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1 Dekking Wettelijke Aansprakelijkheid 
Deze dekking geldt alleen als dit op uw polis staat. 

1.1 Wie zijn verzekerd? 

Verzekerd zijn: 

• de verzekeringnemer. Dit is degene die de verzekering heeft afgesloten; 

• de eigenaar of houder van het werkmaterieel dat op uw polis staat; 

• de bestuurder van het werkmaterieel, die met uw toestemming het werkmaterieel bedient of bestuurt; 

• de passagiers van het werkmaterieel, die vervoerd worden op een daarvoor bedoelde plaats. Dus 
bijvoorbeeld niet los in een laadbak of op aanhangers; 

• de werkgever van de eerder genoemde bestuurder of passagiers. Maar alleen als deze werkgever 
aansprakelijk is voor de schade die de bestuurder of passagiers hebben veroorzaakt.  

Deze personen of organisaties samen noemen wij ‘verzekerden’.  
 
In de voorwaarden noemen we de verzekerden steeds ‘u’, behalve als een bepaling alleen geldt voor de 
verzekeringnemer. In dat geval schrijven we ‘u als verzekeringnemer’. 

1.2 Wat is verzekerd? 

U bent verzekerd voor de aansprakelijkheid voor schade die is toegebracht met uw werkmaterieel. Deze 
dekking voldoet aan de eisen van de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (WAM).  
  
Met uw werkmaterieel bedoelen wij het werkmateriaal dat op uw polis staat en de aanhangwagen, oplegger of 
ander werktuig dat aan dit werkmateriaal is gekoppeld. 
Met uw werkmaterieel bedoelen wij geen vaartuigen, pontons, amfibievoertuigen of vergelijkbare objecten in 
de binnenwateren en op zee. En ook niet het werkmaterieel dat daarop staat of daarop gemonteerd is. Tot slot 
bedoelen wij niet werkmaterieel dat drijft op aangebrachte drijvers en werkvaartuigen. 
 
U bent alleen verzekerd voor de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt een plotselinge gebeurtenis, 
die u niet kon voorzien of verwachten. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 

• de gebeurtenis heeft zich voorgedaan tijdens de looptijd van deze verzekering; en 

• het was bij het aangaan van deze verzekering of uitbreiding van deze dekking niet zeker dat de gebeurtenis 
zich zou voordoen; en 

• de dekking van deze schade is niet uitgesloten in artikel 1.4 ‘Wat is niet verzekerd?’ of in een van de 
bepalingen op uw polis of in een clausule op uw polis. 

 
Heeft uw werkmateriaal een verplicht kenteken? Dan geldt ook het volgende 

• de bestuurder van uw werkmaterieel moet over een geldig Nederlands rijbewijs beschikken; en 

• het werkmaterieel moet zijn aangemeld bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). 

1.2.1 Voor welke schade bent u verzekerd? 

U bent verzekerd voor de aansprakelijkheid voor schade aan personen en schade aan zaken.  

Schade aan personen 

Hieronder verstaan wij letsel, aantasting van de gezondheid of overlijden van personen. En de schade die daar 
een gevolg van is. In deze voorwaarden noemen we dit ook wel ‘personenschade’. 

Schade aan zaken 

Hieronder verstaan wij beschadiging, vernietiging, verdwijning of verloren gaan van zaken. En de schade die 
daar een gevolg van is. In deze voorwaarden noemen we dit ook wel ‘zaakschade’.  

1.2.2 Verzekerde gebeurtenissen 

De Dekking Wettelijke aansprakelijkheid biedt dekking voor de aansprakelijkheid voor schade die is 
toegebracht met uw werkmaterieel door een van de volgende gebeurtenissen. We noemen dit ‘verzekerde 
gebeurtenissen’. 
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1.2.2.1 Aansprakelijkheid voor schade die met of door uw werkmaterieel is veroorzaakt 

U bent verzekerd voor de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt met of door uw werkmaterieel. Ook 
als de aanhangwagen, oplegger of ander werktuig dat is losgekoppeld, nog niet veilig buiten het verkeer tot 
stilstand is gekomen. 

1.2.2.2 Aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door de lading van uw werkmaterieel 

U bent verzekerd voor de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt met of door de lading van uw 
werkmaterieel.  
 
Maar u bent niet verzekerd voor schade: 

• aan zaken die u met uw werkmaterieel vervoert; en/of 

• die ontstaat tijdens het in- of uitladen van lading in of uit uw werkmaterieel. Ook niet als de lading valt 
tijdens het laden of lossen.  

1.2.2.3 Aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door geleend werkmaterieel van een 
garage 

U bent verzekerd voor de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt met of door geleend werkmaterieel 
van een garage.  
 
Hierbij geldt het volgende: 
a. het gaat om tijdelijk vervangend werkmaterieel van een garage, omdat uw werkmaterieel een 

onderhoudsbeurt krijgt of gerepareerd wordt; en 
b. dit geleende werkmaterieel is gelijkwaardig aan uw werkmaterieel; en 
c. u bent verzekerd tot maximaal 30 dagen na het moment dat u voor het eerst kunt beschikken over het 

tijdelijk vervangende werkmaterieel. U toont deze duur aan met bijvoorbeeld een huurcontract. 
 
U bent niet verzekerd voor schade door het geleende werkmaterieel als: 

• u het geleende werkmaterieel weer inlevert bij de garage; of 

• de garage een eigen verzekering voor het werkmaterieel heeft afgesloten; of 

• de schade verzekerd is op de eigen verzekering van de garage. 

1.2.2.4 Schade aan ondergrondse zaken 

U bent verzekerd voor de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt met of door uw werkmaterieel aan 
ondergrondse zaken. Per gebeurtenis ontvangt u maximaal € 500.000 
 
Als met uw werkmaterieel grondwerkzaamheden bij iemand anders worden uitgevoerd, moet voldaan worden 
aan de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) en de 
publicatie ‘schade voorkomen aan kabels en leidingen’ van het Nationaal kennisplatform voor infrastructuur, 
verkeer, vervoer en openbare ruimte (CROW). Hierin staan onder andere belangrijke preventieve maatregelen, 
zoals:  

• Meld de werkzaamheden aan bij het Kadaster. Dit doet u minimaal 3 dagen en maximaal 20 dagen voor 
aanvang van de werkzaamheden;  

• Vraag gegevens over de ligging van de kabels en leidingen op bij de eigenaar of beheerder van het gebied. 
Dit doet u als het gaat om niet-openbaar gebied of om kabel- en leidingbeheerders die niet bij het Kadaster 
zijn aangesloten; 

• Stel de exacte ligging vast van bestaande kabels naast het tracé waar de werkzaamheden plaatsvinden. En 
markeer deze ligging; 

• Meld onduidelijkheden of onjuiste gegevens op de tekening bij de kabel- of leidingbeheerder; 

• Volg bij de werkzaamheden de aanwijzingen en instructies op van de kabel- of leidingbeheerder; 

• Bescherm blootgelegde kabels tegen beschadigingen; 

• Voer geen machinale werkzaamheden uit in een tracé boven bestaande kabels of in de directe nabijheid 
van bomen of struiken.   

 
Als u kunt aantonen dat u aan de WIBON, CROW-publicatie en de hierin omschreven maatregelen heeft 
voldaan, dan geldt het eigen risico dat op uw polis staat. Maar kunt u dit niet aantonen? Dan is uw eigen risico 
10% van het schadebedrag met een minimum van € 2.500 en een maximum van € 12.500.  
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Voert u grondwerkzaamheden uit buiten Nederland? Dan moet u vergelijkbare maatregelen nemen zoals 
omschreven in de WIBON en genoemde CROW-publicatie. Maar u moet ook de lokale wettelijke regels in acht 
nemen. Het verhoogde eigen risico geldt ook voor werkzaamheden buiten Nederland, als u niet kunt aantonen 
dat u vergelijkbare maatregelen heeft genomen.  

1.2.2.5 Schade aan uw eigen motorrijtuigen of gebouwen 

U bent verzekerd voor de schade die is veroorzaakt met of door uw werkmaterieel aan: 

• een ander motorrijtuig of andere aanhanger, van u; en/of 

• een gebouw waarvan u eigenaar bent; en/of 

• een gebouw dat u huurt. 
Maar u bent niet verzekerd voor: 

• schade aan de aanhanger, oplegger of ander werktuig dat aan uw werkmaterieel is gekoppeld; en/of 

• de schade die een gevolg is van een personenschade of zaakschade. Zoals bedrijfsschade, 
waardevermindering van het eigen motorrijtuig of verlies van no-claimkorting.  

 
Per gebeurtenis ontvangt u maximaal € 50.000. Er geldt een eigen risico van € 1.000 

1.2.3 In welke landen bent u verzekerd? 

U bent standaard verzekerd in de landen die op het Internationaal Verzekeringsbewijs staan, en niet zijn 
doorgekruist. Het Internationaal Verzekeringsbewijs wordt ook wel ‘groene kaart’ genoemd.  
Maar wij kunnen ook een ander gebied met u afspreken. Op uw polis staat dan waar u verzekerd bent.  

1.2.4 Wat krijgt u bij schade vergoed? 

Deze dekking voldoet aan de eisen van de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (WAM).  Op uw polis staat 
voor welk bedrag u bent verzekerd per gebeurtenis.  
 
Brengt u iemand schade toe in een land waar u verzekerd bent? En geldt in dat land een wet die met de WAM 
overeenkomt, maar heeft die wet hogere maximumbedragen dan de WAM? Dan gelden die hogere 
maximumbedragen ook voor uw verzekering.  

1.3 Aanvullende vergoedingen 

De Dekking Wettelijke Aansprakelijkheid heeft een aantal aanvullende vergoedingen, die we hieronder 
beschrijven. Deze aanvullende vergoedingen gelden alleen als voldaan is aan de voorwaarden in artikel 1.2 
‘Wat is verzekerd’. Deze aanvullende vergoedingen gelden ook als de totale schadevergoeding hierdoor hoger 
wordt dan het verzekerde bedrag.  

1.3.1 Kosten voor het vaststellen van de schade 

Wij vergoeden de kosten voor het vaststellen van de schade.  
 
Daarbij gelden de volgende voorwaarden:  
a. als u een schade heeft, stellen wij de omvang hiervan vast. Als wij ervoor kiezen om een expert in te 

schakelen, vergoeden wij de kosten van deze expert.  
b. u kunt ook zelf een expert inschakelen. Wij vergoeden de kosten van deze expert voor zover wij die kosten 

redelijk vinden.  
c. als u ook zelf een expert heeft ingeschakeld, benoemen ‘uw’ en ‘onze’ expert voor aanvang van hun 

werkzaamheden samen een derde expert. Die schakelen ze in als ze het niet met elkaar eens worden over 
de omvang van de schade. De derde expert bepaalt dan het definitieve schadebedrag, dat zal liggen tussen 
de bedragen die ‘uw’ en ‘onze’ expert hebben ingeschat. Wij vergoeden de kosten van de derde expert.  

d. als er sprake is van onderverzekering, wordt er voor deze dekking geen onderverzekering toepast.  

1.3.2 Kosten voor maatregelen om schade te voorkomen of te beperken 

U moet direct maatregelen nemen om (verdere) schade  door uw werkmaterieel te voorkomen of te beperken. 
We noemen dit ‘beredding’. Wij vergoeden de kosten van de beredding en van eventuele materiële schade aan 
zaken die bij de beredding zijn ingezet.  
U krijgt alleen de kosten vergoed die wij redelijk vinden. Per gebeurtenis ontvangt u de gemaakte kosten.  
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1.3.3 Kosten voor schade na het gebruik van uw werkmaterieel voor hulpverlening aan gewonden 

Wordt er met uw werkmaterieel kosteloos iemand vervoerd die bij een ongeval gewond is geraakt? Of wordt 
die gewonde tijdelijk in uw werkmaterieel geplaatst? Dan vergoeden wij de schade die aan het werkmaterieel 
ontstaat: 

• door het plaatsen of het vervoeren van de gewonde in uw werkmaterieel; en/of 

• door het verplaatsen van de gewonde uit uw werkmaterieel; en/of 

• door hierdoor vuil geworden bekleding van uw werkmaterieel. Wij vergoeden dan het reinigen of 
vervangen van deze bekleding.  

 
Per gebeurtenis vergoeden wij de schade tot maximaal de dagwaarde van uw werkmaterieel.    

1.3.4 Kosten van verweer 

Bent u aansprakelijk gesteld voor een schade en moet u daardoor kosten maken voor juridische 
ondersteuning? Dan vergoeden wij de kosten: 
a. van verweer dat onder onze leiding wordt gevoerd. Daarbij gaat het ook om verweer in een proces dat 

iemand anders tegen u of ons aanspant. Wij vergoeden in deze gevallen ook de proceskosten als u of wij 
daartoe worden veroordeeld; en/of 

b. rechtsbijstand die op ons verzoek wordt verleend in een strafproces tegen u. 

1.3.5 Kosten van wettelijke rente 

Moet u wettelijke rente betalen over een schadevergoeding? Dan vergoeden wij deze wettelijke rente. 

1.3.6 Kosten van een waarborgsom 

Is de schade waarvoor u aansprakelijk bent gesteld verzekerd? En moet u een waarborgsom betalen? Dan 
kunnen wij deze borgsom voorschieten tot maximaal € 50.000 per gebeurtenis.  
 
Maar dit doen wij alleen als de waarborgsom nodig is om ervoor te zorgen dat: 
a. u wordt vrijgelaten; of 
b. uw rijbewijs wordt teruggegeven; of 
c. een beslaglegging op uw werkmaterieel wordt opgeheven.  
 
Daarbij verwachten wij dat u: 

• ons machtigt om de waarborgsom terug te ontvangen zodra deze wordt vrijgegeven; en 

• alle medewerking verleent om de waarborgsom terug te krijgen.  

1.4 Waarvoor bent u niet verzekerd met de dekking Wettelijke Aansprakelijkheid? 

Deze verzekering biedt niet altijd dekking voor de aansprakelijkheid voor schade. Wij noemen ‘geen dekking’ 
ook wel ‘niet verzekerd’. Hieronder leest u waarvoor u niet bent verzekerd.  

1.4.1 Schade door alcohol, geneesmiddelen en bedwelmende of opwekkende middelen 

U bent niet verzekerd voor schade veroorzaakt met of door uw werkmaterieel: 

• als de bestuurder van uw werkmaterieel op het moment van de gebeurtenis zo onder invloed is van een 
middel of stof, dat hij niet meer in staat moet worden geacht het werkmaterieel behoorlijk te besturen. Dit 
geldt in ieder geval als de bestuurder geneesmiddelen gebruikt waarbij een waarschuwing wordt gegeven 
dat de gebruiker geen motorrijtuig mag besturen. Of als de bestuurder meer drugs of alcohol heeft 
genomen dan volgens de wet mag;  

• als de bestuurder van uw werkmaterieel bij aanhouding een ademtest, urineproef of bloedproef weigert. 
 
Maar u bent wel verzekerd, als: 

• u niet de bestuurder van het werkmaterieel was; en 

• u kunt aantonen dat u niet wist of redelijkerwijs kon weten, dat de bestuurder van uw werkmaterieel 
verminderd rijvaardig was door het gebruik van dit middel of deze stof; of 

• wij de schade aan een ander moeten vergoeden op basis van de WAM. In dat geval hebben wij het recht 
om de schadevergoeding op de bestuurder van uw werkmaterieel te verhalen.  
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1.4.2 Schade door (de voorbereiding op) verboden activiteiten 

U bent niet verzekerd voor schade die is veroorzaakt door, of verband houdt met (de voorbereiding op) 
verboden activiteiten. Bijvoorbeeld activiteiten in strijd met de Opiumwet zoals teelt, productie en/of handel in 
hennepproducten, xtc-pillen, heroïne en/of cocaïne.  
 
Maar u bent wel verzekerd als u kunt aantonen dat u niet op de hoogte was van deze activiteiten en in 
redelijkheid ook niet op de hoogte van deze activiteiten kon zijn.  

1.4.3 Schade door opzet of schuld 

U bent niet verzekerd voor schade die ontstaat door, of verband houdt met opzet of roekeloosheid van u. Of 
voor schade waaraan u in ernstige mate schuldig bent. Dit wordt ook wel merkelijke schuld genoemd. De 
schade is ook niet verzekerd als u zich niet bewust bent van uw roekeloosheid of schuld.  
 
Is de schade veroorzaakt door een persoon die in opdracht van u, of met uw goedkeuring handelde? En is de 
schade het gevolg van zijn opzet of roekeloosheid? Of is hij in ernstige mate schuldig aan de schade? Ook dan 
bent u niet verzekerd.  
 
