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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.

Inhoud

Artikel  1 Aanvullende begripsomschrijvingen
Artikel 2 Gedekte gebeurtenissen
Artikel 3 Uitsluitingen
Artikel 4 Vergoeding van schade
Artikel 5 Wijziging van het risico
Artikel 6 Premie

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

1. Verzekerden:
De werknemer van verzekeringnemer die in de
uitoefening van werkzaamheden voor het bedrijf van
verzekeringnemer een motorrijtuig bestuurt.

2. Motorrijtuig
Ieder motorrijtuig dat wordt ingezet voor het verrichten
van werkzaamheden voor het bedrijf van
verzekeringnemer.

3. Schade
schade aan personen en zaken.
a. Onder personenschade wordt verstaan

letsel of aantasting van de gezondheid van
personen, al dan niet de dood ten gevolge hebbend.

b. Onder schade aan zaken wordt verstaan
beschadiging, vernietiging of verloren gaan van
zaken die behoren tot de particuliere huishouding
van de verzekerde.

4. Verzekeringsgebied
Het verzekeringsgebied omvat uitsluitend de
landen, waarvoor het voor het motorrijtuig
geldende Internationaal
Motorrijtuigverzekeringsbewijs (de groene
kaart) geldig is.

5. Rechthebbenden
Op deze verzekering kan uitsluitend een beroep
worden gedaan door rechtstreeks bij het ongeval
betrokken natuurlijke personen en hun
rechtverkrijgenden.

Artikel 2 Gedekte gebeurtenissen
Indien een verzekerde schade lijdt in verband met of
voortvloeiend uit het gebruik van het motorrijtuig,
vergoeden wij deze schade tot ten hoogste het daarvoor
verzekerd bedrag per gebeurtenis voor alle verzekerden
gezamenlijk, mits de schade is ontstaan tijdens:
1. het verblijf in het motorrijtuig op een wettelijke

toegestane zitplaats;
2. het stappen in of uit het motorrijtuig;
3. het onderweg verrichten van of behulpzaam zijn bij een

noodreparatie aan het motorrijtuig;
4. het verblijf buiten het motorrijtuig in de onmiddellijke

nabijheid daarvan, in verband met het tanken van

brandstof of het schoonmaken van de ruiten van het
motorrijtuig.

Artikel 3 Uitsluitingen
Naast hetgeen bepaald is in de Algemene Voorwaarden, zijn
de volgende uitsluitingen van toepassing:
Deze verzekering geeft geen dekking voor schade:
1. ontstaan uit of ontstaan door gewapend conflict,

burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of
muiterij. Voor de betekenis van deze begrippen gelden
de begripsomschrijvingen die door het Verbond van
Verzekeraars in Nederland op 2 november 1981 ter
griffie van de arrondissementsrechtbank zijn gede-
poneerd onder nummer 136/1981;

2. ontstaan gedurende de tijd dat een motorrijtuig in beslag
is genomen of wordt gebruikt krachtens een besluit van
een burgerlijke of militaire overheid;

3. veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit
atoomkernreacties of ioniserende straling, onverschillig
hoe deze zijn ontstaan;

4. veroorzaakt door een handelen of nalaten van een
verzekerde, waarvan de schade voor de verzekerde het
beoogde of zekere gevolg is van zijn handelen of
nalaten.

5. veroorzaakt terwijl de feitelijke bestuurder niet wettelijk
bevoegd is het motorrijtuig te besturen;

6. veroorzaakt tijdens:
a. het deelnemen aan snelheidswedstrijden;
b. regelmatigheids- of behendigheidswedstrijden, die

niet geheel binnen Nederland plaatsvinden;
c. verhuur van het motorrijtuig;
d. het beroepsmatig vervoeren van personen of van

zaken, waaronder gevaarlijke of
milieuverontreinigende stoffen, waarvoor een
wettelijke vergunning nodig is.

7. Indien een verzekerde enige in de algemene of de
bijzondere bepalingen genoemde verplichtingen niet is
nagekomen en daardoor de belangen van ons heeft
geschaad.

