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ingeschakelde herstelbedrijf.
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Algemene voorwaarden

De op uw verzekering van toepassing zijnde voorwaarden zijn onderverdeeld in Algemene
Voorwaarden en Bijzondere Voorwaarden. In de Algemene Voorwaarden zijn bepalingen en
begrippen opgenomen die gelden voor meerdere of alle modules. In de Bijzondere
Voorwaarden vindt u de bepalingen die –naast het in de Algemene Voorwaarden bepaalde –
gelden voor een specifieke module. 

In deze Algemene Voorwaarden zijn de volgende onderwerpen geregeld:
1   Begripsomschrijvingen 7 Wijzigingen
2   Algemene uitsluitingen 8 Duur en einde van de verzekering
3   Verplichtingen in geval van schade 9 Loyaliteit
4   Verval van rechten 10 Privacy-reglement
5   Andere verzekeringen 11 Klachten
6   Premie 12 Terrorismerisico

Bij het sluiten van de verzekering zijn wij er van uitgegaan, dat de inlichtingen en verklaringen,
die u of een andere verzekerde ons heeft gegeven, juist en volledig zijn.
Verzwegen gegevens en onjuist of onvolledig gegeven antwoorden op onze vragen kunnen
voor ons een reden zijn de nietigheid van de verzekering in te roepen.

1. Begripsomschrijvingen

1.1. verzekerden

1.1.1 u, de verzekeringnemer;
1.1.2 de eigenaar, houder of gemachtigde bestuurder en de passagiers van het motor-

rijtuig;
1.1.3 de werkgever van de hiervoor bedoelde personen, indien hij aansprakelijk is voor de 

door hen met het motorrijtuig veroorzaakte schade;
1.1.4 voor de module D (bestuurder en passagiers):

- uw echtgeno(o)t(e) of de partner met wie u duurzaam samenwoont;
- uw inwonende kinderen, waaronder worden verstaan  de ongehuwde kinderen van

u of uw echtgeno(o)t(e) of partner die bij u inwonen;
- andere inzittenden van het verzekerde motorrijtuig.

1.2. motorrijtuig

uw in de polis omschreven motorrijtuig exclusief de daaraan toegevoegde zaken en 
veranderingen, tenzij die in het verzekerde bedrag voor het cascorisico zijn begrepen.

1.2.1 toegevoegde zaken

de in verband met het gebruik van uw motorrijtuig toegevoegde zaken en
veranderingen, zoals accessoires, geluidsapparatuur, mobiele (auto)telefoon of af-
wijkende constructies, in dan wel bevestigd op of aan het motorrijtuig, voorzover 
deze niet zijn begrepen in de oorspronkelijke cataloguswaarde-consumentenprijs.

Algemene voorwaarden (module A)
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1.3 aangekoppeld object

een één- of meerassig object (waaronder een caravan), gekoppeld aan het motor-
rijtuig of na koppeling daarvan losgemaakt of losgeraakt, maar nog niet buiten het 
verkeer veilig tot stilstand gekomen.

1.4. schade

1.4.1 onder schade in de zin van deze verzekering, anders dan de modules B
(aansprakelijkheid) en D (Bestuurder en Passagiers) wordt verstaan: de aantasting 
van het vermogen van een verzekerde door beschadiging of verlies van de ver-
zekerde zaken.

1.4.2. onder schade in de zin van de modules B (aansprakelijkheid) en D (Bestuurder en 
Passagiers) wordt verstaan:

1.4.2.1 personenschade of schade aan personen: de schade die voortvloeit uit letsel of aan-
tasting van de gezondheid van personen;

1.4.2.2 zaakschade of schade aan zaken: de schade die voortvloeit uit beschadiging, verlies 
of vermissing van zaken.

1.4.2.3 de kosten van door verzekerden eigenmachtig ingeschakelde deskundigen worden 
niet aangemerkt als schade in de zin van module D (Bestuurder en Passagiers).

1.5 verzekeringsgebied

de landen vermeld op het door ons afgegeven Internationaal Motorrijtuig-
verzekeringsbewijs (de groene kaart) en tijdens het vervoer tussen die landen, mits 
het land niet van de groene kaart is uitgesloten.

1.6 herstelkosten

alle kosten, verbonden aan het in de oorspronkelijke staat of vorm terugbrengen van 
het verzekerd object, waaronder de noodzakelijke kosten van vervoer naar de daartoe
aangewezen herstelplaats.

1.7. totaal verlies

van totaal verlies is sprake indien:
1.7.1 de herstelkosten meer bedragen dan 2/3 van de vervangingswaarde van het

verzekerd object onmiddellijk voor het ontstaan van de beschadiging;
1.7.2 het gehele verzekerd object is gestolen of verduisterd.
1.8 nieuwwaarde

de op het moment van het ontstaan van de schade geldende consumentenprijs van 
een object van gelijk merk, type en uitvoering als het verzekerde object. Indien het-
zelfde type of dezelfde uitvoering niet meer nieuw is te leveren, geldt als nieuw-
waarde de consumentenprijs van het meest overeenkomende type.

1.9 vervangingswaarde

de waarde van het betreffende verzekerde object direct voor de schadegebeurtenis,
overeenkomende met de prijs waarvoor eenzelfde of een soortgelijk object van
gelijke ouderdom kan worden aangeschaft.

1.10 verkeersongeval

een plotseling en onverwacht voorval binnen het verzekeringsgebied waarbij een
verzekerde in diens verzekerde hoedanigheid is betrokken en dat heeft geleid tot van 
buiten inwerkend geweld op het lichaam van verzekerde, waaruit een medisch vast 
te stellen letsel als rechtstreeks gevolg is ontstaan.

1.11 inzittende

1.11.1 iedere persoon die met toestemming van een daartoe bevoegd persoon gebruik 
maakt van het verzekerde motorrijtuig, waaronder begrepen het stappen in of uit dit 
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motorrijtuig, alsmede het besturen van het motorrijtuig;
1.11.2 iedere persoon die hulp verleent aan een inzittende in geval van pech onderweg of 

bij een verkeersongeval, waarbij het verzekerde motorrijtuig is betrokken.
1.12 bestuurder

degene die daartoe gemachtigd feitelijk een personenauto bestuurt, waaronder
begrepen het stappen in of uit het motorrijtuig;

1.13 passagier

degene die zich met toestemming van een daartoe bevoegde (rechts-)persoon anders 
dan als bestuurder bevindt in een personenauto of een middel van openbaar vervoer, 
waaronder begrepen het in- of uitstappen;

1.14 openbaar vervoer 

voor een ieder openstaand personenvervoer volgens een dienstregeling met een bus, 
trein, metro, tram, (lucht)-vaartuig.

1.15 andere personenauto

elk ander motorrijtuig dan het verzekerde motorrijuig dienende voor particulier ver-
voer van personen.

2. Algemene uitsluitingen

Uitgesloten is schade veroorzaakt:
2.1 door een handelen of nalaten van een verzekerde, waarvan de schade het beoogde 

of zekere gevolg is;
2.2 tijdens deelneming aan snelheidswedstrijden en –ritten in of buiten Nederland;
2.3 tijdens deelneming aan behendigheidswedstrijden of –ritten buiten Nederland;
2.4 tijdens verhuur van het motorrijtuig of tijdens het beroepsmatig vervoeren van

personen;
2.5 terwijl de bestuurder niet wettelijk bevoegd is het motorrijtuig te besturen;

Wij doen geen beroep op de hiervoor genoemde uitsluitingen ten aanzien van die 

verzekerde die aantoont, dat de daarin bedoelde omstandigheden zich buiten zijn 

weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en hem daarvan redelijkerwijs geen

verwijt treft.

2.6 door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse
onlusten, oproer of muiterij, tenzij de verzekerde bewijst dat de schade hiermede 
geen verband houdt. Voor de betekenis van deze begrippen gelden de begrips-
omschrijvingen die door het Verbond van Verzekeraars in Nederland op
2 november 1981 bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag zijn
gedeponeerd onder nummer 136/1981.

2.7 door dan wel verband houdende met  atoomkernreacties en de daarbij behorende 
splitsingsproducten, onverschillig hoe de reacties zijn ontstaan. Deze uitsluiting geldt 
niet voor schade veroorzaakt door radioactieve nucleïden, die zich buiten een kern-
installatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor 
commerciële doeleinden, mits er een door enige overheid afgegeven vergunning van 
kracht is voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve 
stoffen. 
Onder “kerninstallatie” wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de Wet 
Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad 1979-225), alsmede een kerninstallatie
aan boord van een schip.
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Voor zover krachtens enige wet of enig verdrag een derde voor de geleden schade 
aansprakelijk is, blijft de uitsluiting onverkort van kracht.

2.8 door of ontstaan gedurende de tijd dat uw motorrijtuig in beslag is genomen of wordt 
gebruikt krachtens een besluit van een burgerlijke of militaire overheid of door
verbeurdverklaring.

3. Verplichtingen in geval van schade
(geldt niet voor de module Rechtsbijstand-plus)
Zodra een verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis, die voor ons tot een
verplichting tot uitkering op grond van deze verzekering kan leiden, is hij verplicht:

3.1 die gebeurtenis binnen 3x 24 uur aan ons te melden;
De verzekerde verklaart zich akkoord in geval van diefstal of vermissing, dat wij de 
motorrijtuiggegevens aanmelden bij particuliere organisaties die door ons kunnen 
worden ingeschakeld voor het terugvinden en terugbezorgen van het motorrijtuig.

