MechanisatiePakket Excellent Plus
Algemeen
Deze voorwaarden zijn een toevoeging op de bestaande standaard voorwaarden
Garageverzekering en vormen daarmee een onverbrekelijk geheel daarmee en zijn
toepasbaar uitsluitend voor relaties in het Stopel MechanisatiePakket Excellent Plus.
Genoemde voorwaarden gelden alleen indien de betreffende rubriek op de definitieve polis is
vermeld.
Algemeen
Maatwerk
In de Algemene Voorwaarden vermelden wij hoe wij uw verzekering verlengen. Ook op het
polisblad staat een tekst over verlenging van uw verzekering. Maar in uw geval geldt het
volgende:
- Wij verlengen uw verzekering altijd met dezelfde termijn die van toepassing was bij het
sluiten van deze verzekering.
- De bepaling over uw recht om deze verzekering na de eerste verlenging op te kunnen
zeggen met een opzegtermijn van 30 dagen is niet van toepassing.
Algemeen
Ruimste dekking garantie.
Heeft u voorafgaand aan deze polis een soortgelijke zakelijke schadeverzekering die een
ruimere dekking biedt dan uw Mechanisatie (garage) polis? Dan bieden wij die dekking ook
bij de afhandeling van uw schade. De dekking moet beschreven staan in de
polisvoorwaarden van deze soortgelijke verzekering.
Deze dekking bieden wij niet voor de rubrieken G6 en G7 alsmede merk gebonden
verzekeringen.
Deze garantie eindigt 36 maanden vanaf de ingangsdatum van de verzekering.
U moet ons er op wijzen dat deze soortgelijke verzekering een ruimere dekking heeft en ons
de voorwaarden daarvan ter hand stellen. Wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden
geven wij een aanvullende schadevergoeding. Wanneer niet wordt voldaan aan de
voorwaarden wijzen wij uw verzoek af. De in de algemene en bijzondere voorwaarden
genoemde beperkingen en uitsluitingen blijven onverminderd van kracht. (o.a. no-claim en
eigen risico en (max.) verzekerde bedragen)
Algemeen
Verzekerde hoedanigheid
In de standaardvoorwaarden is verzekerd de verzekeringnemer in zijn hoedanigheid van
exploitatie van een landbouw- en/of tuinbouw en/of bosbouw en/of
tuin&parkmechanisatiebedrijf, waaronder in ieder geval te verstaan het uitvoeren van
reparaties, onderhoudswerkzaamheden, metaalbewerking alsmede las- en
constructiewerkzaamheden aan, resp. verkoop, en import van de verzekerde objecten.
Onder lasen constructiewerkzaamheden wordt verstaan het aanpassen van machines
alsmede het incidenteel bouwen van staalconstructies voor opstallen.
Algemeen
Objecten
In de standaardvoorwaarden wordt onder “objecten” verstaan: (Landbouw)werktuigen,
tractoren, en tuin- en parkmachines, heftrucks en grondverzetmachines en alle andere
objecten waarin verzekeringnemer handelt, voor zover deze handel op enigerlei wijze te
maken heeft met de gebruikelijke activiteiten in landbouw, resp. tuinbouw, bosbouw- en
parkonderhoud en –bewerking en motorisch gedreven worden.
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Algemeen
Schadevergoeding
Als bij schade blijkt dat aan de voorwaarden omschreven in dit clausuleblad niet werd
voldaan, bestaat er geen recht op schadevergoeding.
Verhuur /Uitlenen:
Rubriek G1
Verzekerd is dan de aansprakelijkheid voor schade van derden gedurende de tijd dat een
object is verhuurd/uitgeleend aan cliënten.
Rubriek G5
Indien rubriek G5 is meeverzekerd, dan is schade aan het verhuurde, uitgeleende object ook
(beperkt) casco verzekerd.
