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Artikel 1

Aanvullende begripsomschrijvingen
In deze Bijzondere Voorwaarden verstaan wij onder:
Verzekeringsjaar
Een periode van 12 maanden vanaf de premievervaldag en elke periode van
gelijke duur die daarop aansluit. Als de periode vanaf de ingangsdatum van
de verzekering tot de premievervaldag of vanaf de premievervaldag tot de
beëindigingsdatum korter is dan 12 maanden, beschouwen wij zo'n periode
ook als een verzekeringsjaar.
Bij een geldigheidsduur die korter is dan 12 maanden is het verzekeringsjaar
gelijk aan de geldigheidsduur.

Artikel 2

Algemene dekkings- en schadevergoedingsbepaling
De omvang van de dekking en de manier waarop de schade aan of het verlies
van het verzekerde motorrijtuig wordt vergoed, staat omschreven in de
Bijzondere Voorwaarden van de Rubriek Schade aan motorrijtuigen van
cliënten (G4) en/of de Rubriek Schade aan eigen motorrijtuigen (G5) die bij
deze Bijzondere Voorwaarden Casco Motorrijtuigen horen.

Artikel 3

Geldigheidsgebied
De verzekering is geldig binnen Europa, op de Azoren, Madeira en de
Canarische Eilanden en in de Aziatische en Afrikaanse landen die grenzen
aan de Middellandse Zee.

b.

een ondergeschikte is van u met een leeftijd van minstens 16 jaar,
die het motorrijtuig zonder geldig rijbewijs bestuurt, maar alleen als
de schade is voorgevallen op het terrein of binnen de gebouwen van
het verzekerde bedrijf. Betreft het een motorrijtuig met een maximaal
toelaatbaar totaalgewicht van meer dan 3500 kg dan is deze
insluiting alleen van toepassing als de ondergeschikte minimaal
beschikt over een rijbewijs B.
Verder dekken wij geen schade aan of verlies van het motorrijtuig, terwijl
aan de feitelijke bestuurder een rijverbod is opgelegd, de rijbevoegdheid is
ontzegd of het rijbewijs is ingenomen.
2. Alcohol
Wij dekken geen schade aan of verlies van het motorrijtuig veroorzaakt
terwijl de bestuurder van het motorrijtuig onder zodanige invloed van
alcoholhoudende drank of een bedwelmend of opwekkend middel
verkeert, dat hij niet in staat moet worden geacht het motorrijtuig naar
behoren te besturen.
De onder 4.1 en 4.2 genoemde uitsluitingen zijn niet van toepassing als de
verzekerde aantoont dat de daarin bedoelde omstandigheden zich buiten zijn
weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem daarvan in redelijkheid
geen verwijt valt te maken.
3. Sleutels
Wij dekken geen schade die ontstaan is door onvoldoende zorg. Hiervan
is in ieder geval sprake bij diefstal, braak, joyriding of vermissing als:
het motorrijtuig wordt achtergelaten, terwijl de sleutel(s) of
kentekenbewijzen in het motorrijtuig aanwezig is/zijn of
het motorrijtuig wordt achtergelaten zonder dit af te sluiten met
uitzondering van de in de werkplaats en/of showroom aanwezige
motorrijtuigen tijdens bedrijfstijd of
niet alle originele sleutels en/of kentekenbewijzen die bij het
motorrijtuig horen kunnen worden overgelegd, behalve als kan
worden aangetoond dat deze gescheiden van elkaar waren
opgeborgen in een inbraakwerende kast of kluis die zich bevindt
in de bedrijfspanden. Hierbij moet sprake zijn van zichtbare
braakschade aan kast of kluis (waardeberging minimaal € 5.000,en verankering conform voorschrift).
Als aan de bovengenoemde voorwaarden niet is voldaan vergoeden wij
eenmaal per kalenderjaar 50% van de waarde van het verzekerde
motorrijtuig onmiddellijk voor de gebeurtenis. De hier genoemde
vergoeding blijft beperkt tot één motorrijtuig in dat kalenderjaar.

Artikel 5

Einde van de verzekering
In aanvulling op deze bepaling in de Algemene Voorwaarden eindigt de
verzekering ook:
a. als u deze opzegt als u een wijziging van de premie en/of voorwaarden,
zoals genoemd in artikel 10 lid 2 van deze Bijzondere Voorwaarden niet
accepteert. De verzekering eindigt dan op de in artikel 10 lid 2 genoemde
datum;
b. als wij deze schriftelijk opzeggen na ontvangst van een kennisgeving als
omschreven in artikel 10 lid 2 van deze Bijzondere Voorwaarden.
De verzekering eindigt op de datum die wij in de opzegbrief vermelden,
waarbij wij een opzegtermijn hanteren van ten minste 14 dagen;
c. zodra uw activiteiten binnen de verzekerde hoedanigheid definitief zijn
beëindigd.