3.2 alle maatregelen te nemen ter voorkoming van onmiddellijk dreigende schade en ter 
beperking van bestaande schade;

3.3 in geval van aansprakelijkheid zich te onthouden van al hetgeen waaruit erkenning 
van schuld of aansprakelijkheid zou kunnen worden afgeleid;

3.4 bij joyriding met, oplichting, verduistering, vernieling, diefstal van of braak aan het 
motorrijtuig onmiddellijk aangifte te doen bij de politie;

3.5 zijn volle medewerking te verlenen bij de regeling van de schade en alles na te laten 
dat onze belangen zou kunnen schaden;

3.6 alle gegevens die op een schade betrekking hebben aan ons op te geven en de daar-
op betrekking hebbende brieven en stukken onmiddellijk aan ons door te zenden;

3.7 de aanwijzingen van ons of van door ons ingeschakelde deskundigen nauwkeurig op 
te volgen en de ter zake van de schade gestelde vragen volledig en naar waarheid te 
beantwoorden.
De verzekering geeft geen dekking als de verzekerde één van deze verplichtingen 

niet is nagekomen en daardoor onze belangen heeft geschaad. Elk recht op schade-

vergoeding vervalt, indien de verzekerde bij schade opzettelijk onjuiste gegevens 

heeft verstrekt.

4. Verval van rechten
4.1 Gedurende een jaar na onze schriftelijk beslissing over een verzoek tot uitkering kunt 

u bezwaar maken, daarna wordt deze beslissing onherroepelijk.
4.2 In elk geval vervalt uw recht op uitkering indien de aanmelding van een schade niet 

plaatsvindt binnen 3 jaar na de gebeurtenis. Deze termijn geldt niet als u aantoont, 
dat u ter zake van de te late aanmelding redelijkerwijs geen verwijt treft.

5. Andere verzekeringen
5.1 Indien een schade eveneens is gedekt onder een andere verzekering, al dan niet van 

oudere datum of daaronder gedekt zou zijn als de met ons gesloten verzekering niet 
zou bestaan, geldt de met ons gesloten verzekering slechts voor het meerdere boven 
de dekking die onder die andere verzekering is verleend of zou zijn verleend als de 
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met ons gesloten verzekering niet zou hebben bestaan.
5.2 Indien die andere verzekeraar weigert de schade binnen een redelijke termijn af te 

wikkelen, zullen wij de schade vergoeden voor zover deze krachtens de met ons
gesloten verzekering is gedekt. De verzekerde is in dat geval wel verplicht zijn
rechten op de andere verzekeraar aan ons over te dragen tot ten hoogste het bedrag 
waarvoor wij uitkering verlenen.

6. Premie

6.1 Premiegrondslag

De premie voor deze verzekering is gebaseerd op risicofactoren, die zowel uit uw
persoonlijke omstandigheden voortvloeien als uw motorrijtuig betreffen. Op iedere 
hoofdpremievervaldag worden deze factoren opnieuw gewogen, aan de hand waar-
van de nieuwe jaarpremie wordt vastgesteld.
Indien dit leidt tot een verhoging van de basispremie geeft dit u niet het recht de
verzekering te beëindigen, anders dan zoals is geregeld onder “8. Duur en einde van 
de verzekering".

6.2 Bonus/malusregeling

Onverminderd het onder 6.1 bepaalde wordt de hoogte van de te betalen premie - 
anders dan voor module F - bepaald door het premiepercentage gebaseerd op het 
aantal schadevrije jaren zoals vermeld bij de toepasselijke trede van de  bonus/-
malus-trap.

6.2.1 Bonus/malus-trap

De overgang naar een andere trede geschiedt:
na een verzekeringsjaar

bonus/ verschuldigd vanuit trede zonder schade met 1 schade met 2 schaden
malustrede premiepercentage naar trede naar trede naar trede

20 25 20 20 15 9
19 25 19 20 14 8
18 25 18 19 13 7
17 25 17 18 12 7
16 25 16 17 11 6
15 25 15 16 10 6
14 25 14 15 9 5
13 30 13 14 8 4
12 35 12 13 7 3
11 37,5 11 12 6 2
10 40 10 11 6 2
9 45 9 10 5 1
8 50 8 9 4 1
7 55 7 8 3 1
6 60 6 7 2 1
5 65 5 6 1 1
4 75 4 5 1 1
3 85 3 4 1 1
2 95 2 3 1 1
1 125 1 2 1 1

Met 3 of meer schaden in één verzekeringsjaar geschiedt de overgang altijd naar trede 1.
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6.2.2 Na ieder verzekeringsjaar wordt de toepasselijke trede vastgesteld, met inacht-
neming van het aantal schaden in het afgelopen verzekeringsjaar.

6.2.3. Een schadegeval telt niet mee voor de bonus/malusregeling, als wij:
6.2.3.1 geen schadevergoeding zijn verschuldigd;
6.2.3.2 wettelijk schadevergoeding zijn verschuldigd, terwijl de verzekerde geen (eigen) 

schuld heeft aan het ontstaan van die schade;
6.2.3.3 een uitgekeerde schade niet hebben kunnen verhalen wegens wettelijke regelingen, 

terwijl de verzekerde geen (eigen) schuld heeft aan het ontstaan van die schade;
6.2.3.4 de schadevergoeding geheel hebben verhaald, of niet geheel hebben kunnen

verhalen uitsluitend omdat de vergoeding hoger was dan de werkelijk geleden 
schade;

6.2.3.5 de in het lopende verzekeringsjaar uitgekeerde schadevergoeding(en) van u hebben 
terugontvangen vóór de aanvang van het volgende verzekeringsjaar;

6.2.3.6 uitsluitend kosten zijn verschuldigd krachtens de Bijzondere voorwaarden 
Hulpverlening (module E).

6.2.4 Er vindt geen positieve of negatieve overgang plaats naar een andere trede indien wij 
uitsluitend schadevergoeding zijn verschuldigd wegens gebeurtenissen als
omschreven in  de Bijzondere voorwaarden Beperkt Casco (module Cb). Dit geldt 
zowel indien de dekking is overeenkomstig de Bijzondere voorwaarden Beperkt 
Casco (module Cb) als indien deze is overeenkomstig de Bijzondere Voorwaarden 
Volledig casco (module Cv).

6.3. Premiebetaling

6.3.1 U dient de premie, de kosten en de eventuele assurantiebelasting uiterlijk op de 30e 
dag nadat zij verschuldigd zijn te betalen.

6.3.2 Indien u het verschuldigde bedrag niet binnen de termijn betaalt of weigert te
betalen, vindt schorsing van de dekking plaats met ingang van de eerste dag waarop 
het bedrag verschuldigd was. U dient het verschuldigde alsnog te betalen. 

6.3.3 Tijdens de schorsing verlenen wij geen dekking. De dekking gaat pas weer in op de 
dag nadat wij het verschuldigde bedrag hebben ontvangen en aangenomen.

6.3.4 Gedurende de schorsing zijn wij bevoegd de verzekering zonder inachtneming van 
een opzegtermijn op een door ons te bepalen tijdstip te beëindigen.

6.4 Premierestitutie

Uitsluitend bij tussentijdse beëindiging van deze verzekering overeenkomstig deze 
voorwaarden verlenen wij restitutie van premie over de nog niet verstreken
verzekeringstermijn onder inhouding van 25% wegens administratiekosten met een 
maximum van € 50.

6.5 Indexering

Jaarlijks wordt per de hoofdpremievervaldatum de premie aangepast aan de
ontwikkelingen binnen de schaderegeling en de prijzen van motorrijtuigen, welke 
aanpassing wordt gefixeerd op ten hoogste 2 % per jaar.
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7. Wijzigingen

7.1. Wijziging van premie en voorwaarden

7.1.1 Indien wij onze tarieven of voorwaarden voor verzekeringen van dezelfde soort als 
deze verzekering, dan wel voor één of meer van de hierop verzekerde modules
herzien, kunnen wij deze verzekering of die module aan de nieuwe tarieven of voor-
waarden aanpassen op een door ons te bepalen datum.

7.1.2 Wij lichten u over zo’n wijziging in en wij gaan er dan van uit dat u daarmee akkoord 
gaat, tenzij u ons binnen de termijn, genoemd in onze mededeling, schriftelijk het 
tegendeel laat weten. In het laatste geval eindigt de verzekering geheel of
gedeeltelijk op de datum, genoemd in onze mededeling.

7.1.3. U kunt deze verzekering niet opzeggen, indien:
7.1.3.1 de aanpassing van de premie of voorwaarden voortvloeit uit wettelijke regelingen of 

bepalingen;
7.1.3.2 de aanpassing een verlaging van de premie of een verruiming van de dekking

inhoudt;
7.1.3.3 de aanpassing van de premie voortvloeit uit een toepassing van de indexbepaling als 

omschreven onder 6.5.
7.2. Wijziging van risico

7.2.1. U of uw erfgenamen zijn verplicht ons zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 
maanden, in kennis te stellen van elke belangrijke verandering van het risico, waar-
onder in ieder geval wordt verstaan:

7.2.1.1 het gewoonlijk gestald worden van de verzekerde objecten in het buitenland;
7.2.1.2 het ophouden belang te hebben bij de verzekerde objecten van u of uw erfgenamen,

terwijl tegelijkertijd de feitelijke macht hierover is verloren; u of uw erfgenamen zijn 
verplicht hiervan binnen 8 dagen aan ons mededeling te doen.