Maar u bent wel verzekerd als u kunt aantonen dat u hier niets van wist, of dat het tegen uw wil gebeurde. En 
dat u niets te verwijten valt. 

1.4.4 Schade door ander gebruik van uw werkmaterieel 

U bent niet verzekerd voor schade die is veroorzaakt met of door uw werkmaterieel dat werd gebruikt voor: 
a. een ander doel dan u aan ons heeft opgegeven; of 
b. een ander doel dan wettelijk is toegestaan; of 
c. een ander doel dan waarvoor uw werkmaterieel is bestemd. 
 
U bent wel verzekerd voor het gebruik van uw werkmaterieel voor burenhulp. Hieronder verstaan wij het 
verrichten van werkzaamheden voor en het verlenen van hulp aan een naburig bedrijf of particulier, zonder dat 
u daarvoor een vergoeding krijgt. Maar niet verzekerd is het ophalen van oud papier of deelname aan een 
optocht. 

1.4.5 Schade door heiwerkzaamheden en sloopwerkzaamheden 

U bent niet verzekerd voor schade die is veroorzaakt met of door uw werkmaterieel dat wordt gebruikt voor 
heiwerkzaamheden, funderingswerkzaamheden, het slaan van damwanden, het trekken van damwanden of 
het uitvoeren van sloopwerkzaamheden.  
 
Maar u bent hier wel voor verzekerd als dit op uw polis staat.  

1.4.6 Schade door het gebruik van chemische of biologische middelen 

U bent niet verzekerd voor de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door of verband houdt met het 
gebruiken of verspreiden van chemische- of biologische middelen met uw werkmaterieel.  

1.4.7 Schade door contractuele bedingen 

U bent niet verzekerd voor de aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit een contractueel beding dat de 
aansprakelijkheid beïnvloedt. Zoals een boete-, schadevergoedings-, garantie- of vrijwaringsbeding.  
 
Maar u bent wel verzekerd voor de aansprakelijkheid voor schade die hieruit voortvloeit als u ook zonder dit 
contractuele beding, aansprakelijk zou zijn geweest.  

1.4.8 Schade door overtreding van overheidsvoorschriften 

U bent niet verzekerd voor de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door, verband houdt met of 
mogelijk is geworden doordat iemand iets heeft gedaan of nagelaten wat bewust in strijd is met een voorschrift 
of regeling van de overheid. Dit handelen of nalaten moet in opdracht van of met goedvinden van u hebben 
plaatsgevonden.  
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1.4.9 Schade aan uw werkmaterieel of andere zaken 

U bent niet verzekerd voor de aansprakelijkheid voor schade: 
a. aan uw werkmaterieel; en 
b. aan zaken die zich in uw werkmaterieel bevinden of met uw werkmaterieel vervoerd worden. Hiermee 

bedoelen wij ook objecten die gekoppeld zijn aan uw werkmaterieel of hiermee worden voortbewogen; en 
c. aan zaken die u in eigendom heeft, gehuurd heeft, geleend heeft of op basis van een andere soortgelijke 

overeenkomst in gebruik heeft. 

1.4.10 Schade aan de bestuurder of zijn eigendommen 

U bent niet verzekerd voor de aansprakelijkheid voor schade aan de bestuurder van uw werkmaterieel, of aan 
zijn eigendommen, dat hij heeft opgelopen tijdens het besturen of bedienen van dit werkmaterieel.  

1.4.11 Schade tijdens deelname aan optochten, toertochten of wedstrijden 

U bent niet verzekerd voor schade die is veroorzaakt met of door uw werkmaterieel: 
a. tijdens de voorbereiding op, of deelname aan optochten, toertochten en soortgelijke evenementen; 
b. tijdens de voorbereiding op, of deelname aan snelheidsritten en snelheidswedstrijden;  
c. tijdens het rijden of verblijven op een circuit (zoals Zandvoort), ook als dit niet in wedstrijdverband is; 
d. tijdens evenementen waarbij kracht van uw werkmaterieel een element is; 
e. tijdens evenementen waar snelheid of tijd geen element zijn, maar waarbij het door de afstanden en/of 

tijdsdruk nodig is om flink door te rijden. Of waarbij extreme weersomstandigheden en/of een lange 
aaneengesloten rijduur een rol spelen. Zoals de Carbage Run. 

 
Maar u bent hier wel voor verzekerd als u kunt aantonen dat u hier niets van wist, of dat het tegen uw wil 
gebeurde. En dat u niets te verwijten valt. 

1.4.12 Schade tijdens lessen, verhuur of vervoer tegen betaling 

U bent niet verzekerd voor schade die is veroorzaakt met of door uw werkmaterieel dat werd gebruikt voor: 
a. lessen; of 
b. verhuur zonder personeel van u; of 
c. leasing; of 
d. vervoer van personen en/of zaken tegen betaling. Het gaat hierbij niet om privévervoer tegen een 

tegemoetkoming in de kosten. 
 
Maar u bent hier wel voor verzekerd als: 

• dit op uw polis staat; of 

• u kunt aantonen dat u hier niets van wist. Of dat het tegen uw wil gebeurde en dat u niets te verwijten 
valt.  

1.4.13 Geen (geldig) rijbewijs 

U bent niet verzekerd voor schade die is veroorzaakt met of door uw werkmaterieel dat werd bestuurd door 
iemand die op dat moment geen geldig rijbewijs had, terwijl dit volgens de wet wel moet.  
 
Maar u bent hier wel voor verzekerd als: 
a. de bestuurder vergeten is zijn rijbewijs op tijd te laten vernieuwen. Maar dan mag zijn rijbewijs niet langer 

dan 1 jaar verlopen zijn. Tenzij het om een bestuurder gaat met een medische aantekening op zijn 
rijbewijs. Dan mag het rijbewijs niet verlopen zijn; 

b. de bestuurder minder dan 2 maanden voor de schade zijn rijbewijs heeft gehaald, maar het rijbewijs nog 
niet heeft ontvangen; 

c. u kunt aantonen dat u hier niets van wist, of dat het tegen uw wil gebeurde. En dat u niets te verwijten 
valt; 

d. een rijbewijs volgens de wet niet nodig is. Maar dan moet de bestuurder minimaal 16 jaar oud zijn.  
 
U bent ook verzekerd voor schade die is ontstaan of veroorzaakt op uw eigen terrein, terwijl uw werkmaterieel 
werd bestuurd door uw kind dat ouder is dan 12 jaar. Maar wordt er gereden op de openbare weg, of alles wat 
wettelijk hieraan gelijk wordt gesteld? Dan bent u hier niet voor verzekerd.  
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1.4.14 Geen rijbevoegdheid 

U bent niet verzekerd voor schade die is veroorzaakt met of door uw werkmaterieel, als op het moment van de 
schade: 
a. de bestuurder vanwege een wet niet bevoegd is om het werkmaterieel te besturen; of 
b. de bestuurder vanwege een rechterlijke uitspraak de rijbevoegdheid is ontzegd; of 
c. de bestuurder aan een medische aandoening lijdt, die gevolgen kan hebben voor zijn rijgeschiktheid. En de 

bestuurder hiervoor geen Gezondheidsverklaring heeft ingediend bij het Centraal Bureau Rijvaardigheden 
(CBR); of 

d. het werkmaterieel niet voldoet aan de eisen die vermeld staan op het rijbewijs van de bestuurder.  
 
Maar u bent hier wel voor verzekerd als u kunt aantonen dat u hier niets van wist, of dat het tegen uw wil 
gebeurde. En dat u niets te verwijten valt. 

1.4.15 Geen toestemming voor gebruik 

U bent niet verzekerd voor schade die is veroorzaakt met of door uw werkmaterieel, als de bestuurder of 
passagier geen toestemming van u heeft om het werkmaterieel te gebruiken.  

1.5 Beoordelen, regelen en vergoeden van de schade 

Heeft u een schade gemeld? Dan beoordelen wij die schade volgens deze voorwaarden, het verzekerd bedrag, 
bepalingen op uw polis, bepalingen in de clausules op uw polis en eigen risico’s die op uw polis staan. En die 
gelden op het moment dat wij uw schriftelijke melding van de schade hebben ontvangen. 

1.5.1 Met wie mogen wij de schade afhandelen? 

Wij mogen de schade rechtstreeks afhandelen met de persoon die benadeeld is door de schade en/of de 
persoon of instantie die recht heeft op een schadevergoeding. Dit noemen wij de benadeelde.  
Wij mogen met de benadeelde een schadevergoeding of een schikking afspreken. Daarbij houden wij rekening 
met uw en onze belangen.  

1.5.2 Vaststelling van de schade 

Als u een schade heeft gemeld, kunnen wij de omvang hiervan op verschillende manieren vaststellen. 
 
Let op: als de schade is vastgesteld, betekent dit niet automatisch dat u het vastgestelde schadebedrag ook 
helemaal vergoed krijgt. Uw vergoeding kan bijvoorbeeld lager uitvallen als:  

• (een deel van) de schade niet onder de dekking van deze verzekering valt; of 

• (een deel van) de schade onder uw eigen risico valt; of 

• de schade niet (volledig) is hersteld.  

1.5.2.1 Schade aan zaken 

We kunnen de omvang van de schade vast laten stellen door een expert die wij zelf aanstellen. Deze expert kan 
zijn: 
a. een (herstel)bedrijf dat de schade vaststelt op basis van herstel; of  
b. een expert die alleen het schadebedrag vaststelt. 
 
Als wij met de benadeelde afspreken om de omvang van de schade door twee experts te laten vaststellen, 
wijzen zowel wij als de benadeelde een expert aan. De twee experts benoemen samen een derde expert. Deze 
schakelen ze in als ze het niet met elkaar eens worden over de omvang van de schade. De derde expert bepaalt 
dan het definitieve schadebedrag, waaraan de benadeelde en wij ons moeten houden. Alle experts moeten de 
Gedragscode Expertiseorganisaties naleven.  

1.5.2.2 Schade aan personen 

We laten de omvang van de schade vaststellen door een expert die wij zelf aanstellen. De schade zal worden 
vastgesteld in overeenstemming met de wettelijke verplichting tot schadevergoeding, zoals opgenomen in 
Burgerlijk Wetboek 6.  
 



 

SAA Assuradeuren – SAA Werkmaterieelverzekering SAA.WM.2023.01 Pagina | 12  
 

Maakt de benadeelde gebruik van een belangenbehartiger? Dan vergoeden wij deze kosten volgens de meest 
actuele PIV-staffel-BGK en het bepaalde in de PIV-Overeenkomst-BGK. In deze overeenkomst staan afspraken 
tussen verzekeraars en belangenbehartigers over de vergoeding van buitengerechtelijke kosten.  

1.5.3 Wat als de schade niet verzekerd is, maar wij deze wel moeten vergoeden? 

Het kan gebeuren dat wij op grond van de WAM een schade moeten vergoeden die niet is verzekerd onder de 
dekking Wettelijke Aansprakelijkheid. In dat geval moet u de schadevergoeding aan ons terugbetalen.  

1.5.4 Eigen risico 

Hebt u een eigen risico? Dan staat dit op uw polis. Daar staat ook hoe hoog uw eigen risico is. Als wij een 
schadevergoeding rechtstreeks aan de benadeelde hebben vergoed, dan moet u het eigen risico aan ons 
betalen. Als wij een schadevergoeding aan u betalen, trekken wij het eigen risico van deze schadevergoeding 
af. 
 

2 Schade aan uw werkmaterieel: Dekking Brand, Brand/Diefstal, 
Casco exclusief eigen gebrek of Casco inclusief eigen gebrek 

Deze dekking geldt alleen als dit op uw polis staat. Op uw polis staat dan of u de dekking Brand, Brand/Diefstal, 
Casco exclusief eigen gebrek of Casco inclusief eigen gebrek heeft.  

2.1 Wie zijn verzekerd? 

Verzekerd bent u, de verzekeringnemer. Dit is degene die de verzekering heeft afgesloten. 
 
Als wij in deze voorwaarden ‘u’ gebruiken, bedoelen we u als verzekeringnemer en verzekerde.  

2.2 Wat is verzekerd? 

U bent verzekerd voor schade aan uw werkmaterieel.  
 
Met uw werkmaterieel bedoelen wij het werkmateriaal dat op uw polis staat en de onderdelen van de 
standaarduitrusting die aan, op of in het werkmaterieel zijn bevestigd. Onder standaarduitrusting verstaan wij 
alle opties die in de catalogusprijs van het werkmaterieel zitten. 
 
U bent ook verzekerd voor accessoires, zoals een zwaailicht. En toebehoren, zoals een extra graafbak. Maar 
alleen als deze accessoires en/of toebehoren op uw polis staan.  
 
U bent alleen verzekerd voor schade die is veroorzaakt een plotselinge gebeurtenis, die u niet kon voorzien of 
verwachten. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 

• de gebeurtenis heeft zich voorgedaan tijdens de looptijd van deze verzekering; en 

• het was bij het aangaan van deze verzekering of uitbreiding van deze dekking niet zeker dat de gebeurtenis 
zich zou voordoen; en 

• de dekking van deze schade is niet uitgesloten in artikel 2.4 ‘Wat is niet verzekerd?’ of in een van de 
bepalingen op uw polis of in een clausule op uw polis. 

2.2.1 Voor welke schade bent u verzekerd? 

U bent verzekerd voor schade aan uw werkmaterieel. Op uw polis staat voor welke van de volgende dekkingen 
u hebt gekozen:  

• Dekking Brand 

• Dekking Brand/Diefstal 

• Dekking Casco exclusief eigen gebrek 

• Dekking Casco inclusief eigen gebrek 

2.2.2 Verzekerde gebeurtenissen Dekking Brand 

De Dekking Brand biedt dekking voor schades die zijn veroorzaakt door een van de volgende gebeurtenissen. 
We noemen dit ‘verzekerde gebeurtenissen’. Bij alle hierna beschreven schades geldt de dekking alleen voor 
uw werkmaterieel en de accessoires en toebehoren die op uw polis omschreven staan.  
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2.2.2.1 Schade door brand of zelfontbranding 

U bent verzekerd voor schade die is veroorzaakt door brand of zelfontbranding. Ook als de brand of 
zelfontbranding is ontstaan door een eigen gebrek van uw werkmaterieel.  
 
Met brand bedoelen wij een vuur buiten een haard, dat: 

• veroorzaakt is door verbranding; en 

• met vlammen gepaard gaat; en 

• in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.  
 
Met brand bedoelen wij niet: 
a. zengen, schroeien, smelten, verkolen of broeien; en/of 
b. het doorbranden van elektrische apparaten en motoren. 
 
Met eigen gebrek bedoelen wij een gebrek van het werkmaterieel zelf, bijvoorbeeld door een natuurlijke 
eigenschap of slechte kwaliteit. Met eigen gebrek bedoelen wij niet normale slijtage, overbelasting of 
onvoldoende onderhoud.  

2.2.2.2 Schade door ontploffing 

U bent verzekerd voor schade die is veroorzaakt door een ontploffing. Ook als de ontploffing is ontstaan door 
een eigen gebrek van uw werkmaterieel. 
 
Onder ontploffing verstaan wij een plotselinge, onvoorziene, hevige krachtsuiting van gas, damp, vloeistof of 
(fijn verdeelde) vaste stof. Daarbij geldt het volgende:  
a. wordt de ontploffing veroorzaakt door plotselinge over- of onderdruk in een open of gesloten vat met gas, 

damp, vloeistof of (fijn verdeelde) vaste stof? Dan is er alleen sprake van een ontploffing als de wand van 
het vat onder die druk is bezweken waarna de druk binnen het vat plotseling even groot is geworden als de 
druk buiten het vat; of 

b. vindt de ontploffing buiten een vat plaats? Dan is er alleen sprake van een ontploffing als er een drukgolf is 
ontstaan door een chemische reactie die heeft geleid tot het ontstaan of uitzetten van vaste, vloeibare of 
gasvormige stoffen of een mengsel daarvan.  

 
U bent niet verzekerd voor schade die is veroorzaakt door een implosie.  

2.2.2.3 Schade door een blikseminslag 

U bent verzekerd voor schade die is veroorzaakt:  

• door een blikseminslag op de locatie van uw werkmaterieel; of 

• door een blikseminslag in de directe omgeving van uw werkmaterieel; of 

• door inductie of overspanning als gevolg van bliksem.  

2.2.2.4 Schade door kortsluiting 

U bent verzekerd voor schade die is veroorzaakt door kortsluiting. Ook als de kortsluiting is ontstaan door een 
eigen gebrek van uw werkmaterieel. 