Afwijking inzake Grondverzetmachines:
Bij verhuur van grondverzetmachine geldt in afwijking van de polisvoorwaarden het
volgende:
- Eigen risico bij schade aan ondergrondse kabels en leidingen 500 euro per evenement
Algemeen
Beschikbaar gestelde voertuigen en objecten voor evenementen door derden
Objecten die door derden voor shows en demonstraties beschikbaar zijn gesteld.
(consignatie), vallen onder de standaarddekking van de Stopel Mechanisatiepolis Excellent
Plus voor zowel schade van derden, alsmede schade aan het beschikbaar gestelde object
zelf, gedurende de tijd dat een object is verhuurd/uitgeleend aan verzekerde en/of zijn
cliënten. De dekking geldt alleen voor zover deze schade niet is gedekt onder een andere
verzekering al dan niet van oudere datum. De dekking is van kracht tijdens deelname aan
shows, demonstraties en tentoonstellingen binnen Nederland en EU landen.
Algemeen
Beschikbaar gestelde voertuigen en objecten voor evenementen aan derden
Verhuur / Uitlenen en/of Demo alsmede deelname aan evenementen, zoals o.a.
demonstraties, shows ententoonstellingen buiten het risicoadres, is zonder premieopslag
meeverzekerd. Uitsluiting: doorverhuur door de cliënt.
Rubriek G1
Gekentekende voertuigen
- Gekentekende voertuigen hebben standaard WA dekking voorzover deze zijn aangemeld
op het Kentekenregistratie Systeem van de Mechanisatie polis.
In afwijking op de standaardvoorwaarden Rubriek G1 geldt: De verzekering geldt tevens voor
vrachtauto’s/trekkers, waarvoor het CE rijbewijs vereist is, terwijl deze met aangekoppelde
aanhanger of oplegger aan het verkeer deelnemen.
Ongekentekende voertuigen
- Ongekentekende voertuigen hebben standaard WA dekking. Ongeacht het werkelijk
aanwezig aantal en in gebruik zijn van ongekentekende voertuigen.
- Of (ongekentekende) voertuigen waarvoor een WA verzekeringsplicht geldt.
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Rubriek G2
Brandgevaarlijke werkzaamheden (bij en/of door derden)
Brandgevaarlijk werk is werk waarbij sprake is van gebruik van vuur of waarbij hoge
temperaturen of vonkvorming kan optreden zoals bij lassen (autogeen en elektrisch), slijpen,
snijden (incl. plasmasnijden), verfafbranden (incl. föhnen), (vlam)solderen en
werkzaamheden op of aan daken, dakgoten en trimmen en schoorstenen, met behulp van
warmtebronnen (zoals gas of bitumenketels).
Bij brandgevaarlijk werk bent u verplicht de volgende maatregelen te (laten) nemen:
- Genoemde werkzaamheden worden verricht door gekwalificeerd personeel, met
deskundigheid op het gebied van de betreffende werkzaamheid. De uitvoering vindt plaats
door of onder toezicht van verantwoordelijk personeel, van u of het voor u werkzame bedrijf
- Brandbare stoffen, behalve die waarmee of waaraan de werkzaamheden plaatsvinden,
moeten verwijderd worden tot op een veilige afstand van minimaal 5 meter (bij lassen of
snijden 10 meter). Als dit niet mogelijk is, moeten zij beschermd worden door een
branddeken. - Iemand moet aanwezig zijn met een goedgekeurde en functionerende
brandslang of brandblusser van minimaal 6 kg klasse ABC.
- Gedurende minimaal één uur na beëindiging van de werkzaamheden moet de werkplek
gecontroleerd worden op het ontstaan van brand.
Dit geldt zowel bij werkzaamheden in eigen beheer als bij uitvoering door en/of bij derden.
Blijkt in geval van schade, dat in de onmiddellijke omgeving van de plaats waar de brand
vermoedelijk is uitgebroken, werkzaamheden, als hierboven omschreven, zijn uitgevoerd,
moet u aannemelijk maken dat genoemde voorzorgsmaatregelen getroffen zijn. Indien deze
maatregelen niet zijn getroffen, zal een eigen risico ingehouden worden van 10% van het
schadebedrag, met een minimum van € 10.000,00 en een maximum van 100.000,00 per
gebeurtenis.