7.2.2 Na melding van een risicowijziging als hiervoor bedoeld hebben wij het recht de
premie en voorwaarden te herzien, dan wel de verzekering of de verzekerde module 
te beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van 30 dagen.

7.2.3 Indien melding van een risicowijziging als hiervoor bedoeld niet of niet tijdig
geschiedt, vervalt het recht op schadevergoeding 2 maanden na de datum van
risicowijziging.
Het vorenstaande geldt niet als de verzekering na kennisgeving van de risicowijziging
ongewijzigd zou zijn voortgezet.
Indien wij de verzekering slechts tegen een hogere premie of op gewijzigde voor-
waarden zouden hebben voortgezet, vindt vergoeding van een eventuele schade 
plaats in verhouding van de betaalde premie tot de te betalen premie, respectievelijk 
met inachtneming van die gewijzigde voorwaarden.

8. Duur en einde van de verzekering

8.1 Verzekeringsduur

De verzekering is aangegaan en wordt verlengd overeenkomstig de op het polisblad 
vermelde termijnen.

8.2 Einde van de verzekering

8.2.1 Deze verzekering danwel één van de verzekerde modules kan zowel door u, of
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ingeval van overlijden door uw erfgenamen, als door ons worden opgezegd:
8.2.1.1 per de in de polis vermelde contractsvervaldatum met een opzegtermijn 

van ten minste twee maanden:
8.2.1.2 uiterlijk 30 dagen nadat een schade is afgewikkeld met inachtneming van 

een opzeggingstermijn van minstens twee maanden,
8.2.1.3 indien u niet meer werkelijk in Nederland woont of gevestigd bent;
8.2.1.4 indien u  in staat van faillissement bent komen te verkeren;
8.2.1.5 indien de verzekerde objecten gewoonlijk in het buitenland worden gestald.
8.2.1.6 Voorts eindigt de verzekering zodra u of uw erfgenamen ophouden belang te hebben 

bij de verzekerde objecten en tevens de feitelijke macht hierover verliezen.
8.3. Eigendomsovergang

8.3.1 Bij overgang van het verzekerde belang eindigt de dekking voor dat belang 30 dagen 
na die overgang - tenzij wij met de nieuwe belanghebbende overeenkomen de
verzekering voor dat belang voort te zetten - of zoveel eerder als de nieuwe belang-
hebbende elders een verzekering sluit.

8.3.2 Bij eigendomsovergang van het verzekerde motorrijtuig eindigt de dekking van de 
modules Aansprakelijkheid (module B), Beperkt Casco (module Cb), Volledig Casco 
(module Cv) en Hulpverlening (module E)  per de datum van overgang van de eigen-
dom. De dekking krachtens de modules  Bestuurder en Passagiers (module D)
en - indien meeverzekerd - Rechtsbijstand-plus (module F) blijft evenwel
gecontinueerd tot maximaal 3 maanden na genoemde datum, tenzij binnen deze
termijn een vervangend motorrijtuig op deze polis wordt verzekerd.

8.3.3 Bij overgang van het verzekerde belang op uw erfgenamen tengevolge van uw
overlijden, blijft de verzekering voor dat belang van kracht, tenzij uw erfgenamen de 
verzekering binnen 3 maanden na het overlijden opzeggen.

9. Loyaliteit

9.1. Winstdeling

9.1.1 Indien wij gedurende drie achtereenvolgende kalenderjaren geen schade op een
verzekerde module hebben betaald én de premie is telkens binnen de onder 6.3.1
genoemde termijn betaald, wordt - bij voortzetting van deze verzekering - in het
daarop volgende jaar 10 % van de over het derde jaar betaalde premie voor de
betreffende module aan u terug betaald.

9.1.2 Indien u ten minste 10 jaar bij ons verzekerd bent geweest wordt het onder 9.1.1
genoemde percentage van 10 % voor de daarna volgende periodes gesteld op 15%.

9.1.3 Indien u een door ons gedane uitkering binnen 12 maanden na de ongevalsdatum 
aan ons terug betaalt, beïnvloedt deze schade het in 9.1.1 omschreven recht niet.

9.1.4 Uitbetaling van deze winstdeling vindt plaats in de maand juni van het jaar volgende
op de betreffende drie kalenderjaren.

9.1.5 De winstdeling zal door ons betaalbaar worden gesteld op dezelfde wijze als waarop
u de premie aan ons betaalt.

9.1.6 Na uitbetaling van deze winstdeling vangt telkens een nieuwe periode van drie jaren 
aan.
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10. Privacy-reglement
Uw persoonsgegevens zullen door ons worden verwerkt ten behoeve van het aan-
gaan en uitvoeren van overeenkomsten, het beheren van de daaruit voortvloeiende 
relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude en om de dienst-
verlening van de AEGON-groep uit te breiden. Op deze verwerking is de gedrags-
code van de brancheorganisatie van toepassing.
Indien u geen prijs stelt op meer informatie over producten en diensten van de 
AEGON-groep, kunt u dit kosteloos schriftelijk aan AEGON melden onder antwoord-
nummer 6518, 8900 RV Leeuwarden.

11. Klachten
Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing. Voor klachten of geschillen 
die betrekking hebben op de bemiddeling, totstandkoming of uitvoering van deze 
overeenkomst kunt u zich wenden tot de Directie van AEGON Schadeverzekering N.V., 
Postbus 23005, 8900 MG Leeuwarden.
Indien het antwoord van de Directie voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden 
tot de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag,
telefoon 070-3338999. Indien u geen gebruik wenst te maken van deze klachten-
behandelingsprocedure, of u vindt de behandeling of uitkomst hiervan niet
bevredigend, kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.

12. Terrorismerisico

12.1 Begrenzing van de dekking voor het terrorismerisico

Indien en voor zover, met inachtneming van de in 12.2, 12.3 en 12.4 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 uitkerings-
plicht  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.

12.2 Terrorisme:

Gewelddadige handelingen en/of gedragingen – begaan buiten het kader van een 
van de zes in artikel 64 lid 2 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 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 tengevolge 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
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religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.
12.3 Kwaadwillige besmetting:

Het - buiten het kader van een van de zes in artikel 64 lid 2 van de Wet toezicht
verzekeringsbedrijf 1993 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 tengevolge 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.

12.4 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.

12.5 Nederlandse Herverzekeringmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT):

Een door het Verbond van Verzekeraars in Nederland opgerichte herverzekerings-
maatschappij, waarbij uitkeringsverplichtingen uit hoofde van verzekeringsovereen-
komsten, die voor in Nederland toegelaten verzekeraars direct of indirect kunnen 
voortvloeien uit de verwezenlijking van de in artikel 12.2, 12.3 en 12.4 omschreven
risico’s, in herverzekering kunnen worden ondergebracht.

12.6 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.

12.7 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.

12.8 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 overeen-
komstig voornoemde bepaling genomen besluit van de NHT, is bindend jegens
verzekeraar, verzekeringnemer, verzekerden en tot uitkering gerechtigden.

12.9 Eerst nadat de NHT aan de verzekeraar heeft medegedeeld 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 12.7 bedoelde 
uitkering terzake tegenover de verzekeraar aanspraak maken.
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12.10 De herverzekeringsdekking bij de NHT is ingevolge bepaling 17 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 omstandig-
heid heeft vastgesteld dat deze als een verwezenlijking van het terrorismerisico in de 
zin van deze Bijzondere bepalingen wordt beschouwd.
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Bijzondere voorwaarden
Aansprakelijkheid

Deze Bijzondere Voorwaarden hebben betrekking op module B en betreffen een aansprakelijk-
heidsdekking waartoe het gebruik of bezit van het motorrijtuig aanleiding geeft.
Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de Algemene Voorwaarden of deze Bijzondere
Voorwaarden is bepaald, wordt deze verzekering geacht te voldoen aan de eisen door of
krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) gesteld.

1. Dekkingsomschrijving

De verzekering dekt tijdens haar duur de aansprakelijkheid van de verzekerden voor
zowel personenschade als zaakschade, toegebracht met of door het motorrijtuig, de 
aangekoppelde objecten en de daarmee vervoerde zaken.

2. Verzekerd bedrag

De dekking geldt tot ten hoogste het voor deze module verzekerde bedrag per
gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen.

2.1 Voor een gebeurtenis binnen het verzekeringsgebied, waar krachtens een met de 
WAM overeenkomende wet een hoger verzekerd bedrag is voorgeschreven, geldt de
dekking voor dat hogere bedrag.

2.2 Zo nodig boven het verzekerde bedrag vergoeden wij de door de verzekerde 
gemaakte kosten ter voorkoming van schade of ter vermindering van meer schade, 
mits hij voor de schade aansprakelijk is en zijn aansprakelijkheid onder de dekking 
van deze module valt.
Deze kosten worden per gebeurtenis vergoed tot ten hoogste éénmaal het
verzekerde bedrag.

3 Tijdelijke vervanging van het motorrijtuig

Gedurende onderhoud of reparatie van het motorrijtuig is de dekking van deze
module ook van toepassing op een naar merk, type en prijsklasse gelijksoortig
vervangend motorrijtuig, tenzij daarvoor al een andere aansprakelijkheidsverzekering
van kracht is, onverschillig door wie, op welke wijze en wanneer gesloten.

