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Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de
Algemene Voorwaarden en de Algemene
Begripsomschrijvingen. Veel verzekeringsbegrippen lichten
wij toe in de Algemene Begripsomschrijvingen. Een aantal
aanvullende begrippen leggen wij in het eerste artikel van
deze verzekering uit.
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Algemeen

Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen
In deze Bijzondere Voorwaarden verstaan wij onder:
1. Aanhangwagen

De op het polisblad vermelde aanhangwagen, in de
standaarduitvoering waarin deze door de fabrikant of de
importeur is geleverd, alsmede de daarbij behorende
stabilisatoren, voorgeschreven beveiligingsapparatuur
en het reservewiel.

2. Trekkende motorrijtuig
Een personen-, bestel- of kampeerauto: -waarvoor een
Nederlands kentekenbewijs is afgegeven en waarvoor
voor het besturen een rijbewijs voor de categorie B of
B/E is vereist.

3. Verzekerde
a. U;
b. de personen die met uw toestemming gebruik

maken van de aanhangwagen.

Artikel 2 Geldigheidsgebied
De verzekering is geldig binnen Europa, op de Azoren,
Madeira, de Canarische Eilanden en in de Aziatische en
Afrikaanse landen die grenzen aan de Middellandse Zee.
Voor de WA-dekking geldt de verzekering niet voor de
landen die op uw Internationaal
Motorrijtuigverzekeringsbewijs (groene kaart) zijn
doorgehaald.

Artikel 3 Tijdelijke vervanging van de aanhangwagen
In de tijd dat de aanhangwagen voor onderhoud of reparatie
tijdelijk buiten gebruik is, bieden wij ook dekking voor een
vervangende, gelijkwaardige aanhangwagen die niet uw
eigendom is.

De aansprakelijkheidsdekking

Artikel 4 Omvang van de dekking
Wij bieden dekking voor de aansprakelijkheid van alle
verzekerden samen voor schade die met of door de
aanhangwagen aan personen en/of zaken wordt
toegebracht, tot maximaal het verzekerde bedrag per
gebeurtenis.

Artikel 5 Borgstelling
1. Ongeacht of het verzekerde bedrag voldoende is om de

schade te vergoeden, heeft verzekerde bij een gedekte
gebeurtenis recht op verstrekking van een waarborgsom
van ten hoogste € 12.500,-. Deze waarborgsom
verstrekken wij wanneer een bevoegde
overheidsinstantie deze verlangt voor de vrijlating van
een verzekerde, de teruggave van zijn rijbewijs of de
opheffing van een beslag dat is gelegd op de verzekerde
aanhangwagen.

2. Als de verzekerde de verstrekking van de waarborgsom
accepteert, machtigt hij ons onherroepelijk daarover te
beschikken zodra deze wordt vrijgegeven. Hij aanvaardt
ook de verplichting om alle medewerking te verlenen om
volledige terugbetaling te verkrijgen.

3. De verzekerde moet het bedrag van de waarborgsom zo
spoedig mogelijk terug betalen, maar in ieder geval bin-
nen 1 jaar nadat de waarborgsom is verstrekt.

Artikel 6 Aanvullende uitsluitingen
Naast de uitsluitingen die in de Algemene Voorwaarden zijn
opgenomen, gelden de volgende bepalingen.
Wij verlenen geen dekking voor schade die is ontstaan:
1. tijdens het deelnemen aan of voorbereiden tot

snelheidsritten en wedstrijden. Wij bieden wel dekking
tijdens het deelnemen aan betrouwbaarheids- of
puzzelritten of soortgelijke evenementen;

2. tijdens verhuur of leasing van de aanhangwagen;
3. als de feitelijke bestuurder van het trekkende

motorrijtuig:
a. niet in het bezit is van een geldig wettelijk

voorgeschreven rijbewijs voor het motorrijtuig, met
de daaraan gekoppelde aanhangwagen. Deze
uitsluiting geldt niet wanneer:
1. de bestuurder onopzettelijk heeft nagelaten om

na het einde van de geldigheidsduur zijn
rijbewijs te laten vernieuwen. Als de bestuurder
70 jaar of ouder is, mag in dat geval de
geldigheidsduur niet langer zijn verlopen dan 1
jaar;