Zijn er meerdere dekkingen op de schade van toepassing?
Dan trekken wij dit eigen risico slechts één keer af van de schadevergoeding.
Rubriek G2
Goed werkgeverschap
Wij bieden ook dekking voor het financieel nadeel dat een ondergeschikte lijdt, als gevolg
van het ontbreken van een behoorlijke verzekering of vergoeding ten behoeve van een
dergelijke verzekering waarvoor verzekerde als werkgever op grond van artikel 7:611 BW
en/of artikel 6:248 BW had moeten zorgen.
Voorwaarde voor deze dekking is dat de ondergeschikte door een ongeval schade aan
personen en/of schade aan zaken lijdt en dat het ongeval in verband staat met het verrichten
van werkzaamheden, een zakenreis of deelname aan een werkgerelateerde activiteit (zoals
bijvoorbeeld een personeelsuitje).
Wegam
Uw medewerkers zijn verzekerd voor verkeersschade. Dat geldt ook voor inleenkrachten,
stagiairs, vrijwilligers, freelancers of zzp'ers die werken voor uw bedrijf. De voorwaarden
staan in de Voorwaarden verzekering Verkeersschade voor werknemers, dekking Rubriek A
en B.
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Wij bieden geen dekking:
- als verzekerde heeft voldaan aan zijn verplichting om te zorgen voor een behoorlijke
verzekering of een vergoeding ten behoeve van een dergelijke verzekering;
- als aanspraak kan worden gemaakt op een vergoeding uit andere hoofde, zoals een
andere verzekering, wet, voorziening of regeling, indien en voor zover de in lid a bedoelde
verzekering niet zou hebben bestaan;
- als het ongeval veroorzaakt is tijdens deelname aan het verkeer met een motorrijtuig
waarvan de ondergeschikte bestuurder of passagier is, behalve als de ondergeschikte
tijdens de uitoefening van werkzaamheden passagier is van het openbaar vervoer of
bestuurder of passagier is van een motorrijtuig waarvoor geen wettelijke verzekeringsplicht
geldt;
- als het ongeval heeft plaatsgevonden voor 1 januari 2009.
Rubriek G2
Klussen clausule
De dekking geldt tevens voor werkzaamheden die buiten de verzekerde hoedanigheid vallen,
echter welke door de aard en kennis van het bedrijf kunnen worden uitgevoerd.
Indien van toepassing:
- Bij werkzaamheden aan motoren, anders zijnde dan motorrijtuigen, geldt dat de schade is
beperkt tot schade die direct verband houdt met de uitvoering van werkzaamheden.
- Het eigen risico is 10 % van het schadebedrag met een minimum van € 1.000,00 per
gebeurtenis.
Rubriek G2 / G4
Keuringswerkzaamheden
De verzekering is tevens van kracht indien de verzekerde keuringswerkzaamheden aan
verzekerde objecten verricht, echter uitsluitend indien en voorzover verzekeringnemer
daartoe door een als zodanig erkende instantie officieel is gecertificeerd.
Rubriek G2 / G4
CE-Markering
Indien een verzekerde een wijziging uitvoert aan een in reparatie/keuring en/of modificatie
gegeven object,
tengevolge van welke wijziging feitelijk een nieuwe z.g. CE Markering moet worden
aangebracht, doch dit
wordt verzuimd, dan zijn gebeurtenissen veroorzaakt met het betreffende object op grond
van en met
toepassing van de Algemene en Bijzondere voorwaarden gedekt.
Rubriek G4
Aanpassing aan objecten
De verzekering geldt ook voor schade die het gevolg is van aanpassingen en modificeren
aan cliëntobjecten welke in opdracht van cliënt worden uitgevoerd voorafgaand van levering
van het oorspronkelijke product, alsmede levering van een gebrekkig of ondeugdelijk
product. Schade aan het oorspronkelijke product zelf, anders dan veroorzaakt door
aanpassing en/of modificatie, alsmede daaruit voortvloeiende herstel kosten is van de
verzekering uitgesloten. (artikel 5 van de rubrieksvoorwaarden G2)
Het eigen risico is 10 % van het schadebedrag met een minimum van € 1000,00.