4. Zekerheidstelling

4.1 Indien door een overheid als waarborg voor de rechten van een benadeelde het
stellen van zekerheid wordt verlangd om de invrijheidstelling van een verzekerde of 
de opheffing van een op het motorrijtuig gelegd beslag te bewerkstelligen, zullen 
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wij deze zekerheid stellen tot ten hoogste € 50.000 voor alle verzekerden tezamen.
4.2 De verzekerde voor wie de zekerheid wordt gesteld, moet voor de gebeurtenis wel

aanspraak op dekking krachtens deze module kunnen ontlenen.
4.3 Zodra de zekerheidstelling wordt vrijgegeven zijn alleen wij gerechtigd hierover te

beschikken.
4.4 De verzekerde is verplicht alle medewerking te verlenen om terugbetaling van de

zekerheid te verkrijgen.

5. Proceskosten en wettelijke rente

Zo nodig boven het voor deze module verzekerde bedrag dekt deze verzekering:
5.1 vergoeding van de kosten van proces en rechtsbijstand, gemaakt met onze 

toestemming of op ons verzoek;
5.2 de wettelijke rente over het door de verzekering gedekte gedeelte van de hoofdsom.

6. Sister-car

De schade met het motorrijtuig toegebracht aan een andere personenauto of
motorrijwiel van u, wordt vergoed alsof deze schade door een willekeurige derde zou 
zijn geleden.

7. Bijzondere uitsluitingen
Naast de in de Algemene Voorwaarden opgenomen uitsluitingen is van deze
module bovendien uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade:

7.1 veroorzaakt door hen die zich door diefstal of geweldpleging de macht over het
motorrijtuig hebben verschaft en door hen die, dit wetende, het motorrijtuig zonder 
geldige reden gebruiken;

7.2 aan roerende en onroerende zaken die de bestuurder in eigendom toebehoren of die 
hij in bezit heeft. Op dergelijke schade kan eventueel de dekking van module D van 
toepassing zijn.

8. Schaderegeling

Wij belasten ons met de regeling en vaststelling van de schade. Wij hebben het recht
benadeelden rechtstreeks schadeloos te stellen en met hen schikkingen aan te gaan.
Wij zullen daarbij steeds de belangen van de verzekerde in het oog houden.

9. Verhaalsrecht

9.1 In alle gevallen, waarin wij op grond van de wet schadevergoeding verschuldigd zijn, 
terwijl de verzekerde geen rechten aan deze module kan ontlenen, hebben wij het 
recht de schadevergoeding en de kosten te verhalen op u of de aansprakelijke
verzekerde.

9.2 Indien de verzekerde geen rechten kan ontlenen aan deze module op grond van
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omstandigheden die zich buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en 
hem daarvan redelijkerwijs geen verwijt treft, maken wij tegenover hem geen gebruik 
van ons verhaalsrecht.

9.3 Indien de schade door een ander dan uzelf is veroorzaakt, nadat de dekking is
beëindigd wegens eigendomsovergang maken wij geen gebruik van ons
verhaalsrecht, mits u aan de ter zake geldende verplichtingen hebt voldaan.

9.4 Wij doen geen afstand van ons verhaalsrecht voor schade, ontstaan gedurende de 
tijd dat het motorrijtuig tegen betaling in behandeling, onderhoud of reparatie is.
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Bijzondere voorwaarden
Beperkt Casco

Deze Bijzondere Voorwaarden hebben betrekking op de module Cb en betreffen een beperkte
cascodekking op het verzekerde motorrijtuig.

1. Dekkingsomschrijving

Indien op het polisblad voor de module Cb een bedrag is vermeld, hebt u recht op 
vergoeding van de schade die voortvloeit uit beschadiging, vernietiging, vermissing 
of verlies van het motorrijtuig door:

1.1 brand, ontploffing, kortsluiting - ook als gevolg van eigen gebrek - en blikseminslag;
1.2 joyriding, diefstal, oplichting, verduistering door anderen dan u en braak aan het

motorrijtuig;
1.3 beschadiging van ruiten of andere glazen onderdelen, inclusief de door de glas-

scherven veroorzaakte andere schade aan het motorrijtuig;
1.4 natuurkrachten, waaronder overstroming, hagel en storm (van storm is sprake bij een 

windkracht van ten minste 7 volgens de schaal van Beaufort);
1.5 botsing met loslopende dieren of met vogels;
1.6 beschadiging van het interieur van het motorrijtuig als gevolg van het belangeloos 

vervoeren van door een verkeersongeval gewonde personen;
1.7 relletjes, waaronder worden verstaan incidentele geweldsmanifestaties;
1.8 een plotseling van buiten komend onheil gedurende de tijd dat het motorrijtuig voor 

vervoer aan de zorg van een vervoersonderneming is toevertrouwd;
1.9 luchtvaartuigen en daaruit vallende voorwerpen.

2. Bijzondere uitsluitingen

Naast de gevallen genoemd in de Algemene Voorwaarden hebt u geen recht op
vergoeding van schade, die voortvloeit uit beschadiging, vernietiging, vermissing of 
verlies van het motorrijtuig:

2.1. door diefstal of poging daartoe dan wel joyriding, voor zover die het gevolg is van 
aan de verzekerde te verwijten onvoldoende zorg voor het motorrijtuig, waarvan in 
ieder geval sprake is indien bij het verlaten van het motorrijtuig:

2.1.1 de (contact)sleutels daarin zijn achtergelaten;
2.1.2 kostbare zaken, een (mobiele) telefoon, een uitneembare (slede)radio of het

afneembaar front van de radio zichtbaar zijn achtergelaten;
2.1.3 niet alle ramen en deuren zijn (af)gesloten.
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3. Schadevaststelling

3.1 Bij elke schade, die het eigen risico meer dan € 250 te boven gaat, dient u ons de
gelegenheid te bieden de schade door een deskundige te laten vaststellen. Deze
verplichting geldt niet, indien de schade wordt hersteld door een door de STICHTING 
SCHADEGARANT erkend autoherstelbedrijf.

3.2 U hebt het recht op eigen kosten ook een deskundige aan te wijzen.
3.3 Bij verschil van mening tussen de beide deskundigen omtrent de omvang van de 

schade, benoemen zij gezamenlijk een derde deskundige. Zijn schadevaststelling 
moet binnen de grenzen van beide taxaties blijven en zijn oordeel is bindend. De 
kosten van de derde deskundige komen voor onze rekening.

4. Schade-omvang en schadevergoeding

Bij de vergoeding van schade aan het motorrijtuig wordt onderscheid gemaakt
tussen:

4.1. Totaal verlies

In geval van totaal verlies:
4.1.1. indien het motorrijtuig nieuw was op de datum van afgifte van deel I van het

kentekenbewijs en op die datum een nieuwwaarde vertegenwoordigde van
maximaal € 50.000 inclusief BTW;

4.1.1.1 indien de schade is ontstaan binnen 18 maanden na de in 4.1.1. bedoelde datum
vergoeden wij de nieuwwaarde onder aftrek van de waarde van de restanten en het 
van toepassing zijnde eigen risico;

4.1.1.2 indien de schade is ontstaan na 18 maanden doch binnen 24 maanden na de in 4.1.1.
bedoelde datum vergoeden wij de nieuwwaarde onder aftrek van 0,75 % per maand 
vanaf de datum van afgifte van deel I van het kentekenbewijs, alsmede onder aftrek 
van de waarde van de restanten en het van toepassing zijnde eigen risico;

4.1.1.3 indien de schade is ontstaan na 24 maanden na de in 4.1.1. bedoelde datum
vergoeden wij de vervangingswaarde onder aftrek van de waarde van de restanten 
en het van toepassing zijnde eigen risico;

4.1.2 indien niet aan de vereisten van 4.1.1 wordt voldaan, vergoeden wij de vervangings-
waarde onder aftrek van de waarde van de restanten en het van toepassing zijnde 
eigen risico.

4.1.3 Bij totaal verlies als omschreven in 1.7.1 van de Algemene Voorwaarden hebben wij 
het recht de restanten over te (doen) dragen aan een door ons aan te wijzen partij en 
vindt de uitkering eerst plaats nadat wij de sloopverklaring en de kopie van het
vrijwaringsbewijs hebben ontvangen.

4.1.4. Bij totaal verlies als omschreven in 1.7.2 van de Algemene Voorwaarden:
4.1.4.1 vindt de uitkering plaats nadat de eigendomsrechten aan ons zijn overgedragen en 

wij de delen I en II van het kentekenbewijs alsmede alle bij het motorrijtuig
behorende sleutels hebben ontvangen, tenzij u deze  niet meer in het bezit hebt als 
gevolg van een niet aan u te verwijten omstandigheid;

4.1.4.2 gaat het recht op uitkering eerst in op de 30e dag nadat wij de schademelding
hebben ontvangen. Die termijn stellen wij, omdat binnen die periode het motorrijtuig
nog kan worden teruggevonden en er dan geen sprake is van totaal verlies als
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omschreven in 1.7.2. van de Algemene Voorwaarden.
Blijkt het motorrijtuig, na het terug vinden binnen die 30 dagen, beschadigd te zijn, 
dan wordt de schade uitgekeerd op basis van het gestelde in 4.2, tenzij er sprake is 
van totaal verlies als omschreven in 1.7.1 van de Algemene Voorwaarden.

