jaarpremie wordt berekend over de totale jaaromzet van de verhuur, 

waarbij de huurder van de verzekeringnemer is meeverzekerd. De premie wordt berekend over de 

totale bruto huurpenningen, inclusief toeslagen en kosten, exclusief BTW. 

- Collegiale inhuur:: de jaarpremie wordt berekend over de totale kosten van collegiale inhuur in het 

betreffende verzekeringsjaar. 

Alle premies zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. De jaarpremies voor collegiale inhuur en voor de huurder 

meeverzekerd worden vooraf geschat in redelijk overleg tussen de verzekeringnemer en de maatschappij. 

Alle premies worden na afloop van ieder verzekeringsjaar na-verrekend op basis van de werkelijk 

gerealiseerde bedragen c.q. de actuele stand van zaken. Indien grotere premiebedragen  moeten worden 

na-verrekend, worden de voorschotbedragen daarop aangepast. 

 

38. Clausule na-verrekening 

http://www.terrorismeverzekerd.nl/
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Ieder jaar wordt de polis na-verrekend over de bruto verhuuromzet en de totale investeringswaarde van het 

verhuurpark op basis van een accountantsverklaring. De verzekeringnemer dient hiervoor de nieuwwaarde 

van  verhuurpark ten behoeve van de basisdekking , bruto verhuur omzet ten behoeve van de aanvullende 

dekking , en bruto omzet collegiale inhuur op te geven. 

De nieuwwaarde van het verhuurpark dient men per 1-1, 1-7 en 31-12 op te geven en wordt als gemiddelde 

1 maal per jaar na-verrekend. 

Deze stukken dienen door de accountant te worden gewaarmerkt. Indien deze stukken niet overlegd worden 

binnen de gestelde termijnen of zonder accountant waarmerk volgt een onherroepelijke 30% verhoging.  

 

39. Clausule voorschotpremie 

De definitieve netto premie bedraagt nooit minder dan 80% van de netto betaalde voorschotpremie. Zodra 

de na-verrekening van het vorige jaar plaatsvind wordt het voorschot van het lopende jaar direct aanpast 

met het verschil van de definitieve premie van het afgelopen jaar. Dit gebeurt alleen indien de premie van 

het lopende jaar lager is dan de definitieve premie van vorige jaar. Het voorschot wordt niet verlaagd, tenzij 

anders overeengekomen. 

 

40. Klachtenbehandeling 

Klachten naar aanleiding van de verzekeringsovereenkomst kunnen – behalve aan de directie van 

verzekeraar(s) – worden voorgelegd aan het Kifid, bestaande uit:  

Ombudsman Schadeverzekering, postbus 93560, 2509 AB  DEN HAAG; 

Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf, postbus 93560, 2509 AB  DEN HAAG. 

 

41. 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.  

Op deze registratie is een privacyreglement van toepassing. 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).  

 

42. Intermediairswijziging 

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. 

 

43. Risico’s niet op land 

Uitgesloten is schade aan of door  materieel dat wordt gebruikt  in de offshore, boorplatforms, en op schepen 

pontons etc. 

 

44. Goederen in consignatie 

Van goederen in consignatie is buiten de clausules en voorwaarde bovendien uitgesloten schade door 

gebruik en eigen gebrek en bestaande schades, schade door geleidelijke invloeden, schade door korsluiting, 
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schade als gevolg van onoordeelkundig gebruik, schade aan kabels leidingen en buizen. 

Consignatie goederen moeten aangemeld worden bij intermediair en verzekeraar en kunnen worden 

meeverzekerd tegen nader vast te stellen premie, maar de minimum premie is altijd € 125,00 euro.  

 

44.B  Inleen 

Inleen ( Dat wil zeggen het gebruik door verzekeringsnemer zelf van een machine van een ander 

verhuurbedrijf of importeur, zonder dat hier een in/verhuurovereenkomst aan ten grondslag ligt),  is in 

uitgesloten, tenzij met de verzekeraar is overeengekomen dat “Inleen” als extra rubriek is mee verzekerd ( 

niet zijnde: alle objecten/ machines/ werktuigen/ gereedschappen/ uitrustingsstukken etc. die deel uitmaken 

van de verhuurvloot, verhuurd of bestemd voor verhuur.)   

Dekking is conform rubriek A Basisdekking  

De dekking is beperkt tot 10% van de verzekerde som  van de handelsvoorraad en zal nooit hoger zijn dan 

de verzekerde som genoemd onder conform rubriek A Basisdekking  

 

Alle andere van toepassing  zijnde clausules voorwaarden en eigen risico’s conform rubriek A Basisdekking  

zijn van toepassing. 

 

44.C Uitleen 

Uitleen (Dat wil zeggen het gebruik door een ander professioneel bedrijf dan de  verzekeringsnemer zelf, 

van een machine van uit de handelsvoorraad, zonder dat hier een in/verhuurovereenkomst aan ten 

grondslag ligt ), is in principe uitgesloten tenzij met de verzekeraar is overeengekomen dat “Uitleen” als extra 

rubriek is mee verzekerd ( niet zijnde: alle  

objecten/machines/werktuigen/gereedschappen/uitrustingsstukken etc. die deel uitmaken van de 

verhuurvloot, verhuurd of bestemd voor verhuur.)   

Dekking is conform rubriek A Basisdekking  

De dekking is beperkt tot 10% van de verzekerde som  van de handelsvoorraad en zal nooit hoger zijn dan 

de verzekerde som genoemd onder conform rubriek A Basisdekking  

 

Alle andere van toepassing  zijnde clausules voorwaarden en eigen risico’s conform rubriek A Basisdekking  

zijn van toepassing. 

 

45. Clausule bewerk en 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 is uitgesloten: 

 schade ten gevolge van het gebruik van een beul bal; 
 

 schade door sloop aan onderdelen en/of materialen die voor hergebruik bestemd zijn; 
 

 schade door het trekken van paalfundaties; 
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 schade aan tuinaanleg, beplanting en bestrating; 
 

 schade door gebruik (belasten) van bestaande, te handhaven, begane grondvloeren en kelders. 
 

 schade ontstaan door en/of in verband met het slopen van de verkeerde gebouwen en/of objecten, 
 

 dan wel te veel of te ver wegslopen van te handhaven delen van bestaande gebouwen of objecten, 
 

 alsmede bewerking van verkeerde percelen of perceel gedeelten. 

  

Voor schade ontstaan door of tijdens sloopwerkzaamheden geldt per gebeurtenis een extra eigen risico van 

€ 1.250,-- per gebeurtenis, tenzij in de polis of bijbehorende objectspecificatie 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. 

 

46. Clausule handels- en economische sancties 

1.      Uitgesloten is schade aan en/of verlies van zaken waarin op grond van nationale  of internationale 

regelgeving niet mag worden gehandeld. 

2.      Uitgesloten zijn de (financiële) belangen van personen, ondernemingen, overheden en andere 

entiteiten ten aanzien van verzekeraars ingevolge nationale of internationale regelgeving niet is toegestaan 

die belangen te verzekeren. 

 

47. Bosbouw  

Uitgesloten is schade aan of door  materieel dat wordt gebruikt  in de bosbouw of bosbouw werkzaamheden 

etc. 

 

48. Clausule 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 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 besluiten 

een olieanalyse/ brandstofanalyse te laten uitvoeren. 

 

 

 