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Rubriek G4
Werkzaamheden op locatie
De dekking voor werkzaamheden op locatie bij derden is beperkt tot schade die direct
verband houdt met de uitvoering van werkzaamheden alsmede schade die het gevolg is van
niet juist uitgevoerde werkzaamheden.
Rubriek G5
(Beperkt) Casco Voertuigen en objecten
Voor gekentekende objecten gelden de volgende condities:
- volledige cascodekking voor voertuigen niet ouder dan 96 maanden en;
- Beperkt casco voor objecten voertuigen ongeacht de ouderdom.
Voor ongekentekende objecten gelden de volgende condities:
- Volledige cascodekking voor objecten niet ouder dan 120 maanden en;
- Beperkt casco voor objecten ongeacht de ouderdom.
De no-claimkorting op een garagepolis vervalt geheel of gedeeltelijk bij elke niet verhaalbare
schade.
Rubriek G5
Ruitschade
- Bij ruitschade geldt een eigen risico van 150,- per motorrijtuig.
- Eigen risico bij vervanging door een erkend glasherstelbedrijf: € 75,00 per ruit.
- Ruitreparatie door Carglass of Autotaalglas is gratis Ruitschade wordt achteraf vergoed na
indienen van factuur onder aftrek van het eigen risico.
De no-claimkorting op een garagepolis vervalt geheel of gedeeltelijk bij elke niet verhaalbare
schade.
Rubriek G6
Verkeers Schadeverzekering
De dekking geldt tevens volgens de bijzondere voorwaarden Verkeers Schadeverzekering
voor Werknemers volgens model VVW 13-1. Dekking Rubriek A en B incl. Inleenkrachten,
stagiairs, vrijwilligers, freelancers, of ZZP'ers die werken voor het bedrijf.
Voor de aangemelde voertuigen via Rubriek G1, geldt tevens een Schade Verzekering
Inzittenden dekking. Voor de SVI geldt een verzekerd bedrag van € 1.000.000,00
Preventie Organisatorisch
Sleutelbeheer (geldt niet voor ongekentekende objecten)
De sleutels van alle eigen motorrijtuigen (inclusief handelsvoorraad), alsmede
klantenmotorrijtuigen die achterblijven op genoemde risicoadres(sen), dienen altijd in een
afgesloten en braakwerende kast of kluis (minimale waardeberging € 5.000,-) te worden
opgeborgen. Wij verwijzen naar de bepaling, zoals deze voor de rubrieken G4 en G5 van
kracht is (zie artikel 4.3 van de Bijzondere Voorwaarden Casco
Motorrijtuigen, model GRCA 06-2). De kluis dient conform voorschriften verankerd te zijn.
Van de verzekering is uitgesloten schade ontstaan door onvoldoende zorg.
Hiervan is in ieder geval sprake bij diefstal, braak, joyriding of vermissing als:
- het motorrijtuig wordt achtergelaten, terwijl de sleutel(s) of kentekenbewijzen in het
motorrijtuig aanwezig is/zijn, of- het motorrijtuig wordt achtergelaten zonder dit af te sluiten
met uitzondering van de in de werkplaats en/of showroom aanwezige motorrijtuigen tijdens
bedrijfstijd, of
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- niet alle bij het motorrijtuig behorende originele sleutels en/of kentekenbewijzen kunnen
worden overgelegd, behalve als kan worden aangetoond dat deze waren opgeborgen in een
braakwerende kast of kluis die zich bevindt in de bedrijfspanden, waarbij sprake moet zijn
van zichtbare braakschade aan kast of kluis.
Preventie Organisatorisch
Brandpreventie
- Voldoende blusmiddelen plaatsen conform NEN 4001: 2006 en deze eens in de twee jaar
te laten controleren door een REOB-erkend bedrijf overeenkomstig NEN 2559 voor kleine
blusmiddelen en NEN-EN 671-3 voor slanghaspels.