2. de bestuurder minder dan 3 maanden voor de
gebeurtenis is geslaagd voor het
rijvaardigheidsexamen, maar het rijbewijs nog
niet is uitgereikt;

3. de feitelijke bestuurder:
- het motorrijtuig bestuurt onder toezicht en
- voldaan is aan de wettelijke eisen voor het
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onder toezicht besturen van een motorrijtuig
en

- de toezichthouder les geeft zonder daarvoor
betaling te ontvangen;

b. niet bevoegd is om een motorrijtuig te besturen op
grond van een wet of een onherroepelijke
rechterlijke uitspraak;

4. tijdens de periode dat de aanhangwagen is gekoppeld
aan een trekkend motorrijtuig waarvan het ledig gewicht
vermeerderd met het laadvermogen meer bedraagt dan
3500 kg;

5. schade die is toegebracht aan roerende of onroerende
zaken die u of de houder toebehoren of in bezit hebben;

6. schade die is toegebracht met of door de
aanhangwagen als deze:
- aan het trekkende motorrijtuig is gekoppeld;
- van het trekkende motorrijtuig is losgeraakt;
- van het trekkende motorrijtuig is losgemaakt, maar

nog niet veilig buiten het verkeer tot stilstand is ge-
komen.

Deze uitsluiting geldt niet als in een land dat tot het
geldigheidsgebied behoort wettelijke regelingen gelden
die van het Nederlandse recht (W.A.M.) afwijken. Als de
wetgeving van dat land voor de aansprakelijkheid van
aanhangwagens een hoger maximum bedrag dan het
verzekerde bedrag kent, dan geldt dat hogere bedrag.

Artikel 7 Verhaal op de verzekerde
Het is mogelijk dat wij volgens de W.A.M., een overeen-
komende buitenlandse wet of op grond van deze verzeke-
ring schade en kosten moeten voldoen, die wij op grond van
een uitsluiting niet zouden hebben vergoed. In dat geval
hebben wij het recht het bedrag van de schade en kosten te
verhalen op de verzekerde voor wie de uitsluiting geldt.

De cascodekking

Artikel 8 Omvang van de cascodekking
Wij bieden dekking voor de schade aan of het verlies van de
aanhangwagen, die is ontstaan door:
1. brand, ontploffing, blikseminslag en zelfontbranding;
2. diefstal, joyriding en verduistering;
3. storm en door storm vallende of bewegende voorwer-

pen;
4. kwaadwillige beschadiging;
5. botsen, stoten, omslaan, te water of van de weg raken,

slippen;
6.  ieder ander onverwacht van buiten komend onheil. De

dekking die is genoemd onder a t/m e geldt ook wanneer
de gebeurtenis een gevolg is van een eigen gebrek van
de aanhangwagen.

Artikel 9 Dekking boven het verzekerde bedrag
Ongeacht of het verzekerde bedrag voldoende is om bij een
gedekte gebeurtenis de schade te vergoeden, bieden wij
voor de aanhangwagen dekking voor:
1. de kosten die de verzekerde in redelijkheid maakt voor:

a. de berging en opruiming;
b. de bewaking en stalling;
c. het vervoer naar het dichtstbijzijnde herstelbedrijf

waar de schade kan worden hersteld of beoordeeld;
d. de noodzakelijke demontage om de kosten van het

herstel te kunnen vaststellen;
e. een eventuele noodreparatie;

2. de bijdrage in averij-grosse die van de verzekerde wordt
gevorderd.

Artikel 10 Aanvullende uitsluitingen
Naast de uitsluitingen die in de Algemene Voorwaarden en
in artikel 6 van deze Bijzondere Voorwaarden zijn
opgenomen, gelden de volgende bepalingen.
Wij verlenen geen dekking voor schade die ontstaat:
1. als gevolg van onvoldoende onderhoud. Van

onvoldoende onderhoud is sprake als de aanhangwagen
in technisch opzicht niet in goede staat verkeert, omdat
de verzekerde niet heeft gezorgd voor regelmatig,
deskundig en doeltreffend onderhoud van:
- het complete onderstel,
- de opbouw,
- de elektrische installatie (inclusief bedrading) en
- het afdekmateriaal;