4.2. Reparatie of inruil

4.2.1. Ruitschade.

Indien geen sprake is van totaal verlies en uitsluitend herstel van ruitschade kan
worden geclaimd, vergoeden wij de herstelkosten volgens de navolgende normen:

4.2.1.1 100% indien de schade bestaat uit reparatie (harsinjectie e.d) van één of meer 
ruiten, ongeacht door wie de reparatie wordt uitgevoerd, onder aftrek van 
het van toepassing zijnde eigen risico;

4.2.1.2 100% indien de schade bestaat uit vervanging van één of meer ruiten door
CARGLASS, Autotaalglas of een door de Stichting Schadegarant erkend 
autoherstelbedrijf, onder aftrek van het van toepassing zijnde eigen risico;

4.2.1.3 60% indien de schade bestaat uit vervanging van een of meer ruiten door
andere dan de onder 4.2.1.2 genoemde bedrijven, onder aftrek van het van 
toepassing zijnde eigen risico; 

4.2.2. Andere schade dan louter ruitschade.

Indien geen sprake is van totaal verlies en vergoeding van meerdere schade dan
louter ruitschade kan worden geclaimd, vergoeden wij de herstelkosten volgens de 
navolgende normen:

4.2.2.1 100% indien de schade wordt hersteld door een door de Stichting Schadegarant,
FOCWA of BOVAG erkend autoherstelbedrijf, onder aftrek van het van
toepassing zijnde eigen risico. De voor onze rekening komende uitkering 
zullen wij bij herstel door een door de Stichting Schadegarant erkend
herstelbedrijf rechtstreeks (doen) betalen aan het betreffende reparatie-
bedrijf;

4.2.2.2 75% indien de schade wordt hersteld door een ander dan hierboven bedoeld 
autoherstelbedrijf, mits dat bedrijf als autoherstelbedrijf bij de Kamer van 
Koophandel is ingeschreven, onder aftrek van het van toepassing zijnde 
eigen risico; 

4.2.2.3 60% indien de schade niet wordt hersteld of indien de schade wordt hersteld 
door een ander dan de onder 4.2.2.1 en 4.2.2.2 genoemde autoherstel-
bedrijven, onder aftrek van het van toepassing zijnde eigen risico;

4.2.2.4 100% indien de schade wordt hersteld met via de STIBA-Garant verkregen
gebruikte onderdelen, ongeacht de hoedanigheid van het autoherstel-
bedrijf, onder aftrek van het van toepassing zijnde eigen risico;

4.2.2.5 40% indien de schade niet wordt hersteld maar het motorrijtuig beschadigd 
wordt ingeruild en het nieuwe motorrijtuig bij ons wordt verzekerd, als
aanvulling op de uitkering als vastgesteld onder 4.2.2.3;

4.3. Bijzondere kosten

Zo nodig boven het verzekerde bedrag vergoeden wij in geval van een gedekte
schade:

4.3.1 de redelijkerwijs gemaakte kosten van noodreparatie, berging, bewaking of vervoer 
van het motorrijtuig naar een door de Stichting Schadegarant of anderszins erkend
autoherstelbedrijf, alsmede een eventuele bijdrage in averij grosse;
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4.3.2 de afleveringskosten in geval van totaal verlies;
4.3.3 bij totaal verlies 75% van de kosten exclusief brandstof van een vervangende 

soortgelijke personenauto, ter beschikking gesteld door een door de Stichting 
Schadegarant of anderszins erkend autoherstelbedrijf, gedurende ten hoogste 42 
dagen vanaf de schadedatum (in geval van totaal verlies in de zin van 1.7.1 van de 
Algemene Voorwaarden) of tot uiterlijk 42 dagen na het verstrijken van de 30
dagen-termijn (in geval van totaal verlies in de zin van 1.7.2), mits in het laatste geval 
een nieuw aangeschaft motorrijtuig bij ons wordt verzekerd.

4.4. Eigen risico

Het op het polisblad vermelde eigen risico wordt verminderd met:
4.4.1 € 135 indien u de schade laat herstellen door een door de Stichting Schadegarant 

erkend autoherstelbedrijf. Deze eigen risicovermindering geldt niet indien 
het bepaalde onder 4.4.3 of 4.4.4 van toepassing is.

4.4.2 € 135 indien de schade wordt hersteld met via de STIBA-Garant verkregen 
gebruikte onderdelen;

4.4.3 € 68 indien de herstelkosten uitsluitend bestaan in vervanging van de autoruit 
en deze vervanging heeft plaatsgevonden door Carglass of Autotaalglas of 
een bij de Stichting Schadegarant aangesloten autoherstelbedrijf;

4.4.4 € 135 indien de herstelkosten uitsluitend bestaan in reparatie van de autoruit en 
deze reparatie heeft plaatsgevonden door Carglass of Autotaalglas of een 
bij de Stichting Schadegarant aangesloten herstelbedrijf;

4.4.5. € 450 indien de schade betrekking heeft op totaal verlies in de zin van 1.7.2 van de 
Algemene Voorwaarden, terwijl het motorrijtuig:

4.4.5.1 is ontvreemd uit een afgesloten garage, waaraan sporen van braak worden
geconstateerd, of:

4.4.5.2 is voorzien van een diefstalbeveiligingssysteem, dat:
a. is ingebouwd door de fabrikant of de importeur van het motorrijtuig en volgens 

diens voorschriften wordt onderhouden;
b. is goedgekeurd en erkend door het TNO/SCM en door een daartoe door het SCM

erkend bedrijf is ingebouwd en wordt onderhouden.

5. Tijdelijke vervanging

5.1. Gedurende de tijd dat u over een vervangende auto beschikt wegens onderhoud of 
reparatie van het verzekerde motorrijtuig is de dekking krachtens deze module ook 
van toepassing op die vervangende auto, mits die auto naar merk, type en
prijsklasse gelijksoortig is als het verzekerde motorrijtuig.

5.1.1 In geval van totaal verlies van het vervangende motorrijtuig zal, in afwijking van het 
elders bepaalde, de schadeafwikkeling altijd plaatsvinden op basis van vervangings-
waarde.

5.1.2 Het bepaalde onder 4.3 is op dit dekkingsonderdeel niet van toepassing.
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Bijzondere voorwaarden
Volledig Casco

Deze Bijzondere Voorwaarden hebben betrekking op de module Cv en betreft een volledige 
cascodekking op het verzekerde motorrijtuig.

1. Dekkingsomschrijving

Indien op het polisblad voor de module Cv een bedrag is vermeld, hebt u recht op 
vergoeding van de schade onverschillig door welke oorzaak deze schade is ontstaan, 
tenzij een van de in de Algemene Voorwaarden of deze Bijzondere Voorwaarden
genoemde uitsluiting van toepassing is.

2. Bijzondere uitsluitingen

Naast de gevallen genoemd in de Algemene Voorwaarden hebt u geen recht op
vergoeding van schade, die voortvloeit uit beschadiging, vernietiging, vermissing of 
verlies van het motorrijtuig:

2.1 bestaande in een eigen gebrek, waaronder wordt verstaan: een ongunstige
eigenschap van het motorrijtuig, die motorrijtuigen van dezelfde soort niet behoren 
te bezitten;

2.2 bestaande in waardevermindering, bedrijfsschade, normale slijtage of door
geleidelijk werkende invloeden;

2.3 ontstaan terwijl de gemachtigde bestuurder op het moment van de gebeurtenis 
onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend of
opwekkende middelen verkeert, dat hij niet in staat moet worden geacht uw motor-
rijtuig naar behoren te besturen. Indien de gemachtigde bestuurder op grond van
artikel 8, eerste of tweede lid Wegenverkeerswet of artikel 163, tweede lid 
Wegenverkeerswet strafrechtelijk is veroordeeld of een strafrechtelijk schikkings-
voorstel heeft aanvaard, wordt dat gelijkgesteld aan de situatie dat de bestuurder niet 
in staat was om het motorrijtuig naar behoren te besturen;

2.4. door diefstal of poging daartoe, voor zover die het gevolg is van aan de verzekerde 
te verwijten onvoldoende zorg voor het motorrijtuig, waarvan in ieder geval sprake is
indien bij het verlaten van het motorrijtuig:

2.4.1 de (contact)sleutels daarin zijn achtergelaten;
2.4.2 kostbare zaken, een (mobiele) telefoon, een uitneembare (slede)radio of het

afneembaar front van de radio zichtbaar zijn achtergelaten;
2.4.3 niet alle ramen en deuren zijn (af)gesloten.

3. Schadevaststelling

3.1 Bij elke schade, die het eigen risico meer dan € 250 te boven gaat, dient u ons de
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gelegenheid te bieden de schade door een deskundige te laten vaststellen. Deze
verplichting geldt niet, indien de schade wordt hersteld door een door de STICHTING 
SCHADEGARANT erkend autoherstelbedrijf.

3.2 U hebt het recht op eigen kosten ook een deskundige aan te wijzen.
3.3 Bij verschil van mening tussen de beide deskundigen omtrent de omvang van de 

schade, benoemen zij gezamenlijk een derde deskundige. Zijn schadevaststelling 
moet binnen de grenzen van beide taxaties blijven en zijn oordeel is bindend. De 
kosten van de derde deskundige komen voor onze rekening.