2.2.3 Verzekerde gebeurtenissen Dekking Brand/Diefstal 

De Dekking Brand/Diefstal biedt dekking voor schades die zijn veroorzaakt door een van de verzekerde 
gebeurtenissen die staan in het artikel 2.2.1 ‘verzekerde gebeurtenissen als op uw polis de dekking Brand staat’ 
en in de hierna omschreven verzekerde gebeurtenissen. Bij alle hierna beschreven schades geldt de dekking 
alleen voor uw werkmaterieel en de accessoires en toebehoren die op uw polis omschreven staan.  

2.2.3.1 Schade door diefstal, verduistering, inbraak of joyriden 

U bent verzekerd voor schade die is veroorzaakt door (een poging tot) diefstal, verduistering, inbraak of 
joyriden. Hiermee bedoelen wij:  
a. het stelen door anderen; of 
b. het kwijtraken door verduistering of oplichting; of 
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c. het in uw werkmaterieel rijden zonder toestemming van de eigenaar of houder. En zonder de bedoeling 
om het werkmaterieel te houden. 

 
Let op: het kan gebeuren dat uw werkmaterieel een beveiligingssysteem moet hebben, met daarbij horende 
verplichtingen. Dit staat dan op uw polis.  

2.2.3.2 Schade door diefstal van sleutels 

U bent verzekerd voor schade die is veroorzaakt door diefstal van de sleutels van uw werkmaterieel. U krijgt 
dan een vergoeding voor de kosten van: 

• het vervangen van de sleutels; en/of 

• het aanbrengen van nieuwe sloten in uw werkmaterieel; en/of 

• het opnieuw coderen van de startonderbreker in uw werkmaterieel. 
 
Maar dit is alleen verzekerd als: 

• u nog dezelfde dag aangifte hebt gedaan bij de politie; en 

• als de vervanging van de sloten, het aanbrengen van nieuwe sloten of het opnieuw coderen van de 
startonderbreker binnen 24 uur na de diefstal heeft plaatsgevonden. 

 
Per gebeurtenis ontvangt u maximaal € 500. 

2.2.4 Verzekerde gebeurtenissen Dekking Casco exclusief eigen gebrek  

De Dekking Casco exclusief eigen gebrek biedt dekking voor schades die zijn veroorzaakt door een van de 
verzekerde gebeurtenissen die staan in artikel 2.2.1 ‘Verzekerde gebeurtenissen Dekking Brand’ en artikel 2.2.2 
‘Verzekerde gebeurtenissen Dekking Brand/Diefstal‘ en de hierna omschreven verzekerde gebeurtenissen. Bij 
alle hierna beschreven schades geldt de dekking alleen voor uw werkmaterieel en de accessoires en 
toebehoren die op uw polis omschreven staan.  

2.2.4.1 Schade door een aanrijding, botsing, in het water raken, omslaan, slippen of van de weg 
raken 

U bent verzekerd voor schade die is veroorzaakt door een aanrijding, een botsing, in het water raken, omslaan, 
slippen of van de weg raken.  

2.2.4.2 Schade aan uw banden 

U bent verzekerd voor schade aan uw (rups)banden.  
 
Per gebeurtenis ontvangt u van ons een vergoeding op basis van de dagwaarde.  

2.2.4.3 Schade door bevriezing 

U bent verzekerd voor schade door bevriezing. Maar alleen als dit gebeurt door een van de genoemde 
verzekerde gebeurtenissen.  

2.2.4.4 Schade door natuurgeweld 

U bent verzekerd voor schade door het volgende natuurgeweld: 

• een aardbeving of aardverschuiving; 

• hagel; 

• instorting door een natuurverschijnsel; 

• een lawine; 

• een overstroming; 

• stenen die van een berg of natuurlijke helling vallen; 

• een uitbarsting van een vulkaan of geiser; 

• een vloedgolf. 
Met overstroming bedoelen wij een overstroming van water uit rivieren, meren, kanalen of sloten door het 
onvoorzien bezwijken, beschadigen, overlopen of falen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen. Het 
maakt daarbij niet uit of de overstroming de oorzaak of het gevolg is van een gebeurtenis die verzekerd is. 
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2.2.4.5 Schade door onoordeelkundige of foutieve bediening 

U bent verzekerd voor schade die is veroorzaakt doordat de bestuurder uw werkmaterieel foutief of zonder 
verstand van zaken heeft bediend. 

2.2.4.6 Schade door rellen 

U bent verzekerd voor schade door rellen en opstootjes.  

2.2.4.7 Schade door storm 

U bent verzekerd voor schade door storm. Maar alleen als door de storm: 
a. uw geparkeerde werkmaterieel omver is gewaaid; of 
b. er iets op of tegen uw werkmaterieel komt. Zoals een boom. 
 
Met storm bedoelen wij wind met een snelheid van 14 meter per seconde (windkracht 7) of meer.   

2.2.4.8 Schade door vandalisme 

U bent verzekerd voor schade door vandalisme.  
 
Met vandalisme bedoelen wij een opzettelijke beschadiging door iemand anders dan de verzekerden.  

2.2.4.9 Glasschade 

U bent verzekerd voor: 
a. het breken of barsten van een ruit van uw werkmaterieel. Hieronder verstaan wij ook een ‘sterretje’ in de 

ruit; en 
b. schade aan uw werkmaterieel dat is veroorzaakt door scherven van die ruit.  
 
Ook als de schade is ontstaan door een eigen gebrek van uw werkmaterieel. 

2.2.4.10 Schade door overige oorzaken van buitenaf 

U bent verzekerd voor schade veroorzaakt door alle andere plotselinge, onzekere gebeurtenissen dan die in dit 
artikel staan beschreven.  

2.2.5 Verzekerde gebeurtenissen Dekking Casco inclusief eigen gebrek  

De Dekking Casco inclusief eigen gebrek biedt dekking voor schades die zijn veroorzaakt door een van de 
verzekerde gebeurtenissen die staan in artikel 2.2.1 ‘Verzekerde gebeurtenissen Dekking Brand’ en artikel 2.2.2 
‘Verzekerde gebeurtenissen Dekking Brand/Diefstal‘ en artikel 2.2.3 ‘Verzekerde gebeurtenissen Dekking Casco 
exclusief eigen gebrek‘ en de hierna omschreven verzekerde gebeurtenissen. Bij alle hierna beschreven schades 
geldt de dekking alleen voor uw werkmaterieel en de accessoires en toebehoren die op uw polis omschreven 
staan.  

2.2.5.1 Schade door eigen gebrek 

U bent verzekerd voor schade aan uw werkmaterieel door een eigen gebrek. Met eigen gebrek bedoelen wij 
een gebrek van het werkmaterieel zelf, bijvoorbeeld door een natuurlijke eigenschap of slechte kwaliteit. Zoals 
machinebreuk, metaalmoeheid of kortsluiting. Met eigen gebrek bedoelen wij niet normale slijtage, 
overbelasting of onvoldoende onderhoud.  
 
Maar u bent niet verzekerd voor schade door een eigen gebrek als: 
a. u een beroep kunt doen op garantie of coulance van de leverancier van uw werkmaterieel; of 
b. uw werkmaterieel ouder is dan 6 jaar, gerekend vanaf de aankoopdatum; of 

c. uw werkmaterieel meer dan 7.500 draaiuren heeft. 

2.2.6 In welke landen bent u verzekerd? 

U bent standaard verzekerd in Europa. Maar wij kunnen ook een ander gebied met u afspreken. Op uw polis 
staat waar u verzekerd bent.  
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2.2.7 Wat krijgt u bij schade vergoed? 

U geeft zelf op voor welk bedrag u uw werkmaterieel verzekert. Dat is het verzekerde bedrag, en dat 
vermelden wij op uw polis. 

• Heeft u gekozen voor de dekking Brand of Brand/Diefstal? Dan baseert u dit verzekerde bedrag op de 
dagwaarde van uw werkmaterieel. 

• Heeft u gekozen voor de dekking Casco exclusief eigen gebrek of Casco inclusief eigen gebrek? Dan baseert 
u dit verzekerde bedrag op de nieuwwaarde van uw werkmaterieel.  

 
Heeft u recht op aanvullende vergoedingen? Dan vergoeden wij die boven het verzekerde bedrag. In artikel 2.3 
‘Aanvullende vergoedingen’ leest u op welke aanvullende vergoedingen u recht heeft. 

2.2.7.1 Onderverzekering 

Het is belangrijk dat u niet een te laag verzekerd bedrag voor uw werkmaterieel opgeeft. Want is het 
verzekerde bedrag lager dan de waarde van uw werkmaterieel op het moment dat we een schade vaststellen? 
Dan ontvangt u een lagere vergoeding voor deze schade. We berekenen de vergoeding dan op basis van de 
verhouding tussen het verzekerde bedrag en de waarde van uw werkmaterieel onmiddellijk voor de 
gebeurtenis. We vergoeden niet meer dan de maximale bedragen voor de verschillende dekkingen.  

2.3 Aanvullende vergoedingen 

De Dekkingen Brand, Brand/Diefstal, Casco exclusief eigen gebrek en Casco inclusief eigen gebrek hebben een 
aantal aanvullende vergoedingen, die we hieronder beschrijven. Deze aanvullende vergoedingen gelden alleen 
als voldaan is aan de voorwaarden in artikel 2.2 ‘Wat is verzekerd’. Deze aanvullende dekkingen gelden ook als 
de totale schadevergoeding hierdoor hoger wordt dan het verzekerde bedrag.  

2.3.1 Kosten voor het vaststellen van de schade 

Wij vergoeden de kosten voor het vaststellen van de schade.  
 
Daarbij gelden de volgende voorwaarden:  
a. als u een schade heeft, stellen wij de omvang hiervan vast. Als wij ervoor kiezen om een expert in te 

schakelen, vergoeden wij de kosten van deze expert.  
b. u kunt ook zelf een expert inschakelen. Wij vergoeden de kosten van deze expert voor zover wij die kosten 

redelijk vinden.  
c. als u ook zelf een expert heeft ingeschakeld, benoemen ‘uw’ en ‘onze’ expert voor aanvang van hun 

werkzaamheden samen een derde expert. Die schakelen ze in als ze het niet met elkaar eens worden over 
de omvang van de schade. De derde expert bepaalt dan het definitieve schadebedrag, dat zal liggen tussen 
de bedragen die ‘uw’ en ‘onze’ expert hebben ingeschat. Wij vergoeden de kosten van de derde expert.  

d. als er sprake is van onderverzekering, wordt er voor deze dekking geen onderverzekering toepast.  

2.3.2 Kosten voor maatregelen om schade te voorkomen of te beperken 

U moet direct maatregelen nemen om (verdere) schade  door uw werkmaterieel te voorkomen of te beperken. 
We noemen dit ‘beredding’. Wij vergoeden de kosten van de beredding en van eventuele materiële schade aan 
zaken die bij de beredding zijn ingezet.  
 
U krijgt alleen de kosten vergoed die wij redelijk vinden. Per gebeurtenis ontvangt u de gemaakte kosten.  

2.3.3 Kosten voor een noodreparatie 

Moet u als gevolg van een schade door een verzekerde gebeurtenis een noodreparatie verrichten aan uw 
werkmaterieel? Dan krijgt u de kosten hiervan vergoed. Maar alleen als deze voorziening redelijkerwijs 
noodzakelijk was. 
 
Per gebeurtenis vergoeden wij de kosten tot maximaal het verzekerde bedrag. 

2.3.4 Kosten voor schade na het gebruik van uw werkmaterieel voor hulpverlening aan gewonden 

Wordt er met uw werkmaterieel kosteloos iemand vervoerd die bij een ongeval gewond is geraakt? Of wordt 
die gewonde tijdelijk in uw werkmaterieel geplaatst? Dan vergoeden wij de schade die aan het werkmaterieel 
ontstaat: 



 

SAA Assuradeuren – SAA Werkmaterieelverzekering SAA.WM.2023.01 Pagina | 17  
 

• door het plaatsen of het vervoeren van de gewonde in uw werkmaterieel; en/of 

• door het verplaatsen van de gewonde uit uw werkmaterieel; en/of 

• door hierdoor vuil geworden bekleding van uw werkmaterieel. Wij vergoeden dan het reinigen of 
vervangen van deze bekleding.  

 
Per gebeurtenis vergoeden wij de schade tot maximaal de dagwaarde van uw werkmaterieel.    

2.3.5 Kosten van berging, opruiming en vervoer 

Kunt u uw werkmaterieel als gevolg van een schade door een verzekerde gebeurtenis niet meer gebruiken? 
Dan vergoeden wij de noodzakelijke kosten van de berging en opruiming. En ook de kosten van het vervoer 
naar de dichtstbijzijnde reparateur.  
 
Per gebeurtenis vergoeden wij de kosten tot maximaal het verzekerde bedrag. 

2.3.6 Kosten voor averij-grosse 

Is uw werkmaterieel aan boord van een schip dat zich in een noodsituatie bevindt? En moeten er kosten 
worden gemaakt om het schip of de lading van dat schip veilig te stellen? Dan kunt u gevraagd worden om een 
bijdrage te betalen voor deze kosten. Dat heet een bijdrage in averij-grosse.  
 
Per gebeurtenis vergoeden wij de kosten voor averij-grosse. Er geldt geen eigen risico.  

2.3.7 Kosten voor accessoires 

Heeft u schade aan accessoires of toebehoren van uw werkmaterieel door een verzekerde gebeurtenis? Maar 
staan deze accessoires of toebehoren niet op uw polis? Dan vergoeden wij deze schade gedeeltelijk. 
 
Per gebeurtenis vergoeden wij 1,5% van de nieuwwaarde, tot maximaal € 1.000. 

2.4 Waarvoor bent u niet verzekerd met de Dekking Brand, Brand/Diefstal, Casco exclusief eigen 
gebrek en Casco inclusief eigen gebrek?  

Deze verzekering biedt niet altijd dekking voor uw schade. Wij noemen ‘geen dekking’ ook wel ‘niet verzekerd’. 
Hieronder leest u wat er niet is verzekerd.  

2.4.1 Schade door alcohol, geneesmiddelen en bedwelmende of opwekkende middelen 

U bent niet verzekerd: 

• als de bestuurder van uw werkmaterieel op het moment van de gebeurtenis zo onder invloed is van een 
middel of stof, dat hij niet meer in staat moet worden geacht het werkmaterieel behoorlijk te besturen. Dit 
geldt in ieder geval als de bestuurder geneesmiddelen gebruikt waarbij een waarschuwing wordt gegeven 
dat de gebruiker geen motorrijtuig mag besturen. Of als de bestuurder meer drugs of alcohol heeft 
genomen dan volgens de wet mag;  

• als de bestuurder van uw werkmaterieel bij aanhouding een ademtest, urineproef of bloedproef weigert. 
 
Maar u bent wel verzekerd, als: 

• u niet de bestuurder van het werkmaterieel was; en 

• u kunt aantonen dat u niet wist of redelijkerwijs kon weten, dat de bestuurder van uw werkmaterieel 
verminderd rijvaardig was door het gebruik van dit middel of deze stof. 

2.4.2 Schade door (de voorbereiding op) verboden activiteiten 

U bent niet verzekerd voor schade die is veroorzaakt door, of verband houdt met (de voorbereiding op) 
verboden activiteiten. Bijvoorbeeld activiteiten in strijd met de Opiumwet zoals teelt, productie en/of handel in 
hennepproducten, xtc-pillen, heroïne en/of cocaïne.  
 
Maar u bent wel verzekerd als u kunt aantonen dat u niet op de hoogte was van deze activiteiten en in 
redelijkheid ook niet op de hoogte van deze activiteiten kon zijn.  
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2.4.3 Schade door opzet of schuld 

U bent niet verzekerd voor schade die ontstaat door, of verband houdt met opzet of roekeloosheid van u. Of 
voor schade waaraan u in ernstige mate schuldig bent. Dit wordt ook wel merkelijke schuld genoemd. De 
schade is ook niet verzekerd als u zich niet bewust bent van uw roekeloosheid of schuld.  
 
Is de schade veroorzaakt door een persoon die in opdracht van u, of met uw goedkeuring handelde? En is de 
schade het gevolg van zijn opzet of roekeloosheid? Of is hij in ernstige mate schuldig aan de schade? Ook dan 
bent u niet verzekerd.  
 
Maar u bent wel verzekerd als u kunt aantonen dat u hier niets van wist, of dat het tegen uw wil gebeurde. En 
dat u niets te verwijten valt. 