2. als gevolg van onvoldoende zorg. Van onvoldoende
zorg is in geval van diefstal onder meer sprake als de
verzekerde:
a. de aanhangwagen niet heeft beveiligd met de

VIP/TNO goedgekeurde beveiliging tegen diefstal,
die in artikel 16 staat vermeld en/of heeft nagelaten
die beveiliging te gebruiken in de tijd dat de
aanhangwagen zonder toezicht is achtergelaten of

b. de aanhangwagen die hij niet hoeft te voorzien van
de onder a omschreven beveiliging, in de tijd dat
deze zonder toezicht is achtergelaten, niet heeft af-
gesloten met een deugdelijk slot of een andere
deugdelijke voorziening;

Artikel 11 Eigen risico
De volgende eigen risico's zijn van toepassing:
1. € 22,- per gebeurtenis, wanneer de aanhangwagen voor

particuliere doeleinden wordt gebruikt;
2. € 90,- per gebeurtenis, wanneer de aanhangwagen voor

zakelijke doeleinden wordt gebruikt;
3. € 225,- per gebeurtenis, wanneer de aanhangwagen

voor lesdoeleinden wordt gebruikt.

Artikel 12 Verplichtingen in geval van schade
Bij diefstal, vermissing of verduistering moeten de gegevens
van de aanhangwagen direct in het VAR (Vermiste Auto
Register) worden opgenomen. Er kunnen dan door de
overheid erkende particuliere organisaties worden inge-
schakeld voor het terugvinden en terugbezorgen van de
aanhangwagen. Voor de melding aan het VAR moet u direct
na de constatering van de diefstal contact op te nemen met
SOS International.

Artikel 13 Vaststelling van de schade

Vaststelling van de waarde bij totaal verlies
1. Dagwaarde

Voor de schadevergoeding houden wij de dagwaarde
aan.

2. Vrijheid van reparatie
De verzekerde kan bij een gedekte schade van € 500,-
of minder zonder onze machtiging de schade laten
herstellen. U moet ons onmiddellijk van de gebeurtenis
op de hoogte stellen en ons een gespecificeerde
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rekening van een deskundig reparateur toesturen. Als er
bij de reparatie beschadigde onderdelen zijn vervangen,
moeten deze onderdelen voor ons ter beschikking
blijven.

Artikel 14 Vergoeding van de schade
Wij vergoeden tot maximaal het verzekerde bedrag:
1. bij herstel van de schade

- de kosten van herstel, behalve wanneer
- de reparatiekosten hoger zijn dan het verschil

tussen de dagwaarde van de aanhangwagen
onmiddellijk vóór de gebeurtenis en de waarde
daarvan na de gebeurtenis. In dat geval vergoeden
wij de waarde zoals deze is vastgesteld in artikel 13.
De waarde van de restanten brengen wij op deze
vergoeding in mindering.

2. zonder herstel van de schade
een percentage van de reparatiekosten als de
verzekerde de schade niet binnen 3 maanden na de
schadevaststelling herstelt. Wij vergoeden in dat geval
de reparatiekosten exclusief B.T.W., vermenigvuldigd
met het percentage dat in de tabel
'Vergoedingspercentage' staat vermeld.

Vergoedingspercentage

ouderdom van de aanhangwagen %
1ste t/m 12de maand 50
13de t/m 24ste maand 47,5
25ste t/m 36ste maand 45
37ste t/m 48ste maand 42,5
49ste t/m 60ste maand 40
61ste t/m 72ste maand 37,5
73ste t/m 84ste maand 35
85ste t/m 96ste maand 32,5
97ste t/m 108ste maand 30
109de t/m 120ste maand 27,5
Ouder dan  120 maanden 25

3. kleine beschadigingen
bij kleine beschadigingen die geen invloed hebben op
het gebruik van de aanhangwagen een bedrag aan
waardevermindering. Dat bedrag stelt de expert vast tot
maximaal het bedrag dat aan de hand van de tabel in lid
2 wordt berekend;

4. verlies
bij verlies de waarde onmiddellijk voor de gebeurtenis,
zoals die is vastgesteld in artikel 14.1. De waarde van
de eventuele restanten brengen wij op deze vergoeding
in mindering.