4. Schade-omvang en schadevergoeding

Bij de vergoeding van schade aan het motorrijtuig wordt onderscheid gemaakt
tussen:

4.1. Totaal verlies

In geval van totaal verlies:
4.1.1. indien het motorrijtuig nieuw was op de datum van afgifte van deel I van het

kentekenbewijs en op die datum een nieuwwaarde vertegenwoordigde van
maximaal € 50.000 inclusief BTW:

4.1.1.1 indien de schade is ontstaan binnen 18 maanden na de in 4.1.1. bedoelde datum
vergoeden wij de nieuwwaarde onder aftrek van de waarde van de restanten en het
van toepassing zijnde eigen risico;

4.1.1.2 indien de schade is ontstaan na 18 maanden doch binnen 24 maanden na de in 4.1.1. 
bedoelde datum vergoeden wij de nieuwwaarde onder aftrek van 0,75 % per maand 
vanaf de datum van afgifte van deel I van het kentekenbewijs, alsmede onder aftrek 
van de waarde van de restanten en het van toepassing zijnde eigen risico;

4.1.1.3 indien de schade is ontstaan na 24 maanden na de in 4.1.1. bedoelde datum
vergoeden wij de vervangingswaarde onder aftrek van de waarde van de restanten 
en het van toepassing zijnde eigen risico.

4.1.2 indien niet aan de vereisten van 4.1.1 wordt voldaan, vergoeden wij de vervangings-
waarde onder aftrek van de waarde van de restanten en het van toepassing zijnde 
eigen risico.

4.1.3 Bij totaal verlies als omschreven in 1.7.1 van de Algemene Voorwaarden hebben wij 
het recht de restanten over te (doen) dragen aan een door ons aan te wijzen partij en 
vindt de uitkering eerst plaats nadat wij de sloopverklaring en de kopie van het
vrijwaringsbewijs hebben ontvangen.

4.1.4. Bij totaal verlies als omschreven in 1.7.2 van de Algemene Voorwaarden:
4.1.4.1 vindt de uitkering plaats nadat de eigendomsrechten aan ons zijn overgedragen en 

wij de delen I en II van het kentekenbewijs alsmede alle bij het motorrijtuig
behorende sleutels hebben ontvangen, tenzij u deze  niet meer in het bezit hebt als 
gevolg van een niet aan u te verwijten omstandigheid;

4.1.4.2 gaat het recht op uitkering eerst in op de 30e dag nadat wij de schademelding
hebben ontvangen. Die termijn stellen wij, omdat binnen die periode het motorrijtuig 
nog kan worden teruggevonden en er dan geen sprake is van totaal verlies als
omschreven in 1.7.2. van de Algemene Voorwaarden.
Blijkt het motorrijtuig, na het terug vinden binnen die 30 dagen, beschadigd te zijn, 
dan wordt de schade uitgekeerd op basis van het gestelde in 4.2., tenzij er sprake is 
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van totaal verlies als omschreven in 1.7.1 van de Algemene Voorwaarden.

4.2. Reparatie of inruil

4.2.1. Ruitschade.

Indien geen sprake is van totaal verlies en uitsluitend herstel van ruitschade kan
worden geclaimd, vergoeden wij de herstelkosten volgens de navolgende normen:

4.2.1.1 100% indien de schade bestaat uit reparatie (harsinjectie e.d) van één of meer
ruiten, ongeacht door wie de reparatie wordt uitgevoerd, onder aftrek van 
het van toepassing zijnde eigen risico;

4.2.1.2 100% indien de schade bestaat uit vervanging van één of meer ruiten door
CARGLASS, Autotaalglas of een door de Stichting Schadegarant erkend 
autoherstelbedrijf, onder aftrek van het van toepassing zijnde eigen risico;

4.2.1.3 60% indien de schade bestaat uit vervanging van een of meer ruiten door
andere dan de onder 4.2.1.2 genoemde bedrijven, onder aftrek van het van 
toepassing zijnde eigen risico; 

4.2.2. Andere schade dan louter ruitschade.

Indien geen sprake is van totaal verlies en vergoeding van meerdere schade dan
louter ruitschade kan worden geclaimd, vergoeden wij de herstelkosten volgens de 
navolgende normen:

4.2.2.1 100% indien de schade wordt hersteld door een door de Stichting Schadegarant, 
FOCWA of BOVAG erkend autoherstelbedrijf, onder aftrek van het van
toepassing zijnde eigen risico. De voor onze rekening komende uitkering 
zullen wij bij herstel door een door de Stichting Schadegarant erkend
herstelbedrijf rechtstreeks (doen) betalen aan het betreffende reparatie-
bedrijf;

4.2.2.2 75% indien de schade wordt hersteld door een ander dan hierboven bedoeld 
autoherstelbedrijf, mits dat bedrijf als autoherstelbedrijf bij de Kamer van 
Koophandel is ingeschreven, onder aftrek van het van toepassing zijnde 
eigen risico; 

4.2.2.3 60% indien de schade niet wordt hersteld of of indien de schade wordt hersteld 
door een ander dan de onder 4.2.2.1 en 4.2.2.2 genoemde autoherstel-
bedrijven, onder aftrek van het van toepassing zijnde eigen risico;

4.2.2.4 100% indien de schade wordt hersteld met via de STIBA-Garant verkregen
gebruikte onderdelen, ongeacht de hoedanigheid van het autoherstel-
bedrijf, onder aftrek van het van toepassing zijnde eigen risico;

4.2.2.5 40% indien de schade niet wordt hersteld maar het motorrijtuig beschadigd 
wordt ingeruild en het nieuwe motorrijtuig bij ons wordt verzekerd, als
aanvulling op de uitkering als vastgesteld onder 4.2.2.3.

4.3. Bijzondere kosten

Zo nodig boven het verzekerde bedrag vergoeden wij in geval van een gedekte
schade:

4.3.1 de redelijkerwijs gemaakte kosten van noodreparatie, berging, bewaking of vervoer 
van het motorrijtuig naar een door de Stichting Schadegarant of anderszins erkend
autoherstelbedrijf, alsmede een eventuele bijdrage in averij grosse;

4.3.2 de afleveringskosten in geval van totaal verlies;
4.3.3 bij totaal verlies 75% van de kosten exclusief brandstof van een vervangende
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soortgelijke personenauto, ter beschikking gesteld door een door de Stichting 
Schadegarant of anderszins erkend autoherstelbedrijf, gedurende ten hoogste 42 
dagen vanaf de schadedatum (in geval van totaal verlies in de zin van 1.7.1 van de 
Algemene Voorwaarden) of tot uiterlijk 42 dagen na het verstrijken van de 30
dagen-termijn (in geval van totaal verlies in de zin van 1.7.2), mits in het laatste geval 
een nieuw aangeschaft motorrijtuig bij ons wordt verzekerd.

4.4. Eigen risico

Het op het polisblad vermelde eigen risico wordt verminderd met:
4.4.1 € 135 indien u de schade laat herstellen door een door de Stichting Schadegarant 

erkend autoherstelbedrijf. Deze eigen risicovermindering geldt niet indien 
het bepaalde onder 4.4.3 of 4.4.4 van toepassing is;

4.4.2 € 135 indien de schade wordt hersteld met via de STIBA-Garant verkregen
gebruikte onderdelen;

4.4.3 € 68 indien de herstelkosten uitsluitend bestaan in vervanging van de autoruit 
en deze vervanging heeft plaatsgevonden door Carglass of Autotaalglas of 
een bij de Stichting Schadegarant aangesloten autoherstelbedrijf;

4.4.4 € 135 indien de herstelkosten uitsluitend bestaan in reparatie van de autoruit en 
deze reparatie heeft plaatsgevonden door Carglass of Autotaalglas of een 
bij de Stichting Schadegarant aangesloten autoherstelbedrijf;

4.4.5. € 450 indien de schade betrekking heeft op totaal verlies in de zin van 1.7.2 van de 
Algemene Voorwaarden, terwijl het motorrijtuig:

4.4.5.1 is ontvreemd uit een afgesloten garage, waaraan sporen van braak worden 
geconstateerd, of:

4.4.5.2 is voorzien van een diefstalbeveiligingssysteem, dat:
a. is ingebouwd door de fabrikant of de importeur van het motorrijtuig en volgens 

diens voorschriften wordt onderhouden;
b. is goedgekeurd en erkend door het TNO/SCM en door een daartoe door het SCM

erkend bedrijf is ingebouwd en wordt onderhouden.

5. Tijdelijke vervanging

5.1. Gedurende de tijd dat u over een vervangende auto beschikt wegens onderhoud of 
reparatie van het verzekerde motorrijtuig is de dekking krachtens deze module ook 
van toepassing op die vervangende auto, mits die auto naar merk, type en prijs-
klasse gelijksoortig is als het verzekerde motorrijtuig.

5.1.1 In geval van totaal verlies van het vervangende motorrijtuig zal, in afwijking van het 
elders bepaalde, de schadeafwikkeling altijd plaatsvinden op basis van
vervangingswaarde.

5.1.2 Het bepaalde onder 4.3 is op dit dekkingsonderdeel niet van toepassing.
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Bijzondere voorwaarden
verzekering van de bestuurder en passagiers

Deze Bijzondere Voorwaarden hebben betrekking op de module D en betreffen de verzekering
tegen zaak- en personenschade van u, uw partner, uw inwonende kinderen en andere
inzittenden. 

1. Dekkingsomschrijving

Wij vergoeden schade die door de in deze module genoemde personen in hun daar 
genoemde hoedanigheid wordt geleden ten gevolge van een verkeersongeval, tenzij 
een in de Algemene Voorwaarden of in deze Bijzondere Voorwaarden genoemde
uitsluiting van toepassing is. 