- De elektrische installatie dient te voldoen aan de norm NEN 1010 en NEN 3140.
- De verwarmingsinstallatie dient jaarlijks door een erkend installatiebedrijf te worden
gecontroleerd.
- Daar waar roken is toegestaan uitsluitend gebruik maken van onbrandbare asbakken. Voor
het ledigen van de asbakken moeten metalen, zelfdovende of zelfsluitende afvalbakken of
peukenverzamelaars worden gebruikt.
- Verlengsnoeren verwijderen en zo nodig extra wandcontactdozen laten plaatsen door een
erkend installateur. Verlengsnoeren zijn bedoeld voor tijdelijk en kortstondig gebruik.
- Pictogrammen ophangen bij de aanwezige blusmiddelen.
- Het is raadzaam om het alarmsysteem te laten voorzien van enkele rookmelders.
Preventie Bouwkundig
Inbraak - Bouwkundig
(niet van toepassing voor het Stopel Mechanisatiepakket Excellent Plus, tenzij dit voortkomt
uit plaatsgevonden Risicoinspectie)
- Het hang en sluitwerk moet ten minste voldoen aan SKG** ®.
- Indien er (een) overheaddeur(en) aanwezig is/zijn: Het aanbrengen van een hardstalen
hangslot in de geleiderail van de overheaddeur(en).
Preventie Elektronisch en Reactie
Elektronisch
(niet van toepassing voor Stopel Mechanisatiepakket Excellent Plus, tenzij dit voortkomt uit
plaatsgevonden Risicoinspectie en/of reeds aanwezige gecertificeerde BORG beveiliging)
Wij bieden alleen dekking voor schade door diefstal, vandalisme of brandstichting als de
preventiemaatregelen voldoen aan de eisen in de VRKI (Verbeterde Risico Klasse Indeling)
van het CCV. Deze maatregelen moeten aantoonbaar door verzekeringnemer aangebracht
zijn en gecertificeerd zijn door een erkend BORG beveiligingsbedrijf. Verzekeringnemer moet
de geldigheidstermijn van het certificaat zelf bewaken. Als er daarnaast specifieke eisen ten
aanzien van de preventie zijn vastgelegd, dan bieden wij alleen dekking als ook aan deze
randvoorwaarden is voldaan.
Verzekeringnemer moet:
- een onderhoudscontract afsluiten met het beveiligingsbedrijf; dit onderhoudscontract moet
ingaan op de datum van oplevering en van kracht te blijven tijdens de looptijd van de
verzekering;
- de beveiliging in een werkvaardige toestand houden en gebruiken;
- zorg dragen voor goede afspraken inzake een effectieve alarmopvolging, een zorgvuldig
sleutelbeheer en toezien op de naleving daarvan;
- als de beveiliging zich om welke reden dan ook niet in werkvaardige toestand bevindt, dit
zo snel
mogelijk, maar uiterlijk op de eerstkomende werkdag melden aan het beveiligingsbedrijf, en
- als de beveiliging niet binnen 3 x 24 uur gerepareerd kan worden ons zo snel mogelijk
inlichten, maar uiterlijk op de eerstkomende werkdag, en onze voorschriften opvolgen;
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- tijdens de periode waarin de beveiligingsinstallatie zich niet in werkvaardige toestand
bevindt, die maatregelen treffen, welke redelijkerwijs verwacht mogen worden om schade
door diefstal, vandalisme of brandstichting te voorkomen;
- vooraf met zowel het beveiligingsbedrijf als ons overleg plegen als door een verbouwing of
iets anders, al dan niet tijdelijk, een geringere graad van beveiliging optreedt;
- iedere wijziging die invloed kan hebben op het diefstal-/vandalisme-/brandstichting risico
aan ons melden. Als binnen de beveiligingsklasse is gekozen voor beveiliging door middel
van compartimentering, dan moet de verzekeringnemer buiten.