Artikel 15 Regelingen in geval van verlies
1. Wanneer de aanhangwagen binnen 30 dagen na een

gebeurtenis zoals omschreven in artikel 8.2 wordt te-
rugverkregen, moet u deze terug nemen. Wij vergoeden
in dat geval de kosten van het herstel van de schade die
aan de aanhangwagen is ontstaan in de tijd dat u deze
niet ter beschikking had tengevolge van die gebeurtenis.

2. Wanneer de gestolen of verduisterde aanhangwagen na
30 dagen wordt terugverkregen, kunt u de aanhangwa-
gen terugnemen nadat u het schadebedrag, verminderd
met het bedrag van de herstelkosten die in lid 1 staan
omschreven, hebt terugbetaald.

3. Bij verlies van de aanhangwagen vergoeden wij de
schade pas:
- na een termijn van 30 dagen,
- nadat u de eigendomsrechten van de

aanhangwagen aan ons hebt overgedragen en
- u alle delen van het kentekenbewijs en het

overschrijvingsbewijs aan ons hebt overhandigd.
4. Bij totaal verlies van de aanhangwagen vergoeden wij

de schade pas nadat de aanhangwagen of het restant
daarvan aan ons of een door ons aan te wijzen partij is
overgedragen. Als voor de aanhangwagen een
kentekenbewijs en een overschrijvingsbewijs zijn
afgegeven moet u die aan ons of aan de door ons aan te
wijzen partij overhandigen. Deze regeling geldt niet
wanneer u de aanhangwagen hebt laten herstellen.

Artikel 16 Verplichtingen voor diefstalpreventie
Als u uw aanhangwagen zonder toezicht achterlaat buiten
een deugdelijk afgesloten gebouw, dan moet deze worden
beveiligd met de hierna genoemde preventiemiddelen.

Als de oorspronkelijke catalogusprijs van de aanhangwagen
€ 12.500,- of hoger is en de aanhangwagen een ouderdom
heeft van maximaal 60 maanden, moet u de aanhangwagen
(laten) voorzien van VIP/TNO goedgekeurd koppelingsslot
en een VIP/TNO goedgekeurde wielklem.

Als de oorspronkelijke catalogusprijs van de aanhangwagen
lager is dan € 12.500,- en de aanhangwagen een ouderdom
heeft van maximaal 60 maanden, moet u de aanhangwagen
(laten) voorzien van VIP/TNO goedgekeurd koppelingsslot of
een VIP/TNO goedgekeurde wielklem.

Als de aanhangwagen ouder is dan 60 maanden moet u de
aanhangwagen (laten) voorzien van een deugdelijk
(koppelings)slot of een andere deugdelijke voorziening.

Artikel 17 Afstand van verhaal
Wij doen afstand van ons recht op verhaal van de vergoe-
ding die wij verlenen voor de schade aan of het verlies van
de aanhangwagen tegenover de gemachtigde houder van
de aanhangwagen. Deze bepaling is niet van toepassing
wanneer voor de houder een uitsluiting geldt.

Premie

Artikel 18 Premievaststelling
Premie bepalende factoren
De premie bepalen wij onder meer aan de hand van:
1. de cataloguswaarde van de aanhangwagen;
2. de aard en het gebruik van de aanhangwagen.

Artikel 19 Terugbetaling van premie
1. Bij tussentijdse beëindiging van de verzekering betalen

wij - behalve bij verkoop van de aanhangwagen of bij
schadevergoeding op basis van totaal verlies, diefstal of
verduistering - de premie over het resterende deel van
de verzekeringstermijn terug wanneer en voor zover dit
billijk is. Wij betalen de premie pas terug nadat de
groene kaart die eventueel voor de aanhangwagen is af-
gegeven bij ons is ingeleverd.

2. Bij tussentijdse beëindiging van de verzekering in
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verband met verkoop of bij schadevergoeding op basis
van totaal verlies, diefstal of verduistering van de
aanhangwagen, reserveren wij de premie over het
resterende deel van de verzekeringstermijn. De
gereserveerde premie verrekenen wij met de premie die
betaald moet worden voor een andere aanhangwagen
die op deze polis wordt verzekerd. De verzekering moet
dan wel worden voortgezet binnen 3 jaar na het tijdstip
waarop deze verzekering eindigde.