2.4.4 Schade door ander gebruik van uw werkmaterieel 

U bent niet verzekerd voor schade aan uw werkmaterieel dat werd gebruikt voor: 
a. een ander doel dan u aan ons heeft opgegeven; of 
b. een ander doel dan wettelijk is toegestaan; of 
c. een ander doel dan waarvoor uw werkmaterieel is bestemd. 
 
U bent wel verzekerd voor het gebruik van uw werkmaterieel voor burenhulp. Hieronder verstaan wij het 
verrichten van werkzaamheden voor en het verlenen van hulp aan een naburig bedrijf of particulier, zonder dat 
u daarvoor een vergoeding krijgt. Maar niet verzekerd is het ophalen van oud papier of deelname aan een 
optocht. 

2.4.5 Schade door opproppen 

U bent niet verzekerd voor schade aan uw werkmaterieel dat is ontstaan door het opproppen van hooi, stro, 
aardappelen of vergelijkbaar te oogsten of te bewerken producten. 

2.4.6 Schade door onvoldoende zorg 

U bent niet verzekerd voor schade aan uw werkmaterieel, als u: 

• onvoldoende voor (onderdelen van) uw werkmaterieel heeft gezorgd; of 

• onvoldoende onderhoud aan (onderdelen van) uw werkmaterieel heeft (laten) plegen; of 

• (onderdelen van) uw werkmaterieel niet op tijd heeft laten repareren of vervangen.  
 
Maar u bent hier wel voor verzekerd als u kunt aantonen dat u hier niets van wist, of dat het tegen uw wil 
gebeurde. En dat u niets te verwijten valt. 

2.4.7 Schade aan messen en bladen 

U bent niet verzekerd voor schade aan messen en bladen die is ontstaan tijdens grondbewerking, oogsten of 
het bewerken van producten. 
 
Maar u bent hier wel voor verzekerd als dit op uw polis staat. 

2.4.8 Schade aan bemestingsapparatuur 

U bent niet verzekerd voor schade aan bemestingsapparatuur die is veroorzaakt door stenen, ijzeren 
voorwerpen of andere voorwerpen die zich in of op de grond bevinden.  
 
Maar u bent hier wel voor verzekerd als dit op uw polis staat. 

2.4.9 Schade tijdens deelname aan optochten, toertochten of wedstrijden 

U bent niet verzekerd: 
a. tijdens de voorbereiding op, of deelname aan optochten, toertochten en soortgelijke evenementen; 
b. tijdens de voorbereiding op, of deelname aan snelheidsritten en snelheidswedstrijden;  
c. tijdens het rijden of verblijven op een circuit (zoals Zandvoort), ook als dit niet in wedstrijdverband is; 
d. tijdens evenementen waarbij kracht van uw werkmaterieel een element is; 
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e. tijdens evenementen waar snelheid of tijd geen element zijn, maar waarbij het door de afstanden en/of 
tijdsdruk nodig is om flink door te rijden. Of waarbij extreme weersomstandigheden en/of een lange 
aaneengesloten rijduur een rol spelen. Zoals de Carbage Run. 

 
Maar u bent hier wel voor verzekerd als u kunt aantonen dat u hier niets van wist, of dat het tegen uw wil 
gebeurde. En dat u niets te verwijten valt. 

2.4.10 Schade tijdens lessen, verhuur of vervoer tegen betaling 

U bent niet verzekerd voor schade tijdens: 
a. Rijlessen en rijexamens; of 
b. verhuur zonder personeel van u; of 
c. leasing; of 
d. vervoer van personen en/of zaken tegen betaling. Het gaat hierbij niet om privévervoer tegen een 

tegemoetkoming in de kosten. 
 
Maar u bent hier wel voor verzekerd als: 

• dit op uw polis staat; of 

• u kunt aantonen dat u hier niets van wist. Of dat het tegen uw wil gebeurde en dat u niets te verwijten 
valt.  

2.4.11 Geen (geldig) rijbewijs 

U bent niet verzekerd als uw werkmaterieel wordt bestuurd door iemand die op dat moment geen geldig 
rijbewijs had, terwijl dit volgens de wet wel moet.  
 
Maar u bent hier wel voor verzekerd als: 
a. de bestuurder vergeten is zijn rijbewijs op tijd te laten vernieuwen. Maar dan mag zijn rijbewijs niet langer 

dan 1 jaar verlopen zijn. Tenzij het om een bestuurder gaat met een medische aantekening op zijn 
rijbewijs. Dan mag het rijbewijs niet verlopen zijn; 

b. de bestuurder minder dan 2 maanden voor de schade zijn rijbewijs heeft gehaald, maar het rijbewijs nog 
niet heeft ontvangen; 

c. u kunt aantonen dat u hier niets van wist, of dat het tegen uw wil gebeurde. En dat u niets te verwijten 
valt; 

d. een rijbewijs volgens de wet niet nodig is. Maar dan moet de bestuurder minimaal 16 jaar oud zijn.  
 
U bent ook verzekerd voor schade die is ontstaan of veroorzaakt op uw eigen terrein, terwijl uw werkmaterieel 
werd bestuurd door uw kind dat ouder is dan 12 jaar. Maar wordt er gereden op de openbare weg, of alles wat 
wettelijk hieraan gelijk wordt gesteld? Dan bent u hier niet voor verzekerd.  

2.4.12 Geen rijbevoegdheid 

U bent niet verzekerd als op het moment van de schade: 
a. de bestuurder vanwege een wet niet bevoegd is om het werkmaterieel te besturen; of 
b. de bestuurder vanwege een rechterlijke uitspraak de rijbevoegdheid is ontzegd; of 
c. de bestuurder aan een medische aandoening lijdt, die gevolgen kan hebben voor zijn rijgeschiktheid. En de 

bestuurder hiervoor geen Gezondheidsverklaring heeft ingediend bij het Centraal Bureau Rijvaardigheden 
(CBR); of 

d. het werkmaterieel niet voldoet aan de eisen die vermeld staan op het rijbewijs van de bestuurder.  
 
Maar u bent hier wel voor verzekerd als u kunt aantonen dat u hier niets van wist, of dat het tegen uw wil 
gebeurde. En dat u niets te verwijten valt. 

2.4.13 Geen toestemming voor gebruik 

U bent niet verzekerd voor schade die is veroorzaakt door een bestuurder of passagier die geen toestemming 
van u heeft om het werkmaterieel te gebruiken.  
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2.5 Beoordelen, regelen en vergoeden van de schade 

Heeft u een schade gemeld? Dan beoordelen wij die schade volgens deze voorwaarden, het verzekerd bedrag, 
bepalingen op uw polis, bepalingen in de clausules op uw polis en eigen risico’s die op uw polis staan. En die 
gelden op het moment dat wij uw schriftelijke melding van de schade hebben ontvangen. 

2.5.1 Vaststellen van de omvang van de schade 

Als u een schade heeft gemeld, kunnen wij de omvang hiervan op verschillende manieren vaststellen. Die 
manieren beschrijven wij hieronder. 

2.5.1.1 Inschakeling van een expert 

We laten de omvang van de schade vaststellen door een expert die wij zelf aanstellen. Deze expert kan zijn: 
a. een (herstel)bedrijf dat de schade herstelt en op basis daarvan de kosten bij ons in rekening brengt; of 
b. een expert die alleen het schadebedrag vaststelt. 
 
Als wij met u afspreken om de omvang van de schade door twee experts te laten vaststellen, wijzen zowel wij 
als u een expert aan. De twee experts benoemen samen een derde expert. Deze schakelen ze in als ze het niet 
met elkaar eens worden over de omvang van de schade.  
De derde expert bepaalt dan het definitieve schadebedrag, waaraan u en wij ons moeten houden. Alle experts 
moeten de Gedragscode Expertiseorganisaties naleven.  
 
Let op: als de schade is vastgesteld, betekent dit niet automatisch dat u het vastgestelde schadebedrag ook 
helemaal vergoed krijgt. Uw vergoeding kan bijvoorbeeld lager uitvallen als:  

• (een deel van) de schade niet onder de dekking van deze verzekering valt; of 

• (een deel van) de schade onder uw eigen risico valt; of 

• de schade niet (volledig) is hersteld.  

2.5.1.2 Schadevergoeding op basis van reparatie 

Als reparatie van uw beschadigde werkmaterieel mogelijk is, wordt de omvang van de schade vastgesteld op 
basis van de kosten van de reparatie. Daar trekken we een bedrag van af, voor nog bruikbare maar niet 
hergebruikte restanten.  
 
Is het schadebedrag op basis van herstel hoger dan dat op basis van de dagwaarde? Dan stellen we de schade 
vast op basis van de dagwaarde.  

2.5.1.3 Schadevergoeding op basis van dagwaarde 

Als we het schadebedrag vaststellen op basis van de dagwaarde van uw werkmaterieel, dan berekenen we dit 
bedrag op basis van het verschil tussen de dagwaarde direct voor en direct na de verzekerde gebeurtenis. 

2.5.1.4 Schadevergoeding op basis van nieuwwaarde 

Als we het schadebedrag vaststellen op basis van de nieuwwaarde van uw werkmaterieel, dan berekenen we 
dit bedrag op basis van het verschil tussen de nieuwwaarde direct voor en direct na de verzekerde gebeurtenis. 
Dit doen wij alleen als: 
a. uw werkmaterieel korter dan 12 maanden geleden is aangeschaft; en 
b. u de eerste eigenaar van het werkmaterieel bent; en 
c. het werkmaterieel totaal verloren is gegaan; en 
d. u vervangend werkmaterieel koopt. 
 
Is uw werkmaterieel langer dan 12 maanden geleden aangeschaft? Maar korter dan 48 maanden geleden? Dan 
stellen wij het schadebedrag vast op basis van aftrek van de nieuwwaarde. Per verstreken maand na de eerste 
12 maanden, trekken wij 1% van de nieuwwaarde af.  

2.5.1.5 Schadevergoeding bij diefstal van uw werkmaterieel 

Wordt uw werkmaterieel gestolen? Dan hebt u recht na 30 dagen vanaf het moment dat wij uw melding van 
diefstal hebben ontvangen, recht op een schadevergoeding als: 

• u na het ontdekken van de diefstal, dezelfde dag nog aangifte hebt gedaan bij de politie; en  
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• u de diefstal zo snel mogelijk meldt bij het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV); en 

• 30 dagen nadat wij uw melding van diefstal hebben ontvangen; en 

• als u het eigendomsrecht van uw werkmaterieel aan ons overdraagt; en 

• u het kentekenbewijs, overschrijvingsbewijs en de sleutels aan ons overdraagt. 
 
Wordt uw werkmaterieel binnen 30 dagen na uw melding van diefstal teruggevonden? Dan moet u het 
werkmaterieel terugnemen. U krijgt in dat geval de schade aan uw werkmaterieel vergoed die is ontstaan in de 
tijd dat het werkmaterieel gestolen was.  

2.5.2 Eigen risico 

Hebt u een eigen risico? Dan staat dit op uw polis. Daar staat ook hoe hoog uw eigen risico is. Als wij een 
schadevergoeding aan u betalen, trekken wij het eigen risico van deze schadevergoeding af. 

2.5.3 Uitkering van de schadevergoeding 

2.5.3.1 Schadevergoeding in natura 

Wij hebben het recht om (een deel van) uw schade in natura te vergoeden. Dit houdt in dat wij de schade laten 
herstellen door een herstelbedrijf dat de kosten hiervan bij ons in rekening brengt. Wij wijzen dit herstelbedrijf 
zelf aan en schakelen het namens u in. We kiezen alleen voor vergoeding in natura als u daardoor op een 
redelijke manier schadeloos wordt gesteld.  

2.5.3.2 Schadevergoeding in geld 

Kiezen wij niet, of alleen gedeeltelijk voor een vergoeding in natura? Dan betalen wij de schadevergoeding, of 
het resterende deel daarvan, in één keer aan u uit in geld.   

 

3 Dekking Schadeverzekering inzittenden 
Deze dekking geldt alleen als dit op uw polis staat. 

3.1 Wie zijn verzekerd? 

Verzekerd is de bestuurder van uw werkmaterieel, die met uw toestemming het werkmaterieel bedient of 
bestuurt. Ook verzekerd is de passagier die met uw toestemming op een officiële zitplaats zit in uw 
werkmaterieel. 
De verzekeringnemer kan dus ook een verzekerde zijn, als hij het werkmaterieel bedient, bestuurt of als 
passagier in uw werkmaterieel zit. . 
 
In de voorwaarden noemen we de verzekerden steeds ‘u’, behalve als een bepaling alleen geldt voor de 
verzekeringnemer. In dat geval schrijven we ‘u als verzekeringnemer’. 

3.2 Wat is verzekerd? 

U bent verzekerd voor schade die u lijdt door een verkeersongeval met uw werkmaterieel. 
 
Met een verkeersongeval bedoelen wij een gebeurtenis waarbij schade wordt veroorzaakt door een aanrijding, 
een botsing, in het water raken, omslaan, slippen, van de weg raken of door brand, bliksem of ontploffing. Bij 
de gebeurtenis moet uw werkmaterieel direct betrokken zijn.  
 
U bent alleen verzekerd voor schade die is veroorzaakt een plotselinge gebeurtenis, die u niet kon voorzien of 
verwachten. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 

• de gebeurtenis heeft zich voorgedaan tijdens de looptijd van deze verzekering; en 

• het was bij het aangaan van deze verzekering of uitbreiding van deze dekking niet zeker dat de gebeurtenis 
zich zou voordoen; en 

• de dekking van deze schade is niet uitgesloten in artikel 3.4 ‘Wat is niet verzekerd?’ of in een van de 
bepalingen op uw polis of in een clausule op uw polis. 
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3.2.1 Voor welke schade bent u verzekerd? 

U bent verzekerd voor schade aan personen en schade aan zaken.  

Schade aan personen 

Hieronder verstaan wij letsel, aantasting van de gezondheid of overlijden van personen. En de schade die daar 
een gevolg van is. In deze voorwaarden noemen we dit ook wel ‘personenschade’. 

Schade aan zaken 

Hieronder verstaan wij beschadiging, vernietiging, verdwijning of verloren gaan van zaken die zich op het 
moment van het verkeersongeval in of op uw werkmaterieel bevinden. In deze voorwaarden noemen we dit 
ook wel ‘zaakschade’.  
Maar hieronder verstaan wij geen geld of zaken die bestemd zijn voor handel.  

3.2.2 Verzekerde gebeurtenissen 

De Dekking Schadeverzekering inzittenden biedt dekking voor schade die u lijdt door een van de volgende 
gebeurtenissen. We noemen dit ‘verzekerde gebeurtenissen’. 

3.2.2.1 Verkeersongeval tijdens deelname aan het verkeer 

U bent verzekerd voor schade die u lijdt als bestuurder of passagier van uw werkmaterieel. 

3.2.2.2 Verkeersongeval in de directe nabijheid van uw werkmaterieel 

U bent verzekerd voor schade die u lijdt als bestuurder of passagier van uw werkmaterieel: 

• terwijl u in- of uitstapt; of 

• terwijl u brandstof aan het bijvullen bent; of 

• terwijl u de accu voor de aandrijving aan het opladen bent; of 

• terwijl u een noodreparatie aan uw werkmaterieel uitvoert; of 

• terwijl u medeweggebruikers helpt.  

3.2.3 In welke landen bent u verzekerd? 

U bent standaard verzekerd in Europa. Maar wij kunnen ook een ander gebied met u afspreken. Op uw polis 
staat waar u verzekerd bent.  

3.2.4 Wat krijgt u bij schade vergoed? 

Op uw polis staat voor welk bedrag u bent verzekerd per gebeurtenis. Per gebeurtenis vergoeden wij voor alle 
getroffen verzekerden samen maximaal dit verzekerd bedrag.  
 
Heeft u recht op aanvullende vergoedingen? Dan vergoeden wij die boven het verzekerde bedrag. In artikel 3.3 
‘Aanvullende vergoedingen’ leest u op welke aanvullende vergoedingen u recht heeft. 

3.3 Aanvullende vergoedingen 

De Dekking Schadeverzekering inzittenden heeft een aantal aanvullende vergoedingen, die we hieronder 
beschrijven. Deze aanvullende vergoedingen gelden alleen als voldaan is aan de voorwaarden in artikel 3.2 
‘Wat is verzekerd’. Deze aanvullende vergoedingen gelden ook als de totale schadevergoeding hierdoor hoger 
wordt dan het verzekerde bedrag.  