Artikel 4

Aanvullende uitsluitingen
In aanvulling op de uitsluitingen in de Algemene Voorwaarden gelden de
volgende bepalingen.
1. Leeftijd, rijbewijs en rijbevoegdheid bestuurder
Wij dekken geen schade aan of verlies van het motorrijtuig, terwijl de
feitelijke bestuurder de voor het besturen van het motorrijtuig
voorgeschreven leeftijd nog niet heeft bereikt, niet in het bezit is van een
geldig voor het motorrijtuig wettelijk voorgeschreven rijbewijs en/of niet
heeft voldaan aan de op zijn rijbewijs gestelde voorschriften of aan de
overige voorschriften die ten aanzien van de rijbevoegdheid gesteld zijn.
Wij dekken deze schade of het verlies wel, als de feitelijke bestuurder:
a. geslaagd is voor het rijvaardigheidsexamen maar het rijbewijs nog
niet aan hem is uitgereikt;
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Artikel 6

Aanvullende verplichtingen bij schade
In aanvulling op de verplichtingen bij schade, zoals vermeld in de Algemene
Voorwaarden gelden de volgende bepalingen.
Bij diefstal van het gehele motorrijtuig is de verzekerde verplicht van de diefstal
direct telefonisch melding aan ons of bij de tussenpersoon te maken.
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Artikel 7

Eigen risico
De verzekerde draagt van elke schade een eigen risico. Dit eigen risico staat
vermeld op het polis- en/of clausuleblad en wordt in mindering gebracht op de
schadevergoeding die volgens de Bijzondere Voorwaarden Rubriek schade
aan motorrijtuigen van cliënten (G4) en/of de Rubriek schade aan eigen
motorrijtuigen (G5) is vastgesteld. Bij reparatie van een ruitschade volgens de
kunstharsinjectiemethode is geen eigen risico van toepassing.

2.

houden met wijziging van activiteiten waarvan wij niet of niet tijdig in
kennis is gesteld.
Wij kunnen na ontvangst van de mededeling van de genoemde
wijziging(en):
a. de verzekering beëindigen. Wij hanteren daarbij een opzegtermijn van
ten minste 14 dagen;
b. u een schriftelijk voorstel doen met een wijziging van de premie en/of
de voorwaarden. U heeft met de wijziging ingestemd behalve als u
ons binnen 30 dagen na ontvangst van ons voorstel schriftelijk
bericht dat u niet akkoord gaat. Als u van dit recht gebruik maakt
dan eindigt de verzekering op de datum die wij in ons voostel
noemen.

Artikel 8

Regeling van de schade
In aanvulling op het artikel Vaststelling van de schade aan de verzekerde
zaak/zaken gelden de volgende bepalingen.
1. De schade zal worden geregeld en vastgesteld mede aan de hand van de
gegevens en inlichtingen die door verzekerde zijn verstrekt.
2. Vaststelling van de schade
Voor schades die op een bedrag van € 500,- of meer worden begroot,
kunnen wij een expert benoemen om het schadebedrag vast te stellen.
De verzekerde is verplicht aan de expertise medewerking te verlenen.
De kosten van de expertise zijn voor onze rekening. Schades die op een
bedrag van minder dan € 500,- worden begroot, kan de verzekerde
direct laten repareren. Hij moet ons daarvan in kennis stellen en de
gespecificeerde reparatienota zo snel mogelijk in sturen.

Artikel 9

Premie
1.
2.

3.

Premieberekening
De premie is gebaseerd op de jaaromzet.
No claim korting
De op het polisblad vermelde premie is de basispremie onder aftrek van
30% no claimkorting op de rubrieken G1,G2,G4 en G5. Wanneer in het
desbetreffende verzekeringsjaar een schade-uitkering wordt verleend,
dan wordt op de desbetreffende rubriek verleende no claimkorting van
30% teruggevorderd.
Als een uitkering onder de polis wordt niet beschouwd:
a. een uitkering die door ons is verhaald;
b. een uitkering die alleen vanwege het bestaan van een schaderegelingovereenkomst tussen ons en een andere verzekeraar niet
of slechts ten dele kan worden verhaald;
c. een uitkering die bestaat in hulpverlening en/of kosten als
omschreven in artikel 4.2 van de Bijzondere Voorwaarden
Aansprakelijkheid motorrijtuigen (Rubriek G1).
Terugbetaling van de premie
Bij tussentijdse beëindiging van de verzekering verminderen wij de premie
als en voor zover dit billijk is. Wij betalen geen premie terug als er sprake
is van opzet van de verzekerden om ons te misleiden.

Artikel 10

Wijziging van het risico
1.

Als er binnen de verzekerde hoedanigheid wijzigingen optreden zo, dat
het verzekerde risico als gevolg hiervan wordt verzwaard, dan kunnen wij
de premie en/of de voorwaarden van deze verzekering wijzigen. U moet
ons van deze wijziging(en) direct schriftelijk op de hoogte brengen maar
in ieder geval binnen 2 maanden na het intreden van de wijziging(en).
Verzekerde kan aan deze verzekering geen enkel recht ontlenen als u
deze verplichting niet nakomt en daardoor onze belangen schaadt.
Onder een wijziging van de verzekerde hoedanigheid verstaan wij ook een
overgang van een verzekerde eenmanszaak in een vennootschap onder
firma en/of een uitbreiding van het aantal vennoten van een verzekerde
vennootschap. U bent verplicht ons van deze wijziging in kennis te stellen
en wel zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee maanden na
het intreden van de wijziging. Aan deze verzekering en/of rubriek kunnen
geen rechten worden ontleend met betrekking tot risico's die verband
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