8. aan geld en geldswaardige papieren;
9. aan accessoires en bijzondere constructies van het

motorrijtuig;
10. ontstaan terwijl de bestuurder van het motorrijtuig niet

tot behoorlijk besturen in staat moet worden geacht
doordat hij verkeert onder invloed van alcohol of enige
andere stof, waarvan hij weet of redelijkerwijs moet
weten, dat het gebruik daarvan -al dan niet in combinatie
met een andere stof- de rijvaardigheid kan verminderen.

11. door diefstal, vermissing en verlies van zaken die met
het motorrijtuig worden vervoerd, tenzij deze schade
verband houdt met beschadigd raken of verloren gaan
van het motorrijtuig.

12. die is ontstaan of verergerd door het niet dragen van de
wettelijk voorgeschreven veiligheidsgordel of helm.

De in 3.5, 3.6 en 3.10 genoemde uitsluitingen gelden niet
voor de verzekerde die aantoont, dat de daarin bedoelde
omstandigheden zich buiten zijn weten en tegen zijn wil
hebben voorgedaan en dat hem daarvoor redelijkerwijs
geen verwijt treft.
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Artikel 4 Vergoeding van schade
1. De verzekerden of hun rechtverkrijgenden hebben geen

recht op een hogere schadevergoeding, dan zij zouden
kunnen krijgen overeenkomstig de artikelen 107 en 108
van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, indien zij de
schade zouden kunnen verhalen op een aansprakelijke
persoon.

2. Op de schadevergoeding zullen in mindering worden
gebracht de uitkeringen die de verzekerden of hun
rechtverkrijgenden in verband met de gebeurtenis
kunnen verkrijgen op grond van andere verzekeringen of
voorzieningen, onverschillig door wie, op welke wijze of
wanneer deze verzekeringen of voorzieningen tot stand
zijn gekomen.

3. Indien het totaal van de door de verzekerden
geleden schade het verzekerd bedrag overschrijdt,
zal dit bedrag naar evenredigheid van de door
ieder geleden schade worden verdeeld.

Artikel 5 Wijziging van het risico
1. De verzekeringnemer is verplicht ons onverwijld in te

lichten over iedere omstandigheid die het risico
waartegen verzekerd is, zodanig beïnvloedt, dat deze
verzekering niet op gelijke voorwaarden of tegen
dezelfde premie zou zijn geaccepteerd, wanneer die
omstandigheid bij het sluiten van de verzekering reeds
zou hebben bestaan.

2. Indien de verzekeringnemer deze verplichting niet is
nagekomen, blijft in geval van risicovermeerdering de
dekking uitsluitend van kracht met betrekking tot de
schade, die zonder die wijziging ook zou zijn ontstaan.

3. In geval van risicovermindering of risicovermeerdering
kunnen wij de premie en voorwaarden aanpassen of de
verzekering, met inachtname van een opzeggingstermijn
van 14 dagen, beëindigen en zal hiervan schriftelijk
mededeling doen aan de verzekeringnemer.

Artikel 6 Premie
1. De premie is gebaseerd op het aantal werknemers in

dienst bij verzekeringnemer waarbij de onderstaande
indeling wordt gehanteerd:

Klasse Aantal werknemers inclusief directeur/
eigenaar

1 Tot en met 10
2 Vanaf 11 tot en met 25
3 Vanaf 26 tot en met 50
4 Meer dan 50

2. Na afloop van ieder verzekeringsjaar zal door ons een
opgave worden gevraagd van het aantal te verzekeren
werknemers. De verzekeringnemer zal deze gegevens
verstrekken binnen 3 maanden nadat hem het verzoek
daartoe heeft bereikt, bij gebreke waarvan wij het recht
hebben de premie met 25% te verhogen. Op basis van
die opgave zullen wij de definitieve premie vaststellen en
in rekening brengen met ingang van het
verzekeringsjaar waarin de opgave werd verzonden.

3. Bij tussentijdse overschrijding van het aantal
werknemers behorende bij de klasse waarop de premie
gebaseerd is, dient verzekeringnemer daarvan opgave
te doen aan ons.

4. Indien in geval van een gedekte schade blijkt dat de

verzekering in een hogere klasse ingedeeld dient te
worden dan waar bij de laatste premieberekening vanuit
is gegaan, vindt schadevergoeding plaats in verhouding
van de betaalde premie tot de werkelijk verschuldigde
premie.