3.3.1 Kosten voor maatregelen om schade te voorkomen of te beperken 

U moet direct maatregelen nemen om (verdere) schade  door uw werkmaterieel te voorkomen of te beperken. 
We noemen dit ‘beredding’. Wij vergoeden de kosten van de beredding en van eventuele materiële schade aan 
zaken die bij de beredding zijn ingezet.  
 
U krijgt alleen de kosten vergoed die wij redelijk vinden. Per gebeurtenis ontvangt u de gemaakte kosten.  
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3.3.2 Postwhiplashsyndroom 

Hebt u een postwhiplashsyndroom en/of postcommotioneel syndroom opgelopen terwijl u met uw 
werkmaterieel deelnam aan het verkeer? En is dit syndroom het gevolg van verzekerde gebeurtenis? Dan 
ontvangt u hiervoor een vergoeding. 
 
Per gebeurtenis vergoeden wij maximaal € 5.000. 

3.4 Waarvoor bent u niet verzekerd met de Dekking Schadeverzekering inzittenden? 

Deze verzekering biedt niet altijd dekking voor uw schade. Wij noemen ‘geen dekking’ ook wel ‘niet verzekerd’. 
Hieronder leest u wat er niet is verzekerd.  

3.4.1 Schade door alcohol, geneesmiddelen en bedwelmende of opwekkende middelen 

U bent niet verzekerd: 

• als de bestuurder van uw werkmaterieel op het moment van de gebeurtenis zo onder invloed is van een 
middel of stof, dat hij niet meer in staat moet worden geacht het werkmaterieel behoorlijk te besturen. Dit 
geldt in ieder geval als de bestuurder geneesmiddelen gebruikt waarbij een waarschuwing wordt gegeven 
dat de gebruiker geen motorrijtuig mag besturen. Of als de bestuurder meer drugs of alcohol heeft 
genomen dan volgens de wet mag;  

• als de bestuurder van uw werkmaterieel bij aanhouding een ademtest, urineproef of bloedproef weigert. 
 
Maar u bent wel verzekerd, als u kunt aantonen dat u niet wist of redelijkerwijs kon weten, dat de bestuurder 
van uw werkmaterieel verminderd rijvaardig was door het gebruik van dit middel of deze stof. 

3.4.2 Schade door (de voorbereiding op) verboden activiteiten 

U bent niet verzekerd voor schade die is veroorzaakt door, of verband houdt met (de voorbereiding op) 
verboden activiteiten. Bijvoorbeeld activiteiten in strijd met de Opiumwet zoals teelt, productie en/of handel in 
hennepproducten, xtc-pillen, heroïne en/of cocaïne.  
 
Maar u bent wel verzekerd als u kunt aantonen dat u niet op de hoogte was van deze activiteiten en in 
redelijkheid ook niet op de hoogte van deze activiteiten kon zijn.  

3.4.3 Schade door (een poging tot) zelfdoding 

U bent niet verzekerd als het verkeersongeval het gevolg is van zelfdoding of een poging tot zelfdoding van u.  

3.4.4 Schade tijdens deelname aan optochten, toertochten of wedstrijden 

U bent niet verzekerd: 
a. tijdens de voorbereiding op, of deelname aan optochten, toertochten en soortgelijke evenementen; 
b. tijdens de voorbereiding op, of deelname aan snelheidsritten en snelheidswedstrijden;  
c. tijdens het rijden of verblijven op een circuit (zoals Zandvoort), ook als dit niet in wedstrijdverband is; 
d. tijdens evenementen waarbij kracht van uw werkmaterieel een element is; 
e. tijdens evenementen waar snelheid of tijd geen element zijn, maar waarbij het door de afstanden en/of 

tijdsdruk nodig is om flink door te rijden. Of waarbij extreme weersomstandigheden en/of een lange 
aaneengesloten rijduur een rol spelen. Zoals de Carbage Run. 

 
Maar u bent hier wel voor verzekerd als u kunt aantonen dat u hier niets van wist, of dat het tegen uw wil 
gebeurde. En dat u niets te verwijten valt. 

3.4.5 Schade tijdens lessen, verhuur of vervoer tegen betaling 

U bent niet verzekerd voor schade tijdens: 
a. Rijlessen en rijexamens; of 
b. verhuur zonder personeel van u; of 
c. leasing; of 
d. vervoer van personen en/of zaken tegen betaling. Het gaat hierbij niet om privévervoer tegen een 

tegemoetkoming in de kosten. 
 
Maar u bent hier wel voor verzekerd als: 
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• dit op uw polis staat; of 

• u kunt aantonen dat u hier niets van wist. Of dat het tegen uw wil gebeurde en dat u niets te verwijten 
valt.  

3.4.6 Geen officiële zitplaats 

U bent niet verzekerd als u niet op een officiële zitplaats zit van uw werkmaterieel.  
 
Zitten er meer personen op een officiële zitplaats dan is toegestaan? Dan vergoeden wij ieder zijn schade naar 
verhouding van het aantal toegestane en het aantal aanwezige passagiers.  

3.4.7 Geen (geldig) rijbewijs 

U bent niet verzekerd als uw werkmaterieel wordt bestuurd door iemand die op dat moment geen geldig 
rijbewijs had, terwijl dit volgens de wet wel moet.  
 
Maar u bent hier wel voor verzekerd als: 
a. de bestuurder vergeten is zijn rijbewijs op tijd te laten vernieuwen. Maar dan mag zijn rijbewijs niet langer 

dan 1 jaar verlopen zijn. Tenzij het om een bestuurder gaat met een medische aantekening op zijn 
rijbewijs. Dan mag het rijbewijs niet verlopen zijn; 

b. de bestuurder minder dan 2 maanden voor de schade zijn rijbewijs heeft gehaald, maar het rijbewijs nog 
niet heeft ontvangen; 

c. u kunt aantonen dat u hier niets van wist, of dat het tegen uw wil gebeurde. En dat u niets te verwijten 
valt; 

d. een rijbewijs volgens de wet niet nodig is. Maar dan moet de bestuurder minimaal 16 jaar oud zijn.  
 
U bent ook verzekerd voor schade die is ontstaan of veroorzaakt op uw eigen terrein, terwijl uw werkmaterieel 
werd bestuurd door uw kind dat ouder is dan 12 jaar. Maar wordt er gereden op de openbare weg, of alles wat 
wettelijk hieraan gelijk wordt gesteld? Dan bent u hier niet voor verzekerd.  

3.4.8 Geen rijbevoegdheid 

U bent niet verzekerd als op het moment van de schade: 
a. de bestuurder vanwege een wet niet bevoegd is om het werkmaterieel te besturen; of 
b. de bestuurder vanwege een rechterlijke uitspraak de rijbevoegdheid is ontzegd; of 
c. de bestuurder aan een medische aandoening lijdt, die gevolgen kan hebben voor zijn rijgeschiktheid. En de 

bestuurder hiervoor geen Gezondheidsverklaring heeft ingediend bij het Centraal Bureau Rijvaardigheden 
(CBR); of 

d. het werkmaterieel niet voldoet aan de eisen die vermeld staan op het rijbewijs van de bestuurder.  
 
Maar u bent hier wel voor verzekerd als u kunt aantonen dat u hier niets van wist, of dat het tegen uw wil 
gebeurde. En dat u niets te verwijten valt. 

3.4.9 Beroep op een aansprakelijkheidsverzekering 

U bent niet verzekerd voor schade die kan worden gemeld bij de aansprakelijkheidsverzekeraar van een andere 
partij die bij het ongeval betrokken is. Dit zou bijvoorbeeld een WAM-verzekering kunnen zijn.  
 
Maar is er een verschil van mening over de vraag wie er schuldig is aan het verkeersongeval? Dan nemen wij de 
schade in behandeling. U moet dan wel uw vorderingsrecht op de aansprakelijkheidsverzekeraar van de andere 
partij aan ons overdragen wanneer wij u daar om vragen.  

3.5 Beoordelen, regelen en vergoeden van de schade 

Heeft u een schade gemeld? Dan beoordelen wij die schade volgens deze voorwaarden, het verzekerd bedrag, 
bepalingen op uw polis, bepalingen in de clausules op uw polis en eigen risico’s die op uw polis staan. En die 
gelden op het moment dat wij uw schriftelijke melding van de schade hebben ontvangen. 
 
Let op: als de schade is vastgesteld, betekent dit niet automatisch dat u het vastgestelde schadebedrag ook 
helemaal vergoed krijgt. Uw vergoeding kan bijvoorbeeld lager uitvallen als:  

• (een deel van) de schade niet onder de dekking van deze verzekering valt; of 
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• (een deel van) de schade onder uw eigen risico valt; of 

• de schade niet (volledig) is hersteld.  

3.5.1 Schade aan zaken 

We laten de omvang van de schade vaststellen door een expert die wij zelf aanstellen. Deze expert kan zijn: 
a. een (herstel)bedrijf dat de schade vaststelt op basis van herstel; of  
b. een expert die alleen het schadebedrag vaststelt. 
 
Als wij met u afspreken om de omvang van de schade door twee experts te laten vaststellen, wijzen zowel wij 
als u een expert aan. De twee experts benoemen samen een derde expert. Deze schakelen ze in als ze het niet 
met elkaar eens worden over de omvang van de schade. De derde expert bepaalt dan het definitieve 
schadebedrag, waaraan u en wij ons moeten houden. Alle experts moeten de Gedragscode 
Expertiseorganisaties naleven.  

3.5.2 Schade aan personen 

We laten de omvang van de schade vaststellen door een expert die wij zelf aanstellen. De schade zal worden 
vastgesteld in overeenstemming met de wettelijke verplichting tot schadevergoeding, zoals opgenomen in 
Burgerlijk Wetboek 6.  
 
Maakt u of een andere verzekerde gebruik van een belangenbehartiger? Dan vergoeden wij deze kosten 
volgens de meest actuele PIV-staffel-BGK en het bepaalde in de PIV-Overeenkomst-BGK. In deze overeenkomst 
staan afspraken tussen verzekeraars en belangenbehartigers over de vergoeding van buitengerechtelijke 
kosten.  
 
Voor schade aan personen geldt het volgende:  
a. Onder de Dekking Schadeverzekering inzittenden mogen alleen de volgende personen een 

schadevergoeding vorderen: 

• verzekerden die rechtstreeks zijn betrokken bij het ongeval dat tot de schade heeft geleidt. En die 
hierdoor zijn benadeeld; of 

• als de getroffen verzekerde is overleden: de echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel 
van deze verzekerde. Of als deze personen er niet zijn, de wettelijke erfgenamen. 

b. Gebruikte verzekerde tijdens de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt, niet de wettelijk 
voorgeschreven beveiligingsmiddelen, zoals een veiligheidsgordel of een helm? Dan mogen wij onze 
schadevergoedingsplicht beperken. Dit is opgenomen in Burgerlijk Wetboek 6. 

c. De verzekerde die schade heeft opgelopen, moet (tijdig) aanspraak maken op alle beschikbare (sociale) 
voorzieningen. Doet verzekerde dit niet? Dan verminderen wij de schadevergoeding met het bedrag 
waarop hij bij deze (sociale) voorzieningen aanspraak had kunnen maken.  

d. Vergoeden wij schade in verband met letsel of aantasting van de gezondheid? En overlijdt verzekerde 
alsnog door hetzelfde ongeval? Dan verminderen wij de schadevergoeding voor het overlijden, met de al 
betaalde schadevergoeding voor het letsel of de aantasting van de gezondheid.  

3.5.3 Eigen risico 

Hebt u een eigen risico? Dan staat dit op uw polis. Daar staat ook hoe hoog uw eigen risico is. Als wij een 
schadevergoeding aan u betalen, trekken wij het eigen risico van deze schadevergoeding af. 

3.5.4 Uitkering van de schadevergoeding 

3.5.4.1 Schadevergoeding in natura 

Wij hebben het recht om (een deel van) uw schade in natura te vergoeden. Dit houdt in dat wij de schade laten 
herstellen door een herstelbedrijf dat de kosten hiervan bij ons in rekening brengt. Wij wijzen dit herstelbedrijf 
zelf aan en schakelen het namens u in. We kiezen alleen voor vergoeding in natura als u daardoor op een 
redelijke manier schadeloos wordt gesteld.  

3.5.4.2 Schadevergoeding in geld 

Kiezen wij niet, of alleen gedeeltelijk voor een vergoeding in natura? Dan betalen wij de schadevergoeding, of 
het resterende deel daarvan, in één keer aan u uit in geld.   
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3.5.4.3 Schadevergoeding aan derden 

a. Wij hebben het recht om de schadevergoeding rechtstreeks aan de verzekerde te betalen.  
b. Als de verzekerde is overleden, dan betalen wij de schadevergoeding aan de echtgenoot, geregistreerd 

partner of levensgezel van verzekerde. Of als deze personen er niet zijn, de wettelijke erfgenamen. Wij 
betalen een schadevergoeding nooit aan de Staat der Nederlanden.  

 

4 Wat zijn de verplichtingen bij schade? 
Als u schade heeft, gelden de volgende verplichtingen: 

4.1 Schade voorkomen en beperken 

Als zich een gebeurtenis voordoet of dreigt voor te doen die kan leiden tot een schade, moet u alles doen om 
die schade te voorkomen of te beperken. Maar wel binnen redelijke grenzen.  

4.2 Schade melden 

Wanneer u weet of hoort te weten dat er een schadegeval is, moet u: 

• dit zo snel mogelijk en naar waarheid aan ons melden; en 

• aangifte doen bij de politie als er sprake is van diefstal, inbraak, vandalisme of een ander strafbaar feit. 
Deze verplichting geldt ook voor de tot uitkering gerechtigden.  

4.3 Informatie over schade geven 

Als u schade heeft, moet u ons alle informatie geven die wij nodig hebben om te beoordelen of u recht heeft 
op een uitkering. U moet ons deze informatie binnen een redelijke termijn geven en u mag daarbij geen 
onwaarheden vertellen. Deze verplichting geldt ook voor de tot uitkering gerechtigden.   

4.4 Meewerken aan de afhandeling van de schade 

U bent verplicht om bij de afhandeling van de schade: 

• alle aanwijzingen op te volgen die wij, of personen die wij hebben aangesteld, aan u geven; en 

• volledige medewerking te verlenen; en 

• niets te doen wat onze belangen zou kunnen schaden. 
 

5 Wat gebeurt er als de verplichtingen niet worden nagekomen? 

5.1 Als wij zijn benadeeld 

U bent niet verzekerd als: 

• U zich niet heeft gehouden aan een van de verplichtingen bij schade, zoals genoemd in artikel 4 ‘Wat zijn 
de verplichtingen bij schade?’ of aan een andere verplichting die geldt voor deze verzekering; en 

• als wij daardoor zijn benadeeld. 
Zijn wij hierdoor ten dele benadeeld? Dan ontvangt u mogelijk wel een deel van de uitkering.  

5.2 Als er sprake was van misleiding 

U bent niet verzekerd als: 

• u of een andere verzekerde zich niet heeft gehouden aan een van de verplichtingen bij schade. En het 
oogmerk daarvan was om ons te misleiden. 

Maar dit geldt niet als de misleiding het niet verzekerd zijn van de schade, niet rechtvaardigt. 

 

6 Wat gebeurt er als er een andere verzekering, voorziening of 
regeling is? 

U bent niet verzekerd voor schade: 

• die verzekerd is op een andere verzekering die door een verzekerde of iemand anders is afgesloten; en/of 

• die door de andere verzekering verzekerd zou zijn als deze verzekering niet zou bestaan; en/of 
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• die wordt vergoed op grond van een andere voorziening, een wettelijke regeling of een andere regeling. 
 
Let op: dit betekent ook dat wij een eventueel eigen risico op de andere verzekering niet vergoeden.  
 

7 Wanneer betalen wij de schade-uitkering? 
Wij doen ons best om de schade-uitkering zo snel mogelijk te betalen. Maar wij hebben wel tijd nodig om te 
bepalen of er recht is op een uitkering. Wanneer wij alle benodigde gegevens om dit te bepalen hebben 
ontvangen, betalen wij de eventuele uitkering uiterlijk vier weken daarna.  
 

8 Wat gebeurt er met uw no-claim korting? 
U betaalt een lagere premie als u geen schades claimt (‘no claim’) en een hogere premie als u wel schades 
claimt. Hiervoor hebben wij een zogenaamde ‘no claim tabel’ gemaakt zodat u kunt zien hoeveel korting u op 
uw premie krijgt en wat de invloed van een schade op deze korting is. 
 

8.1 Hoe werkt de no-claim tabel? 

• Voordat de verzekering ingaat, spreken wij met u af op welke trede van de no-claim tabel u begint. 