2. Verzekerde voorvallen en verzekerde hoedanigheid

2.1. Bij een verkeersongeval met het verzekerde motorrijtuig komen voor een schade-
vergoeding conform deze module in aanmerking: de inzittenden daarvan;

2.2. Indien sprake is van een verkeersongeval in een andere personenauto dan het
verzekerde motorrijtuig, komen voor een schadevergoeding in aanmerking:
- u, uw echtgeno(o)t(e) of de partner met wie u duurzaam samenwoont, als

bestuurder of passagier van die andere personenauto;
- de ongehuwde kinderen van u of uw echtgeno(o)t(e) of partner die bij u inwonen, 

als passagier van die andere personenauto.
2.2.1 Geen aanspraak op schadevergoeding bestaat indien de andere personenauto in

eigendom toebehoort aan u of één van uw gezinsleden. 
2.3. Voorts komen voor een schadevergoeding conform deze module in aanmerking:

U, uw echtgeno(o)t(e) of de partner met wie u duurzaam samenwoont alsmede uw 
inwonende kinderen als passagier van een bij een verkeersongeval betrokken middel 
van openbaar vervoer, mits dit vervoermiddel:
a. in brand is geraakt, of:
b. in botsing of aanraking is gekomen met enig ander voorwerp en daardoor zelf is 

beschadigd.

3. Verzekerde schade

3.1. Schade aan zaken

3.1.1. Voor vergoeding komt in aanmerking schade aan op of aan het lichaam gedragen 
zaken. Voor schade aan horloges en sieraden wordt nimmer meer uitgekeerd dan
€ 500 per gebeurtenis. Wij vergoeden de ontstane schade op basis van dagwaarde.

3.1.2. Bij schade aan zaken die met het motorrijtuig of de middelen van openbaar vervoer 
worden vervoerd, vergoeden wij tot ten hoogste € 500 per gebeurtenis deze schade, 
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indien:
3.1.2.1. het motorrijtuig of middel van openbaar vervoer waarin of waarop de zaken zich

bevonden:
a. in brand is geraakt, of:
b. in botsing of aanraking is gekomen met enig ander voorwerp en daardoor zelf is

beschadigd;
3.1.2.2. deze zaken tijdens de aanwezigheid in of op het motorrijtuig of het middel van

openbaar vervoer
a. in brand zijn geraakt, of:
b. zijn gevallen uit of van het motorrijtuig of het middel van openbaar vervoer, of:
c. zijn ontvreemd uit het verzekerde motorrijtuig, terwijl de bestuurder in het

motorrijtuig aanwezig was.
3.1.3. Wij vergoeden geen schade aan het motorrijtuig of het middel van openbaar vervoer.
3.2. Schade aan personen

3.2.1. Bij schade aan personen vergoeden wij zowel de materiële als de immateriële
personenschade overeenkomstig de normen van het burgerlijk recht, steeds als ware 
een derde volledig voor het ongeval aansprakelijk. Wij schakelen zonodig
deskundigen in. Indien het ongeval ziekenhuisopname tot gevolg heeft gehad zal de
vergoeding onder meer bestaan uit betaling van ten minste € 23,- per dag voor elke 
dag ziekenhuisopname, conform de aanbevelingen van het Nationaal Platform 
Personenschade.

3.2.2. Indien de schade (mede) betrekking heeft op in de toekomst te lijden schade wegens 
verlies van arbeidsvermogen, hebben wij het recht deze schade periodiek uit te keren 
in de vorm van een direct ingaande lijfrente en wel gedurende de gehele periode dat
sprake is van verlies van arbeidsvermogen, echter tot uiterlijk de maand waarin de
inzittende de 65-jarige leeftijd bereikt, dan wel tot de datum van diens eerdere
overlijden. Wij hebben het recht deze direct ingaande lijfrente uit te doen keren door 
een aan ons geliëerd bedrijfsonderdeel.

4. Limitering uitkering

Wij vergoeden tot ten hoogste het voor deze module verzekerde bedrag per
gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen de schade die in hun verzekerde
hoedanigheid wordt geleden als gevolg van een verkeersongeval.
Indien meer verzekerden aanspraak op uitkering hebben en het totaal van alle
aanspraken hoger is dan het verzekerd bedrag, zal aan iedere getroffen verzekerde 
een uitkering geschieden in verhouding van het verzekerde bedrag tot de som van 
alle vastgestelde uitkeringen.

5. Keuzerecht verzekerde

Indien de krachtens deze module verzekerde personen eveneens recht hebben op
gehele of gedeeltelijke vergoeding van de schade krachtens een verzekering op het 
motorrijtuig of het middel van openbaar vervoer waarvan hij inzittende was, staat het 
de verzekerde vrij deze schade:
- hetzij te vorderen op die andere verzekering
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- hetzij op deze verzekering. 

6. Aansprakelijke verzekerde

Indien een verzekerde krachtens deze verzekering aansprakelijk is voor de onder deze 
module gedekte schade, zal de betaling, voor zover vorderbaar krachtens de module 
aansprakelijkheid (module B), plaatsvinden als zijnde verschuldigd krachtens die
dekking.
Samenloop van aanspraken krachtens module B met deze module is uitgesloten, 
zodat nimmer meer wordt uitgekeerd dan het verzekerde bedrag hetzij voor de
module B, hetzij voor deze module.

7. Bijzondere uitsluitingen

Wij vergoeden geen schade krachtens deze module:
7.1 waarop aanspraak wordt gemaakt door een ander dan de rechtstreeks bij de

gebeurtenis betrokken benadeelde verzekerde en diens nagelaten betrekkingen. De 
Staat der Nederlanden wordt nimmer als uitkeringsgerechtigde beschouwd;

7.2 voor zover de verzekerde geheel of gedeeltelijk recht heeft op vergoeding van de
geleden schade krachtens enige andere verzekering of voorziening;
Uitkeringen krachtens een specifieke ongevallenverzekering worden niet op de
schadevergoeding in mindering gebracht.

7.3 voor zover ontstaan of verergerd door het niet dragen van de wettelijk
voorgeschreven veiligheidsgordel;

7.4 ontstaan terwijl de bestuurder van het motorrijtuig op het moment van het
verkeersongeval onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of enig ander 
bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, dat hij niet in staat moest worden
geacht het motorrijtuig naar behoren te kunnen besturen. Indien de bestuurder op 
grond van artikel 8, eerste of tweede lid Wegenverkeerswet of artikel 163, tweede lid 
Wegenverkeerswet strafrechtelijk is veroordeeld of een strafrechtelijk
schikkingsvoorstel heeft aanvaard, wordt dat gelijkgesteld aan de situatie dat de
bestuurder niet in staat was het motorrijtuig naar behoren te besturen. Deze
uitsluiting geldt niet voor de inzittende, die aantoont dat die omstandigheid zich
buiten zijn weten en tegen zijn wil heeft voorgedaan en dat hem voor die
omstandigheid geen verwijt treft.
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Bijzondere voorwaarden
Hulpverlening

Deze Bijzondere Voorwaarden hebben betrekking op de module E en betreft de hulpverlening
waartoe het gebruik van het motorrijtuig aanleiding geeft.

1. Hulpverlening

De verzekerde heeft recht op hulp en vergoeding van kosten als hierna nader
omschreven voor zover:

1.1 de hulpverlening tot stand komt in overleg met en na instemming van de 
Verzekeraarshulpdienst (VHD).

1.2 De verzekerde zijn volle medewerking verleent en zijn recht op hulp aantoont aan de 
hand van de verzekeraarshulpkaart of enig ander document.

2. In Nederland

2.1. Indien het motorrijtuig of een aangekoppeld object in Nederland door een ongeval, 
brand, joyriding, diefstal of enig ander plotseling van buiten komend onheil niet meer 
kan worden gebruikt of de bestuurder of een andere inzittende is door die
gebeurtenis niet in staat het motorrijtuig veilig te besturen, zorgt de VHD voor:

2.1.1 het vervoer van het motorrijtuig of aangekoppelde object naar een door verzekerde 
te bepalen adres in Nederland;

2.1.2 het vervoer van de bestuurder en de inzittenden met hun bagage per taxi naar een 
door de verzekerde te bepalen adres in Nederland;

2.1.3 een vervangende personenauto uit de middenklasse, gedurende maximaal 5 dagen 
vanaf het moment van de gebeurtenis tot het motorrijtuig is gerepareerd of weer in 
uw bezit is, mits voor het motorrijtuig de cascodekking als omschreven in de
module Cv van kracht is en geen gebruik wordt gemaakt van het vervoer per taxi;

2.1.4 een vergoeding van noodzakelijke andere kosten, die rechtstreeks en uitsluitend
moeten worden gemaakt als gevolg van een onder 2.1. genoemde gebeurtenis en 
niet de reparatie van het motorrijtuig betreffen, en wel tot ten hoogste € 50 per dag
gedurende maximaal 10 dagen, mits de cascodekking als omschreven in module Cv 
van toepassing is.

2.2. Indien het motorrijtuig door een mechanisch defect niet meer kan rijden en voor het 
motorrijtuig de cascodekking als omschreven in de module Cv van kracht is, bestaat 
recht op vergoeding van de noodzakelijke kosten van:

2.2.1 hulp langs de weg (dus exclusief de kosten van onderdelen) tot ten hoogste € 125 per 
gebeurtenis;

2.2.2 berging en slepen van het motorrijtuig of aangekoppeld object naar het
dichtstbijzijnde autoherstelbedrijf of het dichtstbijzijnde door de Stichting 
Schadegarant, BOVAG of FOCWA erkende autoherstelbedrijf waar het defect kan 
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worden hersteld;
2.3. Indien het motorrijtuig moet worden gesleept als omschreven in 2.2.2, bestaat 

bovendien recht op vergoeding van de noodzakelijke kosten van:
2.3.1 het vervoer van de bestuurder en de inzittenden met hun bagage per taxi naar een 

door de verzekerde te bepalen adres in Nederland;
2.3.2 een vervangende personenauto uit de middenklasse, gedurende maximaal 3 dagen 

vanaf het moment van het ontstaan van het defect tot het motorrijtuig is gerepareerd 
of weer in uw bezit is, mits geen gebruik wordt gemaakt van het vervoer per taxi als 
genoemd in 2.3.1.

