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60 Klasse 3 met hellingshoekdetectie 
 
U bent alleen verzekerd voor schade door (poging tot) joyrijden, diefstal en inbraak: 
 

• als uw motorrijtuig een alarmsysteem met hellingshoekdetectie heeft, en 

• als het systeem goed werkt en is ingeschakeld tijdens de gebeurtenis, en 

• als het certificaat van het systeem geldig is tijdens de gebeurtenis. U moet zelf zorgen voor een 
noodzakelijke vernieuwing van die geldigheid. 

 
In de polisvoorwaarden leest u aan welke keurmerkeisen een beveiligingssysteem moet voldoen. 
 
61 Klasse 4 met voertuigvolgsysteem 
 
U bent alleen verzekerd voor schade door (poging tot) joyrijden, diefstal, inbraak, oplichting en 
verduistering als 
 

• Als uw auto een alarmsysteem met hellingshoekdetectie heeft, in combinatie met een 
voertuigvolgsysteem of in combinatie met een peilzender die door ons is geaccepteerd. 
Vermissing van de auto moet direct gemeld zijn bij een erkende meldkamer, en 

• Als het systeem goed werkt en is ingeschakeld tijdens de gebeurtenis, en 

• Als het certificaat van het systeem geldig is tijdens de gebeurtenis. U moet zelf zorg dragen voor 
een noodzakelijke vernieuwing van die geldigheid. 

 
In de polisvoorwaarden leest u aan welke keurmerkeisen een beveiligingssysteem moet voldoen. 
 
328 Diefstalbeveiliging 
 
In aanvulling op het in de voorwaarden bepaalde omtrent de zorgplicht is de verzekerde verplicht 
de caravan/aanhanger in losgekoppelde staat onder alle omstandigheden te beveiligen door middel 
van een koppelingsslot en wielklem (beide VIP/TNO-goedgekeurd). In geval van schade door diefstal 
van de caravan/aanhanger is verzekeraar uitsluitend een vergoeding verschuldigd indien de 
verzekerde aannemelijk maakt dat op het moment van schade het slot en de wielklem zijn gebruikt. 
 
2046 Financieringsclausule 
 
Is er sprake van schade aan, of verlies van, de verzekerde auto? Dan betalen wij het eventuele 
schadebedrag aan de financieringsmaatschappij die bij ons bekend is en die eigenaar is van deze 
auto. Als eigenaar van de auto is de financieringsmaatschappij bovendien WA-verzekerd via deze 
verzekering. 
 
2659 Boekwaarde 
 
In de polisvoorwaarden staat hoe wij de waarde van uw auto bepalen. U heeft een leaseauto. Daarom 
bepalen wij bij een cascoschade de waarde van uw auto volgens annuïtaire afschrijving. 
Wij gebruiken hiervoor het rentepercentage waarmee in de leaseovereenkomst is gerekend. 
De leaseovereenkomst kan een looptijd hebben van 24, 36, 48, 60 of 72 maanden. Wij kunnen hier 
alleen rekening mee houden als u bij het aangaan van de verzekering, of bij het indienen van een 
schadeclaim: 
 

• De percentages in de leaseovereenkomst doorgeeft én 

• De duur van de overeenkomst aan ons doorgeeft. 
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4071 Leaseauto 
 
In de voorwaarden staan uitsluitingen voor leaseauto's. Wij weten dat de verzekerde auto een 
leaseauto is. Daarom gelden deze uitsluitingen in de voorwaarden niet voor u. 
 
PA01 Uitsluiting nieuwwaarde personenauto's 
 
In afwijking van de Bijzondere Voorwaarden is voor deze verzekering de nieuwwaarde/ 
afschrijvingsregeling niet van toepassing. 
 
VD002 Bijzondere acceptatie motorrijtuigen/aanhanger 
 
Acceptatie van het motorrijtuig of aanhanger en/of het wijzigen van deze verzekering vindt plaats op 
basis van een bijzondere procedure. Er is pas dekking nadat definitieve acceptatie heeft plaats 
gevonden. 
 
VD040 Lesdoeleinden 
 
Het verzekerde voertuig wordt gebruikt voor les- en examendoeleinden. Deze verzekering verleent 
hiervoor dekking mits het voertuig aan de wettelijke eisen voldoet. Daaronder vallen onder andere een 
dubbele bediening, extra spiegels en een blauw lesbord. Naast de leerling respectievelijk kandidaat 
dient een erkend instructeur of examinator te zitten. 
De dekking geldt ook indien het motorrijtuig wordt gebruikt voor het geven van rijlessen op een door 
de gemeente voor rijlessen bestemd terrein, zonder dat er een rijinstructeur naast de bestuurder is 
gezeten en de instructeur in staat is het ontstekingscontact van het motorrijtuig langs radiografische 
weg te onderbreken. 
 
VD136 Tweede gezinsauto 
 
De premie voor deze verzekering is gebaseerd op het feit dat verzekeringnemer nog een (of meer) 
motorrijtuig(en) bij verzekeraar verzekerd heeft en dat deze verzekerde motorrijtuigen binnen één 
huishouding in gebruik zijn. 
De premie voor deze verzekering wordt aangepast, indien de verzekering van het motorrijtuig 
waarvoor normale tariefpremie in rekening wordt gebracht, vervalt. 
 
VD204 Beveiliging auto 
 
U bent alleen verzekerd voor schade door (poging tot) joyriden, diefstal, inbraak, oplichting en 
verduistering: 
 
- als uw auto een alarmsysteem met hellingshoekdetectie CCV Klasse 3 heeft, in combinatie met een 
   voertuigvolgsysteem CCV Klasse 4 of CCV Klasse 5, of in combinatie met een terugvindsysteem 
   (peilzender) CCV Klasse TV. Vermissing van de auto moet direct gemeld zijn bij een erkende 
   Particuliere Alarmcentrale (PAC), en 
- als het systeem goed werkt en is ingeschakeld tijdens de gebeurtenis, en 
- als het certificaat van het systeem geldig is tijdens de gebeurtenis. U moet zelf zorgen voor een 
   noodzakelijke vernieuwing van die geldigheid. 
 
In de polisvoorwaarden leest u aan welke verdere (keurmerk)eisen een beveiligingssysteem moet 
voldoen. Meer informatie over de CCV klassen en PAC's vindt u op www.hetccv.nl. 
 
Diefstalbeveiliging koppelingsslot 
 
In aanvulling op het in de voorwaarden bepaalde omtrent de zorgplicht is de verzekerde verplicht de 
aanhanger in losgekoppelde staat onder alle omstandigheden te beveiligen door middel van een 
deugdelijk koppelingsslot of andere deugdelijke voorziening. In geval van schade door diefstal van de 
aanhanger is verzekeraar uitsluitend een vergoeding verschuldigd indien de verzekerde aannemelijk 
maakt dat op het moment van schade het slot of de andere voorziening zijn gebruikt. 
 



 
 

Clausules VDRD 

Diefstalbeveiliging SCM slot/wielklem 
 
In aanvulling op het in de voorwaarden bepaalde omtrent de zorgplicht is de verzekerde verplicht de 
aanhanger in losgekoppelde staat onder alle omstandigheden te beveiligen door middel van een SCM 
goedgekeurd koppelingsslot of SCM goedgekeurde wielklem. In geval van schade door diefstal van de 
aanhanger is verzekeraar uitsluitend een vergoeding verschuldigd indien de verzekerde aannemelijk 
maakt dat op het moment van schade het slot of de wielklem zijn gebruikt. 
 
 