• Op uw polis staat op welke trede van de no-claim tabel u staat. 

• Heeft u binnen een verzekeringsjaar geen schade geclaimd? Dan stijgt u één trede in de tabel. 

• De hoogste trede is 7 met een korting van 50%. Heeft u deze hoogste trede bereikt en rijdt u het 
daaropvolgende jaar weer schadevrij? Dan wordt dit wel geregistreerd, maar de trede blijft 7. 

 
De no-claim tabel is hieronder weergegeven: 
 

No-claim tabel 

No-claim 
trede 

% Korting 

No-claim trede in het volgende verzekeringsjaar 

Zonder schade in 
een jaar 

Bij 1 schade in een 
jaar 

Bij 2 schades in 
een jaar 

0 0% 1 0 0 

1 0% 2 0 0 

2 10% 3 0 0 

3 20% 4 0 0 

4 30% 5 2 0 

5 40% 6 3 0 

6 50% 7 3 0 
7 50% 7 3 0 

8.2 Wanneer valt u terug op de no-claim tabel? 

Hebt u in een verzekeringsjaar een schade geclaimd die tot uitkering heeft geleid? Dan valt u vanaf de jaarlijkse 
verlengingsdatum terug op de no-claim tabel. Dit kan gevolgen hebben voor uw korting. Vergoeden wij na de 
jaarlijkse verlengingsdatum alsnog een schade die u in het verzekeringsjaar daarvoor had geclaimd? Dan 
corrigeren wij de premie met terugwerkende kracht vanaf de laatste verlengingsdatum. 

8.3 Wanneer valt u niet terug op de no-claim tabel? 

In sommige gevallen valt u na een schade niet terug op de no-claim tabel. Dit is het geval als: 

• wij de schade volledig hebben kunnen verhalen; of 

• u de schade zelf hebt betaald; of 

• u de schadevergoeding binnen 12 maanden aan ons hebt terugbetaald; of 

• wij de schade niet kunnen verhalen, alleen omdat dit is afgesproken met een andere verzekeraar; of 

• wij de schade niet kunnen verhalen, alleen omdat dit volgens de wet niet mag.    
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9 Wat zijn de regels voor betalingen aan anderen? 
Als niet u, maar een andere (rechts)persoon recht heeft op een schade-uitkering, dan kunnen we deze 
(rechts)persoon rechtstreeks betalen en/of een schikking met deze (rechts)persoon treffen.  

 

10 Hoe werkt het als wij schade willen verhalen? 

10.1 Wat zijn onze rechten bij het verhalen van schade? 

a. als wij aan u een schade uitkeren, dan mogen wij deze uitkering verhalen op de persoon die de schade 
heeft veroorzaakt.  

b. wij mogen – met uitzondering van de situatie onder punt c. – de schade niet verhalen op de volgende 
(rechts)personen: 

• u als verzekeringnemer; en/of 

• een andere verzekerde; en/of 

• de echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel van u. Behalve als er sprake is van een 
scheiding van tafel en bed; en/of 

• de bloedverwanten in de rechte lijn van u; en/of 

• een werkgever of werknemer van u; en/of 

• iemand die bij dezelfde werkgever als u in dienst is. 
c. wij mogen de schade wel verhalen op de hierboven genoemde personen, als u geen recht op een uitkering 

had gehad als u de schade zelf zou hebben veroorzaakt.  

10.2 Wat verwachten wij daarbij van u? 

Als wij de schade willen verhalen op de veroorzaker van de schade, bent u verplicht om hieraan mee te werken.  

 

11 Wanneer begint en eindigt uw verzekering? 
Op uw polis vindt u de datum waarop deze verzekering ingaat. U bent verzekerd vanaf 00:00 uur op deze 
ingangsdatum.  
 
Als uw verzekering (of een dekking daarbinnen) eindigt, ontvangt u een nieuwe polis met daarop de 
einddatum. U bent niet meer verzekerd vanaf 00:00 uur op deze einddatum.  
 

12 Wanneer kunt u uw verzekering beëindigen? 
Als u of uw erfgenamen de verzekering willen beëindigen, gelden de voorwaarden hieronder. Deze 
voorwaarden gelden zowel voor het beëindigen van de hele verzekering als voor het beëindigen van een 
dekking op de verzekering.  

12.1 Aan het einde van de eerste verzekeringstermijn 

Uw verzekering loopt minimaal een verzekeringstermijn. Op uw polis ziet u hoelang deze termijn is. U kunt uw 
verzekering aan het einde van deze eerste termijn opzeggen. De verzekering eindigt dan op de laatste dag van 
de termijn. Hiervoor geldt een opzegtermijn van een maand. 

12.2 Op elk gewenst moment na de eerste verzekeringstermijn 

Is de eerste verzekeringstermijn voorbij? Dan kunt u de verzekering op elk moment opzeggen. De verzekering 
eindigt dan op de datum die u aan ons doorgeeft, maar op zijn vroegst een maand na de opzegdatum.  
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12.3 Als wij de premie en/of voorwaarden veranderen 

U kunt de verzekering opzeggen als wij de premie en/of de voorwaarden van uw verzekering veranderen. Dit 
kan alleen als deze verandering nadelig is voor u of een andere verzekerde.  
 
Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 
a. na uw opzegging eindigt de verzekering op de dag waarop de verandering ingaat; en/of 
b. wij moeten uw opzegging hebben ontvangen binnen een maand nadat wij u over de verandering hebben 

geïnformeerd.  
 
Maar u mag de verzekering niet opzeggen als de verandering van de premie en/of voorwaarden inhoudt: 

• dat u minder premie gaat betalen, terwijl de dekking van de verzekering hetzelfde blijft; of 

• dat de dekking van uw verzekering wordt uitgebreid, terwijl u evenveel premie blijft betalen; of 

• als de verandering een gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.  

12.4 Na uw overlijden 

Na uw overlijden kunnen uw erfgenamen de verzekering opzeggen. Daarvoor geldt een termijn van negen 
maanden nadat zij hebben gehoord dat u overleden bent. De verzekering eindigt op de datum die de 
erfgenamen aan ons doorgeven, maar nooit eerder dan de datum van een eventuele schademelding. 
 

13 Wanneer kunnen wij uw verzekering beëindigen? 
Als wij de verzekering willen beëindigen, gelden de voorwaarden hieronder. Deze voorwaarden gelden zowel 
voor het beëindigen van de hele verzekering als voor het beëindigen van een dekking op de verzekering.  

13.1 Aan het einde van de eerste verzekeringstermijn 

Uw verzekering loopt minimaal een verzekeringstermijn. Op uw polis ziet u hoelang die termijn is. Wij kunnen 
uw verzekering aan het einde van deze eerste termijn opzeggen. De verzekering eindigt dan op de laatste dag 
van de termijn. Hierbij geldt voor ons een opzegtermijn van een maand.  

13.2 Aan het einde van een vervolgtermijn  

Na de eerste verzekeringstermijn verlengen wij uw verzekering steeds automatisch met twaalf maanden. Is uw 
verzekering automatisch verlengd? Dan kunnen wij uw verzekering opzeggen aan het einde van de lopende 
verzekeringstermijn. Op uw polis vindt u de datum waarop de lopende verzekeringstermijn eindigt. Hierbij 
geldt voor ons een opzegtermijn van een maand.  

13.3 Na uw overlijden 

Na uw overlijden hebben wij het recht om uw verzekering op te zeggen binnen negen maanden nadat wij van 
uw overlijden hebben gehoord. De verzekering eindigt dan een maand later.  

13.4 Als u ons niet volledig heeft geïnformeerd 

Als u een verzekering afsluit, heeft u een mededelingsplicht, Dit houdt in dat u ons alle informatie moet geven 
die wij nodig hebben om te bepalen of wij de verzekeringsovereenkomst kunnen sluiten. En onder welke 
voorwaarden dit kan.  
 
Ontdekken wij op een gegeven moment dat u ons niet alle informatie heeft gegeven die u had moeten geven? 
Dat laten we u binnen twee maanden weten wat de gevolgen hiervan zijn. Wij kunnen de verzekering dan 
aanpassen of opzeggen.  
 
Zeggen wij de verzekering op? Dan eindigt de verzekering op de datum die u vindt in het opzeggingsbericht. Als 
in het opzeggingsbericht geen datum is genoemd, eindigt de verzekering op de datum van de dagtekening van 
het opzeggingsbericht.  

13.5 Buitengerechtelijke ontbinding 

Bij een buitengerechtelijke ontbinding laten we u (buiten de rechter om) weten dat u belangrijke verplichtingen 
voor deze verzekering niet nagekomen bent. We zullen de verzekeringsovereenkomst dan direct beëindigen. 
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Dit kan alleen als u aantoonbaar iets heeft gedaan of nagelaten dat zo ernstig is, dat het deze ontbinding 
rechtvaardigt. Daarvan is in elk geval sprake als: 
a. u als verzekeringsnemer, of iemand namens u als verzekeringsnemer, ons met opzet heeft misleid; of 
b. een verzekerde, of iemand namens verzekerde, ons met opzet heeft misleid; of 
c. u de eerste premie niet of niet op tijd heeft betaald; of 
d. u de vervolgpremie niet of niet op tijd heeft betaald, ondanks dat wij u een aanmaning gestuurd hebben 

nadat de premievervaldag was verstreken; of 
e. u niet de voorgeschreven maatregelen heeft genomen om de risico’s op schade te beperken, zoals 

beschreven in artikel 19 ‘Wat moet u doen om uw risico te beperken’.  

13.6 Als de verzekeringnemer een rechtspersoon is die is opgeheven 

Is de verzekering afgesloten door een rechtspersoon die inmiddels is opgeheven? Dan hebben wij het recht de 
verzekering te beëindigen met ingang van een maand na de opheffing. Deze bepaling geldt niet bij een fusie, of 
als de rechtspersoon een andere rechtsvorm gekregen heeft.  

13.7 In verband met sanctiewet- en regelgeving 

Wij toetsen regelmatig of u of een andere belanghebbende bij de verzekering voorkomt op een nationale- of 
internationale sanctielijst. Als dit het geval is, hebben wij het recht de verzekering met onmiddellijke ingang te 
beëindigen.  
 

14 Wanneer eindigt de verzekering van rechtswege? 
De verzekering kan ook van rechtswege eindigen. Dit betekent dat wij de verzekering niet hoeven op te zeggen, 
maar dat deze automatisch eindigt omdat de wet dit voorschrijft.  
 
Dit geldt in het volgende geval:  

• als er geen verzekerbaar belang meer is. 
De verzekering eindigt van rechtswege als geen van de verzekerden meer een verzekerbaar belang heeft 
bij dat wat is verzekerd. Bijvoorbeeld als uw bedrijf is verkocht.  
 

15 Wat zijn uw betalingsverplichtingen? 
U bent verplicht om voor deze verzekering de premie te betalen die wij bij u in rekening brengen. Hieronder 
leest u vanaf welk moment u deze betaling verschuldigd bent. Onder premie verstaan we ook de bijbehorende 
assurantiebelasting en eventuele andere (polis)kosten.  

15.1 Als het gaat om de eerste premie 

Als wij de eerste premie in rekening brengen, sturen wij u daarvoor een betalingsverzoek. U bent de premie 
verschuldigd vanaf de dag nadat u het betalingsverzoek ontvangen heeft. De eerste premie is de premie voor 
de periode vanaf de ingangsdatum van de verzekering tot de eerste premievervaldag.  

15.2 Als het gaat om een vervolgpremie 

Als wij een vervolgpremie in rekening brengen, bent u deze premie verschuldigd vanaf de eerste dag van de 
periode waarvoor deze vervolgpremie geldt.  

15.3 Als de verzekering wordt aangepast 

Als u of wij de verzekering aanpassen, kan de premie wijzigen. U ontvangt dan een betalingsverzoek voor de 
nieuwe premie. U bent deze premie verschuldigd vanaf de dag nadat u het betalingsverzoek ontvangen heeft.  
 

16 Wat zijn de gevolgen als u de premie niet (op tijd) betaalt? 
Heeft u de premie, bijbehorende assurantiebelasting en eventuele andere (polis)kosten niet volledig betaald op 
de datum waarop u dit had moeten betalen? Dan bent u in verzuim. We hoeven u daarvoor geen formele brief 
(ingebrekestelling) te sturen. 
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16.1 Wat gebeurt er als u in verzuim bent?  

a. Gaat het om de aanvangspremie? Dan wordt, zonder dat door ons een nadere ingebrekestelling is vereist, 
geen dekking verleend voor schade die na het verstrijken van de uiterste betaaltermijn heeft 
plaatsgevonden. 

b. Gaat het om de vervolgpremie? Dan wordt geen dekking verleend vanaf de vijftiende dag nadat wij de 
verzekeringnemer na het verstrijken van de uiterste betaaltermijn schriftelijk hebben aangemaand en 
betaling is uitgebleven.  

c. Weigert verzekeringsnemer de aanvangs- of vervolgpremie te betalen? Dan wordt geen dekking verleend 
voor schades die nadien hebben plaatsgevonden.  

16.2 Wanneer gaat de dekking weer in? 

De dekking gaat weer in op de dag nadat wij uw achterstallige premie, assurantiebelasting en eventuele andere 
(polis)kosten hebben ontvangen. Hebben we met u afgesproken dat u de premie in termijnen mag betalen? 
Dan gaat de dekking weer in op de dag nadat wij al uw achterstallige premies, assurantiebelasting en eventuele 
andere (polis)kosten over de verstreken termijnen hebben ontvangen.  
 

17 Wanneer betalen wij u een deel van de premie terug? 
Als de verzekering of een dekking op de verzekering tussentijds eindigt, heeft u recht op terugbetaling van een 
deel van de premie en assurantiebelasting. Het gaat dan om de premie en assurantiebelasting over de periode 
waarin de verzekering of dekking op de verzekering niet langer geldig is.  
 
Maar dit geldt niet als wij de verzekering tussentijds hebben opgezegd omdat u ons opzettelijk heeft misleid, of 
heeft geprobeerd om ons te misleiden.  
 

18 Hoe zorgen u en wij ervoor dat uw verzekering actueel blijft? 
De premie en voorwaarden van uw verzekering zijn gebaseerd op de informatie die u ons heeft gegeven. 
Bijvoorbeeld informatie over de activiteiten van uw bedrijf en het gebruik van uw gebouw. Wijzigen deze 
gegevens? Dan heeft dat mogelijk invloed op de verzekeringsovereenkomst. Hierover maken wij de volgende 
afspraken. 

18.1 Welke wijzigingen moet u aan ons doorgeven? 

U bent verplicht om wijzigingen aan uw werkmaterieel aan ons door te geven. Dit moet u zo snel mogelijk 
doen, maar in elk geval binnen twee maanden nadat de wijziging is opgetreden. Deze verplichting geldt 
bijvoorbeeld als: 
a. uw beroep wijzigt. Bijvoorbeeld als u bij het aangaan van de verzekering een hovenier was en nu een 

loonwerkbedrijf bent begonnen; en/of 
b. als u uw werkmaterieel buiten de landen waar u bent verzekerd gaat gebruiken; en/of 
c. als u uw werkmaterieel aan iemand anders verkoopt.  
 
Deze verplichting geldt niet als u aannemelijk maakt dat u niet op de hoogte was van de wijziging en dat 
redelijkerwijs ook niet kon zijn. In alle gevallen gaat het om uw werkmaterieel dat op uw polis staat.  

18.2 Wat gebeurt er als u deze wijzigingen op tijd en correct doorgeeft? 

Als u uw wijzigingen op tijd, correct en volledig doorgeeft, beoordelen wij zo snel mogelijk wat de gevolgen zijn 
voor uw verzekering. Er zijn drie mogelijkheden. 

18.2.1  De verzekering loopt ongewijzigd door 

Hebben uw wijzigingen geen gevolgen voor de premie en/of voorwaarden? Dan loopt uw verzekering 
ongewijzigd door. 

18.2.2  De verzekering loopt door in aangepaste vorm 

Mogelijk moeten wij op basis van uw wijzigingen de verzekering aanpassen. Die aanpassing kan leiden tot een 
nieuwe premie of voorwaarden. Daarbij gaan we uit van de tarieven en voorwaarden in vergelijkbare gevallen. 
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De nieuwe tarieven en/of voorwaarden gelden: 

• vanaf de verlengingsdatum, als wij uw reactie op de polis voor of uiterlijk op die datum hebben ontvangen; 
of 

• vanaf de datum waarop wij uw reactie op de polis hebben ontvangen, als die datum na de 
verleningsdatum ligt. 

