Stopel Materieel Verzekeringsplan
Clausuleblad
Naast de basisvoorwaarden en aanvullende voorwaarden Stopel Materieel Verzekeringsplan
(SMV2021) kunnen al dan niet verplicht de volgende clausules door middel van een clausuleblad
aangehecht worden op het certificaat:
- 25.1 Financieringsclausule
- 28.1 Clausule eigen risico graafschade i-box
- 30.1 Clausule doorlopende lastdekking
- 33.2 Clausule eigen risico Tracking & Tracing
- 34.1 Clausule brand/diefstal/kwaadwillige beschadigingen
- 48.1 Clausule diefstal minishovels en soortgelijke objecten
- 65.1 Clausule dagwaarde vergoeding
25.1 Financieringsclausule
Indien een financiering van toepassing en/of bekend is, zal de financier vermeld worden op het
certificaat. De krachtens deze verzekering verschuldigde uitkeringen ter zake van schade aan het
verzekerd object, alsmede de restitueren premiebedragen worden betaald aan genoemde financier,
tenzij deze de verzekeraar schriftelijk machtigt tot uitbetaling aan de verzekeringnemer.
De in de voorgaande alinea’s vermelde bepalingen houden op van kracht te zijn van het ogenblik af,
waarop de betreffende financier heeft verklaard, dat hij bij het verzekerde object geen belang meer
heeft.
28.1 Clausule eigen risico graafschade i-box: (alleen van kracht indien een abonnement op
Cabletracks©)
Als aansprakelijkheid ontstaat tijdens het mechanisch verrichten van werkzaamheden aan kabels,
buizen, leidingen en ondergrondse zaken, zowel op land als onder water, dan geldt geen eigen risico
indien:
a. verzekerde de situatie vooraf (vooropname), de proefsleuven en de schade vastlegt met de
ibox van Cabletracks;
b. verzekerde bovendien aantoonbaar heeft voldaan aan zijn verplichtingen zoals vastgelegd in
de Richtlijn zorgvuldig graafproces alsmede
c. verzekerde voorafgaande aan het uitvoeren van graaf- of grondverzetwerkzaamheden
onderzoek dient te doen naar de ligging van kabels, buizen en/of leidingen door middel van
het opvragen van de gegevens bij het Kadaster Dienst KLIC. Indien de werkzaamheden
worden uitgevoerd op de niet-openbare (water)wegen of (bedrijfs)terreinen dienen de
gegevens bij de eigenaar of de beheerder van de desbetreffende (water)wegen of
(bedrijfs)terreinen worden opgevraagd. Ten aanzien van lid b. en c. geldt onverminderd het
gestelde in artikel 13 Schade aan kabels, buizen en leidingen en ondergrondse zaken van de
aanvullende voorwaarden Stopel Materieel Verzekeringsplan SMV2021.
Indien niet of niet volledig voldaan is aan het de gestelde eisen in lid a. geldt het op het certificaat
verzekering vermelde eigen risico per gebeurtenis resp. het gestelde in lid b. een extra eigen risico
van € 2.500,00.
Voor zover verzekerde niet voldoet aan het gestelde in lid c. geldt er een extra eigen risico van €
12.500,00 per gebeurtenis.
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30.1 Clausule doorlopende lastdekking:
Meeverzekerd tot maximaal € 50.000,00 per gebeurtenis voor schade aan de last. De dekking is
secundair en geschiedt op basis:
- Voorwaarden “Nederlandse Beurspolis voor Landmaterieel 2014”(NBPL 2014)
- NHT Clausuleblad Terrorismedekking
In tegenstelling tot het bepaalde in artikel 5.3 lid e van het onderdeel aansprakelijkheid dekt deze
verzekering ook de schade aan de lading en waarvoor verzekerde aansprakelijk kan worden
gehouden. De uit deze schade voortvloeiende gevolgschade is te allen tijde uitgesloten.