  
Als u de aanpassing van de verzekering accepteert, hoeft u niets te doen. De verzekering loopt dan automatisch 
door tot de verlengingsdatum. Accepteert u de aanpassing niet? Dan is het belangrijk dat u ons dit binnen een 
maand na ontvangst van de aangepaste polis laat weten. Als we geen overeenstemming met u bereiken over 
de aanpassing, zullen we de verzekering beëindigen.  

18.2.3 De verzekering eindigt 

Is het door de wijzigingen voor ons niet meer mogelijk om de verzekering voort te zetten? Of gaat u niet 
akkoord met de voorgestelde aanpassing ? Dan laten wij u weten dat we de verzekering beëindigen. De 
verzekering eindigt dan een maand nadat we u hierover hebben geïnformeerd.  
 
De verzekering loopt ongewijzigd door zolang: 

• de verzekering niet is geëindigd; en 

• wij nog niet zijn overeengekomen dat de verzekering in aangepaste vorm doorloopt. 

18.3 Wat gebeurt er als u deze wijzigingen niet (op tijd) doorgeeft? 

Merken wij dat u een wijziging niet of niet op tijd aan ons heeft doorgegeven? Dan geldt het volgende: 
a. zouden wij de verzekering tegen een hogere premie hebben voortgezet als u de wijziging wel op tijd had 

doorgegeven? Dan moet u de extra premie, assurantiebelasting en eventuele andere (polis)kosten vanaf 
de wijzigingsdatum alsnog betalen; of 

b. zouden wij de verzekering tegen andere voorwaarden hebben voortgezet als u de wijziging wel op tijd had 
doorgegeven? Dan gelden deze andere voorwaarden vanaf de datum waarop u de wijziging uiterlijk had 
moeten doorgeven. Geldt voor de aangepaste verzekering een hogere premie en heeft u een schade na de 
datum waarop u de wijziging uiterlijk had moeten doorgeven? Dan ontvang u hiervoor een lagere 
vergoeding. Daarbij gaan we uit van de verhouding tussen de premie voor en na de wijziging.  

 
Voorbeeld 
Uw premie bedroeg voor de wijziging € 200. Na de wijziging is uw risico hoger geworden en bedraagt uw 
premie € 400. Stel dat de verzekerde schade € 5.000 is. Dan krijgt u vergoed: 
€ 200 (oude premie) gedeeld door € 400 (nieuwe premie) maal € 5.000 (schadebedrag) = € 2.500 
(vergoeding). 

 
c. zouden wij uw verzekering niet hebben voortgezet als u de wijziging wel op tijd had doorgegeven? Dan 

bent u niet meer verzekerd voor een schade die is ontstaan na de datum waarop u de wijziging uiterlijk 
had moeten doorgeven.  

 

19 Wat moet u doen om uw risico te beperken? 
a. Wij kunnen u tijdens de looptijd van de verzekering verplichten om maatregelen te nemen om uw risico te 

beperken. Dat kunnen we doen als er concrete omstandigheden of ontwikkelingen zijn die daar aanleiding 
toe geven. Dit is bijvoorbeeld het geval bij bepaalde schades of als uw situatie zodanig is veranderd dat u 
meer risico loopt.  

b. U en/of de verzekerden zijn verplicht om deze maatregelen te nemen. Maar wel binnen redelijke grenzen.  
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20 Wanneer kunnen wij uw verzekering aanpassen?  

20.1 Wijzigingen op de verlengingsdatum 

Wij kunnen op de verlengingsdatum de premie en/of de voorwaarden van uw verzekering aanpassen. Dit doen 
we bijvoorbeeld: 
a. als uw persoonlijke situatie is veranderd;  
b. in verband met algemene ontwikkelingen van schade, kosten en inflatie;  
c. als onze premie-inkomsten niet meer voldoende zijn om de schades te betalen; 
d. als de wet- en regelgeving is gewijzigd; 
e. als wij de verzekering hebben aangepast. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om tekstuele wijzigingen van 

de polisvoorwaarden, maar ook om een aanpassing van de dekking; 
f. als er economische- en/of maatschappelijke ontwikkelingen zijn die de aanpassing noodzakelijk maken.  
 
Als wij de premie en/of voorwaarden wijzigen, laten wij u dat altijd een maand van tevoren weten. Wij leggen 
dan uit:  

• waarom we de verandering nodig vinden; en 

• wat we wijzigen; en 

• per wanneer de wijziging ingaat. 

20.1.1 Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de wijziging? 

Als u het niet eens bent met de wijziging, kunt u de verzekering opzeggen. Hiervoor gelden de volgende 
voorwaarden: 
a. als wij uw opzegging ontvangen binnen een maand nadat wij u over de wijziging hebben geïnformeerd, 

dan eindigt de verzekering op de dag waarop de wijziging in zou gaan; en 
b. als de periode tussen onze aankondiging van de wijziging en de ontvangst van uw opzegging langer is dan 

een maand, dan geldt dit als een opzegging zoals omschreven in artikel 12 ‘Wanneer kunt u uw verzekering 
beëindigen?’. De verzekering eindigt dan op zijn vroegst een maand na de opzegdatum. 

20.1.2 Wat moet u doen als u het eens bent met de wijziging?   

Als u de wijziging accepteert, hoeft u niets te doen. De verzekering loopt dan vanaf de verlengingsdatum 
automatisch door met de nieuwe premie en/of onder de nieuwe voorwaarden.  

20.2 Tussentijdse wijzigingen 

Binnen een verzekeringstermijn kunnen wij de premie en/of voorwaarden alleen wijzigen als die wijziging zo 
urgent is dat wij niet tot de verlengingsdatum kunnen wachten. Dat is bijvoorbeeld het geval: 

• als er een situatie is ontstaan die zeer ernstige financiële gevolgen voor ons heeft; of 

• als wetgeving ons verplicht om de verzekering aan te passen.  
Deze aanpassing kan voor alle klanten gelden of voor een bepaalde groep klanten. 
 
Als wij de premie en/of voorwaarden tussentijds wijzigen, laten wij u dat altijd van tevoren weten. Wij leggen 
dan uit: 

• waarom we de tussentijdse verandering nodig vinden; en 

• wat we wijzigen; en 

• per wanneer de wijziging ingaat. 

20.2.1 Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de wijziging? 

Als u het niet eens bent met de wijziging, kunt u de verzekering opzeggen. Hierbij gelden wel voorwaarden. 
a. Na uw opzegging eindigt de verzekering op de dag waarop de wijziging ingaat. 
b. Wij moeten uw opzegging hebben ontvangen binnen een maand nadat wij u over de wijziging hebben 

geïnformeerd. 
c. U mag de verzekering niet opzeggen als de wijziging van de premie en/of voorwaarden inhoudt: 

• Dat u minder premie gaat betalen, terwijl de dekking van uw verzekering hetzelfde blijft; of 

• Dat de dekking van uw verzekering wordt uitgebreid, terwijl u evenveel premie blijft betalen. 
Ook mag u de verzekering niet opzeggen als de wijziging een gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen. 
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20.2.2 Wat moet u doen als u het eens bent met de wijziging? 

Als u de wijziging accepteert, hoeft u niets te doen. De verzekering loopt dan vanaf de wijzigingsdatum 
automatisch door met de nieuwe premie en/of voorwaarden.  

 

21 Hoe gaan wij om met persoonsgegevens? 
U kunt erop vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met alle gegevens die u aan ons verstrekt. Wij houden ons 
aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze regels over hoe wij omgaan met uw 
gegevens kunt u ook terugvinden in onze privacyverklaring. Deze privacyverklaring vindt u op www.saa.nl. 

21.1 Hoe komen wij aan persoonsgegevens?  

Wij vragen u bij de aanvraag of aanpassing van een verzekering of dienst om persoonsgegevens en andere 
gegevens. Naast de informatie die wij van u krijgen, vragen wij informatie op via externe bronnen die wij 
betrouwbaar vinden. Voorbeelden van deze externe bronnen zijn de stichting Centraal Informatie Systeem 
(CIS), het CBS, het RDW, Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars (Roy-data), het Kadaster en 
dienstverleners op het gebied van kredietregistratie.   
 
Volgens de wet is SAA Assuradeuren B.V. verantwoordelijk voor het op de juiste wijze verwerken van uw 
persoonsgegevens. Of wij ons op de juiste wijze houden aan de wet- en regelgeving wordt getoetst door de 
Autoriteit Persoonsgegevens (AP).  

21.2 Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens? 

We gebruiken persoonsgegevens om: 

• de verzekeringsovereenkomst met u aan te gaan en uit te voeren. Hieronder valt ook het inschatten van 
risico’s;  

• uw schade af te handelen;  

• fraude te bestrijden;  

• te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Zoals de verplichting om te weten met wie we 
zaken doen; 

• u op de hoogte te houden van onze producten en diensten. In principe gebeurt dit via uw adviseur of 
bemiddelaar.   

21.3 Wanneer geven wij persoonsgegevens door aan anderen? 

Wij geven uw persoonsgegevens door aan anderen die betrokken zijn bij de uitvoering van de 
verzekeringsovereenkomst. Bijvoorbeeld aan hulp- en dienstverleners, experts en herstelbedrijven.  
 
Als u een schade meldt, leggen wij de gegevens van deze schade en uw persoonsgegevens altijd vast bij de 
stichting CIS. Het maakt daarbij niet uit of de schade door uw schuld is ontstaan. 

21.4 Volgens welke gedragscode verwerken wij persoonsgegevens? 

Wij verwerken uw persoonsgegevens volgens de ‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars’. U 
kunt deze gedragscode inzien op www.verzekeraars.nl.  

 

22 Wat doen wij bij fraude? 
Wij gaan ervan uit dat u ons juist en volledig informeert. Doet u dat opzettelijk en doelbewust niet? Dan 
fraudeert u. Bijvoorbeeld als u ons onjuiste gegevens stuurt als u een verzekering aanvraagt of ons om 
vergoeding van schade vraagt. Wij doen onderzoek als er aanwijzingen zijn dat u fraudeert. Bij dit onderzoek 
volgen wij de ‘Gedragscode Persoonlijk Onderzoek’. U kunt deze gedragscode inzien op www.verzekeraars.nl.   
 
Heeft u gefraudeerd? Dan kunnen wij de volgende maatregelen nemen: 

• de verzekering beëindigen; 

• uw andere verzekeringen beëindigen die u bij SAA Assuradeuren B.V. of bedrijfsonderdelen van SAA heeft; 

• geen schade (meer) vergoeden, of de schade niet volledig vergoeden; 

http://www.saa.nl/
http://www.verzekeraars.nl/
http://www.verzekeraars.nl/
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• besluiten dat u een al ontvangen vergoeding voor schade, de kosten die daarmee samenhangen en de 
onderzoekskosten moet terugbetalen; 

• aangifte doen bij de politie; 

• uw gegevens registeren in interne en externe (waarschuwing)systemen, zoals de database van de stichting 
CIS. Hierbij houden we ons aan het ‘Protocol Incidentenwaarschuwingssystemen Financiële Instellingen’.  

 
Deze bepalingen gelden niet alleen voor u als verzekeringnemer, maar ook voor andere verzekerden of derden 
die fraude plegen.  
 
Al deze maatregelen zorgen ervoor dat u niet teveel betaalt, omdat anderen verkeerd omgaan met hun 
verzekering. Wilt u meer weten over ons fraudebeleid? Kijk dan op www.saa.nl.  

 

23 Welk recht is van toepassing? 
Op deze verzekeringsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
 

24 Waar kunt u terecht met klachten? 
Onze medewerkers zijn u zo goed mogelijk van dienst. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Wij 
stellen het erg op prijs als u opmerkingen, suggesties of klachten kenbaar maakt, zodat wij de kwaliteit van 
onze dienstverlening kunnen verbeteren. 
 
Bent u niet tevreden over uw verzekering? Of onze dienstverlening? Bespreek uw klacht dan met uw adviseur 
of bemiddelaar. Die zoekt met ons naar een passende oplossing. 
 
Bent u niet tevreden met het resultaat? Dan kunt u een klacht bij ons indienen:  

• per e-mail via feedback@saa.nl; of 

• per post via postbus 9000, 3007 AA Rotterdam; of 

• via de website https://www.saa.nl/contact. 

 
Kunt u zich niet vinden in het resultaat van onze klachtbehandeling? Dan kunt u uw klacht daarna voorleggen 
aan een onafhankelijke partij, zoals een externe klachteninstantie.  
 
Wilt u geen gebruik maken van onze klachtbehandeling? U kunt een klacht ook altijd aan de rechter 
voorleggen.   
 

25 (Inter)nationale sancties 
Het kan verboden zijn om een verzekeringsovereenkomst met u te sluiten. Er bestaan nationale- en 
internationale (sanctie)regels waaruit dit volgt.  
 
De overeenkomst komt niet tot stand als u of een andere belanghebbende voorkomt op een nationale- of 
internationale sanctielijst. De toetsing op deze sanctielijsten voeren wij zo snel mogelijk uit.  
Als u of een andere belanghebbende niet voorkomt op een sanctielijst, dan is de overeenkomst geldig vanaf de 
ingangsdatum die op uw polis staat. Komt u of een andere belanghebbende wel voor op een sanctielijst? Dan 
informeren wij de aanvrager van de verzekering daar schriftelijk over. 
 
Omdat wij deze toetsing pas achteraf kunnen uitvoeren is een ‘opschortende voorwaarde’ van kracht. 
Deze ‘opschortende voorwaarde’ luidt: 
 
De overeenkomst komt alleen tot stand als uit toetsing niet blijkt dat het verboden is om op grond van 
sanctiewet- of regelgeving financiële diensten te verlenen voor of ten behoeve van: 

• verzekeringnemer; 

http://www.saa.nl/
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• verzekerden, medeverzekerden en andere (rechts)personen die voordeel zouden kunnen hebben bij het 
bestaan van de overeenkomst; 

• vertegenwoordigers en gemachtigden van het bedrijf van verzekeringnemer; 

• uiteindelijk financieel belanghebbenden bij het bedrijf van verzekeringnemer.  
 
Let op: Wij toetsen regelmatig of u of een andere belanghebbende bij de verzekering voorkomt op een 
nationale- of internationale sanctielijst. Als dit het geval is, hebben wij het recht de verzekering met 
onmiddellijke ingang te beëindigen.   
 

26 Wat als er sprake is van terrorisme? 
Op deze verzekering is de Clausule Terrorismedekking van toepassing. De Clausule Terrorismedekking is door 
het Verbond van Verzekeraars in Nederland ontwikkeld en geadviseerd, en geldt voor bijna alle soorten 
sommen- en schadeverzekeringen. De clausule beschrijft de dekking die de Nederlandse 
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. biedt. Daarom is de tekst van deze clausule 
integraal in de polisvoorwaarden opgenomen.  

26.1 Begripsomschrijvingen 

Voor de Clausule Terrorismedekking en de daarop berustende bepalingen gelden de hierna genoemde 
begrippen. 

26.1.1 Terrorisme 

Gewelddadige handelingen en/of gedragingen – begaan buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van 
de Wet op het financieel toezicht genoemde vormen van molest – in de vorm van een aanslag of een reeks van 
in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de 
gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, en/of schade aan zaken ontstaat dan wel anderszins 
economische belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks – al dan niet in enig 
organisatorisch verband – is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of 
religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken. 

26.1.2 Kwaadwillige besmetting 

Het – buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het financieel toezicht genoemde 
vormen van molest – (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die als gevolg van hun (in)directe 
fysische, biologische, radioactieve of chemische inwerking letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan 
niet de dood ten gevolge hebbend, bij mensen of dieren kunnen veroorzaken en/of schade aan zaken kunnen 
toebrengen dan wel anderszins economische belangen kunnen aantasten, waarbij aannemelijk is dat het 
(doen) verspreiden – al dan niet in enig organisatorisch verband – is beraamd en/of uitgevoerd met het 
oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken. 

26.1.3 Preventieve maatregelen 

Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend 
gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of – indien dit gevaar zich heeft 
verwezenlijkt – de gevolgen daarvan te beperken. 

26.1.4 Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT) 

Een door het Verbond van Verzekeraars opgerichte herverzekeringsmaatschappij, waarbij 
uitkeringsverplichtingen uit hoofde van verzekeringsovereenkomsten, die voor in Nederland toegelaten 
verzekeraars direct of indirect kunnen voortvloeien uit de verwezenlijking van de in artikel 26.1.1, 26.1.2 en 
26.1.3 omschreven risico’s, in herverzekering kunnen worden ondergebracht. 

26.1.5 Verzekeringsovereenkomsten 

a. Overeenkomsten van schadeverzekering voor zover zij overeenkomstig het bepaalde in artikel 1:1 onder 
‘staat waar het risico is gelegen’ van de Wet op het financieel toezicht betrekking hebben op in Nederland 
gelegen risico’s. 
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b. Overeenkomsten van levensverzekering voor zover gesloten met een verzekeringnemer met gewone 
verblijfplaats in Nederland, of, indien verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in Nederland 
gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering betrekking heeft. 

26.1.6 In Nederland toegelaten verzekeraars 

Levens-, natura-, uitvaart-, en schadeverzekeraars die op grond van de Wet op het financieel toezicht bevoegd 
zijn om in Nederland het verzekeringsbedrijf uit te oefenen. 

26.2 Begrenzing van de dekking voor het terrorismerisico 

a. Indien en voor zover, met inachtneming van de in artikel 26.1.1, 26.1.2 en 26.1.3 gegeven omschrijvingen, 
en binnen de grenzen van de geldende polisvoorwaarden, dekking bestaat voor gevolgen van een 
gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met: 

• terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen, 

• handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve 
maatregelen, hierna gezamenlijk aan te duiden als ‘het terrorismerisico’, geldt dat de uitkeringsplicht 
van de verzekeraar terzake van iedere bij haar ingediende aanspraak op schadevergoeding en/of 
uitkering, is beperkt tot het bedrag van de uitkering die de verzekeraar terzake van die aanspraak 
ontvangt onder de herverzekering voor het terrorismerisico bij de NHT, in het geval van een 
verzekering met vermogensopbouw vermeerderd met het bedrag van de uit hoofde van de betrokken 
verzekering reeds gerealiseerde vermogensopbouw. Bij levensverzekeringen wordt het bedrag van de 
gerealiseerde vermogensopbouw gesteld op de krachtens de Wet op het financieel toezicht aan te 
houden premiereserve ten aanzien van de betrokken verzekering. 
 

b. De NHT biedt herverzekeringsdekking voor de hiervoor genoemde aanspraken tot maximaal 1 miljard euro 
per kalenderjaar. Vorengenoemd bedrag kan van jaar tot jaar worden aangepast en geldt voor alle bij de 
NHT aangesloten verzekeraars tezamen. Van een eventuele aanpassing zal mededeling worden gedaan in 
drie landelijk verschijnende dagbladen. 

 
c. In afwijking van het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, geldt voor verzekeringen die 

betrekking hebben op: 

• schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan; 

• gevolgschade van schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan, dat per verzekeringnemer 
per verzekerde locatie per jaar maximaal 75 miljoen euro onder deze overeenkomst zal worden 
uitgekeerd, voor alle deelnemende verzekeraars, zoals bedoeld in artikel 1 tezamen, ongeacht het 
aantal afgegeven polissen. 
Voor de toepassing van dit artikellid wordt onder verzekerde locatie verstaan: alle op het risicoadres 
aanwezige door verzekeringnemer verzekerde objecten, alsmede alle buiten het risicoadres gelegen 
door verzekeringnemer verzekerde objecten waarvan het gebruik en/of de bestemming in relatie staat 
tot de bedrijfsactiviteiten op het risicoadres. Als zodanig zullen in ieder geval worden aangemerkt alle 
door verzekeringnemer verzekerde objecten die op minder dan 50 meter afstand van elkaar gelegen 
zijn en waarvan er ten minste één op het risicoadres is gelegen. Voor de toepassing van dit artikellid 
geldt voor rechtspersonen en vennootschappen die zijn verbonden in een groep, zoals bedoeld in 
artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, dat alle groepsmaatschappijen tezamen worden aangemerkt 
als één verzekeringnemer, ongeacht door welke tot de groep behorende groepsmaatschappij(en) de 
polis(sen) is (zijn) afgesloten. 

26.3 Uitkeringsprotocol NHT 

a. Op de herverzekering van de verzekeraar bij de NHT is van toepassing het Protocol afwikkeling claims 
(hierna te noemen het Protocol). Op grond van de in dit protocol vastgestelde bepalingen is de NHT onder 
meer gerechtigd de uitkering van de schadevergoeding of het verzekerde bedrag uit te stellen tot het 
moment waarop zij kan bepalen of en in hoeverre zij over voldoende financiële middelen beschikt om alle 
vorderingen waarvoor zij als herverzekeraar dekking biedt, voor het geheel te voldoen. Voor zover de NHT 
niet over voldoende financiële middelen blijkt te beschikken, is zij gerechtigd overeenkomstig bedoelde 
bepalingen een gedeeltelijke uitkering aan de verzekeraar te doen. 
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b. De NHT is, met in achtneming van het gestelde in bepaling 7 van het Protocol afwikkeling claims, bevoegd 
om te beslissen of een gebeurtenis in verband waarmee aanspraak op uitkering wordt gedaan, als een 
gevolg van de verwezenlijking van het terrorismerisico moet worden aangemerkt. Een daartoe strekkend 
en overeenkomstig voornoemde bepaling genomen besluit van de NHT, is bindend jegens de verzekeraar, 
verzekeringnemer, verzekerden en tot uitkering gerechtigden. 

 
c. Eerst nadat de NHT aan de verzekeraar heeft meegedeeld welk bedrag, al dan niet bij wijze van voorschot, 

terzake van een vordering tot uitkering aan haar zal worden uitgekeerd, kan de verzekerde of de tot 
uitkering gerechtigde op de in artikel 3.1 bedoelde uitkering terzake tegenover de verzekeraar aanspraak 
maken. 

 
d. De herverzekeringsdekking bij de NHT is ingevolge bepaling 16 van het Protocol slechts van kracht voor 

aanspraken op schadevergoeding en/of uitkering die worden gemeld binnen twee jaar nadat de NHT van 
een bepaalde gebeurtenis of omstandigheid heeft vastgesteld dat deze als een verwezenlijking van het 
terrorisme in de zin van dit artikel wordt beschouwd. 

26.4 Samenvatting uitkeringsprotocol NHT 

26.4.1 Algemeen 

De Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (hierna noemen wij dit NHT) kent een 
maximaal uit te keren bedrag per jaar. Deze uitkeringscapaciteit, waarvan de hoogte van jaar tot jaar kan 
verschillen, is ongeveer 1 miljard euro. In het ‘Protocol afwikkeling claims’ van de NHT wordt bepaald hoe deze 
maximum uitkeringscapaciteit voor de gevolgen van terrorisme wordt verdeeld over de gedupeerden.  

26.4.2 Samenvatting procedure 

Onder schadegeval wordt verstaan iedere ‘verwezenlijking van het terrorismerisico’ waardoor recht op 
uitkering bij gedupeerden kan ontstaan. Wat onder terrorisme wordt verstaan, kunt u lezen in artikel 26.1 
‘Begripsomschrijving’. Met schade door terrorisme wordt zowel daadwerkelijke schade aan personen en 
goederen bedoeld, als overig recht op uitkering, zoals na overlijden.  
 
Als u een claim indient die is veroorzaakt door terrorisme, dan geldt de hierna genoemde procedure. 
a. U meldt de claim – net als altijd – zo snel mogelijk bij de verzekeraar. 
b. De verzekeraar zorgt ervoor dat alle binnenkomende meldingen bij de NHT worden ingediend. 
c. De NHT verzamelt alle claims en bepaalt zo spoedig mogelijk na de ontvangst of er inderdaad sprake is van 

een terroristische daad zoals gedefinieerd in artikel 26.1 ‘Begripsomschrijving’. 

26.4.3 Terrorisme van welk jaar? 

Omdat de NHT per jaar een maximumbedrag beschikbaar heeft voor uitkeringen ten gevolge van terrorisme, is 
het belangrijk dat wordt vastgesteld in welk jaar de terroristische daad heeft plaatsgevonden.  
Als het zeker of waarschijnlijk is dat de terroristische daad in jaar X heeft plaatsgevonden dan wordt de 
terroristische daad aan jaar X toegerekend.  
Er kan sprake zijn van een reeks van terroristische daden die met elkaar samenhangen, maar in verschillende 
jaren zijn gepleegd. In dat geval wordt de terroristische daad toegerekend aan het jaar waarin de eerste daad 
van de reeks is geplaagd. Een reeks eindigt in ieder geval als er meer dan zes maanden tussen de daden liggen.  

26.4.4 Vaststelling uitkeringspercentage en vergoeding 

Bij de NHT worden de bedragen van alle bekende en verwachte claims bij elkaar opgeteld. Op basis hiervan zal 
de NHT een begroting opstellen en bekendmaken of het maximaal beschikbare bedrag voldoende is om de 
claims volledig uit te keren. Het kan zijn dat de NHT verwacht dat de omvang van het totaal aantal claims hoger 
zal uitvallen dan de maximum uitkeringscapaciteit. In dat geval stelt de NHT een (voorlopig) 
uitkeringspercentage vast. Dit percentage is gelijk voor alle gedupeerden.  
De NHT kan ook beslissen om alle claims meteen te vergoeden.  
 
Let op: betaling aan de verzekerde geschiedt door eigen verzekeraars. U heeft zelf geen contact met de NHT.  
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26.4.5 Definitieve afwikkeling van claims 

Er bestaan enkele termijnen waar de NHT zich aan zal houden: 

• zo spoedig mogelijk nadat is vastgesteld dat het om een terroristische daad gaat, stelt de NHT de eerste 
begroting vast. Op basis van deze begroting wordt een eerste uitkeringspercentage vastgesteld;  

• hierna volgt telkens uiterlijk na zes maanden een volgende begroting met eventueel een nieuw 
uitkeringspercentage; 

• uiterlijk twee jaar na de eerste begroting bepaalt de NHT het definitieve uitkeringspercentage. 
 
Een nieuwe begroting kan leiden tot een hoger uitkeringspercentage. Dan zal nabetaling plaatsvinden voor alle 
op dat moment bekende claims. Als een nieuwe begroting leidt tot een lager uitkeringspercentage, dan wordt 
van de gedane uitkeringen echter niets teruggevorderd. Het nieuwe percentage geldt dan alleen voor de claims 
die pas zijn aangemeld na het bekendmaken van het voorafgaande percentage.  
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Begrippenlijst 

Beredding 

Maatregelen die u moet nemen om schade door een direct dreigend gevaar te voorkomen en/of te beperken. 
Maar wel binnen redelijke grenzen. Daarbij gaat het om schade die is ontstaan of dreigt te ontstaan door een 
gebeurtenis waarvoor dekking is op deze verzekering. U kunt deze maatregelen zelf nemen, maar ze kunnen 
ook worden genomen door iemand anders namens u. 

Bestuurder 

De persoon die het werkmaterieel bedient of bestuurt. 

Brand 

Een vuur buiten een haard, dat: 

• veroorzaakt is door verbranding; en 

• met vlammen gepaard gaat; en 

• in staat is zich uit eigen kracht voort te planten. 
 
Onder brand valt onder andere niet: 
a. zengen, schroeien, smelten, verkolen of broeien; en/of 
b. het doorbranden van elektrische apparaten en motoren; en/of 
c. het oververhitten, doorbranden of doorbreken van ovens en ketels. 

Dagwaarde 

De waarde die een zaak op een bepaald moment heeft. We berekenen de dagwaarde door van de 
nieuwwaarde een bedrag af te trekken dat gelijk is aan de waardevermindering door ouderdom, slijtage of 
bestaande gebreken. 

Eigen gebrek 

Een gebrek van het werkmaterieel zelf, bijvoorbeeld door een natuurlijke eigenschap of slechte kwaliteit. Zoals 
machinebreuk, metaalmoeheid of kortsluiting. Met eigen gebrek bedoelen wij niet normale slijtage, 
overbelasting of onvoldoende onderhoud.  

Gebeurtenis 

a. Een voorval of omstandigheid die kan leiden tot een schade die onder de dekking van deze verzekering 
valt. Dit kan ook een serie voorvallen of omstandigheden zijn die met elkaar samenhangen. 

b. Bij een serie voorvallen of omstandigheden gaan wij ervan uit dat deze allemaal zijn ontstaan op het 
tijdstip waarop het eerste voorval of de eerste omstandigheid is ontstaan.  

Joyriden 

Het werkmaterieel besturen zonder toestemming van de eigenaar of houder, en zonder de bedoeling het 
werkmaterieel te houden. 

Molest 

De volgende conflictsituaties zien wij als molest. 
a. Gewapend conflict 

Elke situatie waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar, of althans de een de ander, met 
gebruik van militaire machtsmiddelen bestrijden. Onder een gewapend conflict valt ook een gewapend 
optreden van een vredesmacht van de Verenigde Naties.  

b. Burgeroorlog 
Een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van dezelfde staat, waarbij een 
belangrijk deel van de inwoners van die staat is betrokken. 

c. Opstand 
Een georganiseerde gewelddadige verzetsactie binnen een staat, gericht tegen het openbaar gezag. 

d. Binnenlandse onlusten 
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Min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen die zich voordoen op verschillende plaatsen 
binnen dezelfde staat. 

e. Oproer 
Een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging met een plaatselijk karakter, gericht tegen het 
openbaar gezag. 

f. Muiterij 
Een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van de gewapende macht, gericht 
tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn.  

Motorrijtuig 

Elk voertuig dat is bestemd om anders dan over het spoor te worden voorbewogen: 

• door (of mede door) een mechanische kracht op of aan het voertuig zelf; of 

• door elektrische tractie met stroomtoevoer van elders. 
 
Met deze definitie volgen we artikel 1 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM).  

Niet verzekerd 

Een situatie waarin er, door welke reden dan ook, geen dekking is onder deze verzekering voor de genoemde 
schade. Dit geldt niet alleen voor uw schade, maar ook voor schade van een andere verzekerde of andere tot 
uitkering gerechtigden.  

Nieuwwaarde 

De oorspronkelijke cataloguswaarde van uw werkmaterieel. 

Noodvoorziening 

Een voorlopige voorziening die bij of na een verzekerde schade is aangebracht aan uw gebouw, in afwachting 
van het definitieve herstel van die schade.  

Premievervaldag 

Datum waarop u een vervolgpremie verschuldigd wordt.  

Storm 

Wind met een snelheid van ten minste 50 kilometer per uur (windkracht 7 of meer). 

U 

De verzekeringnemer en/of de andere verzekerden. 

Uw werkmaterieel 

Het werkmateriaal dat op uw polis staat en de onderdelen van de standaarduitrusting die aan, op of in het 
werkmaterieel zijn bevestigd. Onder standaarduitrusting verstaan wij alle opties die in de catalogusprijs van het 
werkmaterieel zitten. 

Verlengingsdatum 

De datum waarop een of meer volle jaren zijn verstreken sinds de ingangsdatum van de verzekering. 

Verzekeraar 

(een van de) Maatschappijen die het in uw polis omschreven risico dragen. Dit kan één maatschappij zijn, of 
meerdere maatschappijen die ieder een deel van het risico dragen. Op uw polis staat welke maatschappijen 
welk deel van het risico voor u dragen.  

Verzekerden 

In het artikel ‘Wie zijn verzekerd’ leest u wie de verzekerden zijn. Een verzekerde kan rechten ontlenen aan 
deze verzekering.  
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Verzekeringnemer  

Degene die de verzekering heeft afgesloten en die als verzekeringnemer op de polis staat en/of in onze 
administratie is opgenomen.  

Verzekeringsjaar 

a. Het eerste verzekeringsjaar van een verzekering en/of dekking loopt vanaf de ingangsdatum tot de 
eerstvolgende verlengingsdatum. 

b. De volgende verzekeringsjaren zijn volle jaren die volgen op het eerste verzekeringsjaar. 
c. Het laatste verzekeringsjaar van de verzekering en/of dekking loopt vanaf de laatste verlengingsdatum tot 

de datum waarop de verzekering en/of dekking eindigt.  

Verzekeringstermijn 

De termijn waarvoor u de verzekering bent aangegaan. Deze termijn staat op uw polis vermeld.  

Wij/we/ons 

SAA Assuradeuren B.V., gevolmachtigde van verzekeraars. Wij zijn ingeschreven bij de Autoriteit Financiële 
Markten in het WFT-vergunningregister. Ons vergunningnummer is 12011217. Wij zijn ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel onder nummer 24125335. 
Wij vertegenwoordigen de verzekeraars die op uw polis staan.  
 
In deze voorwaarden noemen we SAA Assuradeuren B.V., ook wel ‘wij’, ‘we’ of ‘ons’.  
 
 
 
 