De verzekeraars vergoeden in geval van schade aan de goederen de reparatiekosten onder aftrek
van nieuw voor oud tot maximaal de werkelijke waarde van de goederen op het ogenblik van de
schadegebeurtenis. Indien de reparatiekosten deze waarde, minus de opbrengst van de restanten,
overtreffen of reparatie niet mogelijk is wordt de werkelijk waarde van de goederen op het ogenblik
voor de schadegebeurtenis onder aftrek van de waarde van de restanten vergoed. De uitkering
geschiedt in totaal voor ten hoogste het verzekerde bedrag.
33.2 Clausule eigen risico Tracking & Tracing
Indien een onder deze basispolis verzekerd object is uitgerust met een door de verzekeraar(s)
goedgekeurde tracking & tracing unit inclusief een geldig en actief abonnement, is er in geval van
diefstal, vermissing en verduistering geen eigen risico van toepassing bij de dekking Casco
uitgebreid/standaard en of Brand/Diefstal/Kwaadwillige beschadigingen.
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 eigen risico van het object zoals vermeld op het
certificaat met een minimum van € 500 per gebeurtenis.
34.1 Clausule brand/diefstal/kwaadwillige beschadigingen
Artikel 4.1 van de basisvoorwaarden van het Stopel Materieel Verzekeringsplan SMV 2021 alsmede
artikel 3 sub. 3 a en b, 4, en art. 6 van de aanvullende voorwaarden Stopel Materieel
Verzekeringsplan SMV2021 worden doorgehaald en vervangen door: Art. 4.1 Schade aan het
verzekerde object. De verzekeraars vergoeden de schade door verlies of beschadiging van het
verzekerde object of een deel daarvan als gevolg van:
a. brand. Onder brand wordt verstaan een door verbranding veroorzaakt en met vlammen
gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.
Derhalve is onder meer geen brand:
- zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien;
- doorbranden van elektrische apparaten en motoren.
b. diefstal, verduistering of vermissing.
c. kwaadwillige beschadigingen door derden
De verzekeraars vergoeden in geval van schade als omschreven in artikel 4.1 bij verlies en
beschadiging de dagwaarde van het verzekerde object tot maximaal de verzekerde som.
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48.1 Clausule diefstal minishovels en soortgelijke objecten
In afwijking van het gestelde in artikel 5 (Extra) eigen risico bij diefstal werk- en land(bouw) materiaal
B26 van de aanvullende voorwaarden van het Stopel Materieel Verzekeringsplan SMV2021 en
clausule 33.2 eigen risico Tracking & Tracing geldt het volgende:
- Diefstal, verduistering en/of vermissing is uitgesloten van de dekking, tenzij het verzekerd
object is voorzien van een door verzekeraars goedgekeurd beveiligingssysteem zoals
hieronder omschreven;
- In geval verzekeringnemer aantoont dat het object was uitgerust met een gps en gsm/gprs
systeem (tracking & tracing systeem) inclusief abonnement met doormelding naar een
alarmcentrale voor opvolging, dan zal er in geval van diefstal, verduistering en/of vermissing
een extra eigen risico van 25% van het schadebedrag worden toegepast vóór andere in de
polis voorkomende eigen risico’s;
- In geval verzekeringnemer aantoont dat het object was uitgerust met een gsm/gprs en radio
frequency systeem inclusief abonnement met doormelding naar een alarmcentrale voor
opvolging, dan zijn bij diefstal, verduistering en/of vermissing de in de polis voorkomende
eigen risico’s van toepassing.
De verzekeraars vergoeden in geval van schade de dagwaarde van het verzekerde object tot
maximaal de aantoonbare aanschafwaarde. Een beveiligingssysteem dient ten tijde van de diefstal in
werking te zijn en volledig te functioneren op straffe van verlies van uitkering.
Ongeacht het gestelde in deze clausule zal diefstal, verduistering en/of vermissing niet gedekt zijn
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.
65.1 Clausule dagwaarde vergoeding
Uitdrukkelijk is bepaald dat verzekeraars in geval van schade als omschreven in artikel 4.1 van de
basisvoorwaarden Voorwaarden "Nederlandse Beurspolis voor Landmateriaal 2014” bij verlies en bij
beschadiging de dagwaarde van het verzekerde object vergoeden tot maximaal de verzekerde som.