3. Buiten Nederland

3.1. Indien het motorrijtuig of een aangekoppeld object buiten Nederland door een
ongeval, brand, joyriding, diefstal of enig ander plotseling van buiten komend onheil 
niet meer kan worden gebruikt of de bestuurder of een andere inzittende is door die 
gebeurtenis niet in staat het motorrijtuig veilig te besturen, bestaat recht op:

3.1.1 vergoeding van de noodzakelijke kosten van berging en slepen van het motorrijtuig 
of aangekoppeld object naar het dichtstbijzijnde autoherstelbedrijf  waar de schade 
kan worden beoordeeld of hersteld;.

3.1.2. vervoer van het motorrijtuig of aangekoppeld object naar een door de verzekerde te 
bepalen adres in Nederland, mits:

3.1.2.1 het motorrijtuig niet binnen 4 werkdagen zodanig kan worden gerepareerd, dat de 
terugreis op technisch verantwoorde wijze kan plaatsvinden;

3.1.2.2 de kosten van dit vervoer lager zijn dan de waarde van het motorrijtuig of aan-
gekoppeld object. Zijn de vervoerskosten hoger, dan vergoeden wij de kosten van
invoering of vernietiging van het motorrijtuig of aangekoppeld object in het
betreffende land. In dat geval heeft de verzekerde ook recht op vervoer van zijn
bagage naar Nederland;

3.1.3. vergoeding van de kosten van vervoer van de bestuurder en de inzittenden per:
3.1.3.1 taxi naar het dichtstbijzijnde spoorwegstation;
3.1.3.2 trein (2e klasse) naar het spoorwegstation, dat het dichtst ligt bij de plaats van

bestemming in Nederland;
3.1.3.3 taxi van dat station naar de plaats van bestemming;
3.1.3.4 een vergoeding van noodzakelijke andere kosten, die rechtstreeks en uitsluitend

moeten worden gemaakt als gevolg van een onder 3.1. genoemde gebeurtenis en 
niet de reparatie van het motorrijtuig betreffen, en wel tot ten hoogste € 50 per dag
gedurende maximaal 10 dagen, mits de cascodekking als omschreven in module Cv 
van toepassing is.

3.2 Indien de bestuurder door een ongeval of ziekte, bevestigd door overlegging van een 
verklaring van een bevoegd geneeskundige, en ook een andere inzittende niet in staat 
is het motorrijtuig veilig te besturen, bestaat recht op vergoeding van de onder 3.1 
genoemde kosten, mits voor het motorrijtuig de cascodekking als omschreven in de
module Cv van kracht is.

3.2.1 U hebt bovendien recht op vergoeding van noodzakelijke andere kosten, die
rechtstreeks en uitsluitend moeten worden gemaakt als gevolg van een onder 3.2.
genoemde omstandigheid en wel tot ten hoogste € 50 per dag gedurende maximaal 
10 dagen.
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3.3. Indien het motorrijtuig door een mechanisch defect niet meer kan rijden en voor het 
motorrijtuig de cascodekking als omschreven in de module Cv van kracht is, bestaat 
recht op vergoeding van de noodzakelijke kosten:

3.3.1 van hulp langs de weg (dus exclusief de kosten van onderdelen) tot ten hoogste € 125 
per gebeurtenis;

3.3.2 van berging en slepen van het motorrijtuig of aangekoppeld object naar het
dichtstbijzijnde autoherstelbedrijf waar het defect kan worden hersteld;

3.3.3 voor het namens verzekerde bestellen en toezenden van onderdelen, die nodig zijn 
om het motorrijtuig rijklaar te maken, wanneer deze onderdelen ter plaatse niet of 
niet op korte termijn verkrijgbaar zijn.

4. Voorgeschoten kosten

Alle in verband met de hulpverlening door of namens ons voorgeschoten niet gedekte kosten
zijn voor uw rekening. U bent verplicht om na opgave terstond tot terugbetaling over te gaan.
Bij bedragen boven € 750 kan een betaling vooraf worden verlangd.

5. Andere hulpinstanties

Bij samenloop van hulpverleningsrechten zal de VHD niet verwijzen naar andere
hulpinstanties, onverminderd het recht de kosten te verhalen op andere verzekeraars.
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Bijzondere voorwaarden
Rechtsbijstand

Deze Bijzondere Voorwaarden betreffen een rechtsbijstanddekking voor juridische geschillen
samenhangende met verkeersdeelname en met het gebruik en bezit van het verzekerde
motorrijtuig. Wegens wettelijke voorschriften heeft AEGON de uitvoering van de
rechtbijstandverlening overgedragen aan SRK Rechtsbijstand (Stichting
Schaderegelingskantoor voor Rechtsbijstandverzekering), verder te noemen het SRK. AEGON
garandeert nakoming door het SRK van de in de voorwaarden genoemde verplichtingen.

1. Aanvullende begripsomschrijvingen

1.1. Verzekerden

De verzekerden zijn :
1.1.1 u, de verzekeringnemer;
1.1.2 uw echtgeno(o)t(e) of de partner met wie u duurzaam samenwoont, alsmede de

ongehuwde kinderen van u of uw echtgeno(o)t(e) of partner, die bij u inwonen;
1.1.3 de inzittenden, waaronder begrepen de bestuurder van het verzekerde motorrijtuig;
1.1.4 de nagelaten betrekkingen van de onder 1.1.1 t/m 1.1.3 genoemde verzekerden,

indien en voor zover zij een vordering kunnen instellen tot voorziening in de kosten 
van levensonderhoud naar aanleiding van een gebeurtenis waarbij de verzekerde is 
betrokken en waarvoor krachtens de verzekering aanspraak op rechtsbijstand bestaat
Voorts zijn verzekerd :

1.1.5 de eigenaar van het vervangende motorrijtuig voor de duur van de hierna bedoelde 
vervanging;

1.1.6 de eigenaar van de hierna genoemde aanhangwagen, zolang de verzekerde houder 
van deze aanhanger is.
Voor verhaal van schade aan dit motorrijtuig respectievelijk de aanhanger
toegebracht.

1.2. Motorrijtuig, vervangend motorrijtuig en aanhangwagen

Onder verzekerd motorrijtuig wordt verstaan :
1.2.1 het in de polis omschreven motorrijtuig;
1.2.2 het niet aan u toebehorende gelijksoortige motorrijtuig, dat het onder 1.2.1

genoemde motorrijtuig vervangt, indien het laatstgenoemde motorrijtuig door een 
gebrek of in verband met enigerlei behandeling, zoals onderhoudsbeurt, tijdelijk
buiten gebruik is;

1.2.3 de aanhangwagen, die aan het onder 1.2.1 of 1.2.2 bedoelde motorrijtuig is
gekoppeld of daarvan is losgeraakt, met dien verstande, dat bij andere
motorrijtuigen, dan waarvoor het rijbewijs A, B, dan wel B-E is toegestaan, opgave 
aan de maatschappij van die aanhangwagen vereist is.

1.3. Gebeurtenis

1.3.1 Onder gebeurtenis wordt verstaan het voorval dat aanleiding is voor een juridisch
geschil waardoor voor verzekerde behoefte aan rechtsbijstand ontstaat. Een juridisch
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geschil wordt geacht te zijn ontstaan op het moment dat voor het eerst een
belangentegenstelling met de wederpartij bestaat.

1.3.2 Indien sprake is van een reeks met elkaar samenhangende gebeurtenissen, is het
tijdstip van de eerste gebeurtenis in die reeks bepalend voor de vaststelling van het 
tijdstip van de gebeurtenis. 

1.3.3 Indien ter zake van een gebeurtenis geen rechten aan deze verzekering kunnen
worden ontleend zijn ook de hieruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende 
juridische geschillen uitgesloten van dekking.Indien twijfelachtig is of de door
verzekerde gemelde gebeurtenis een juridisch geschil oplevert, dient verzekerde op 
verzoek van het SRK door middel van een deskundigenrapport, dat uitsluitsel geeft 
omtrent de oorzaak, veroorzaker en feitelijke gevolgen van een gebeurtenis, de
aanwezigheid van het juridisch geschil aan te tonen. Geeft het rapport voldoende 
grond voor juridische actie, dan vergoedt het SRK de aan het opmaken van het
rapport verbonden (redelijke) kosten.

1.4. Wachttermijn

De wachttermijn is de termijn waarbinnen geen rechten aan deze verzekering kunnen 
worden ontleend; deze termijn vangt aan op de ingangsdatum van deze verzekering 
en wordt bij de omvang van de dekking nader omschreven.
De wachttermijn is niet van toepassing indien deze verzekering is gesloten direct
aansluitend op een andere rechtsbijstandverzekering, voor zover verzekerde daaraan 
voor de aangemelde zaak bij voortbestaan gelijke rechten had kunnen ontlenen.

1.5 Rechtens bevoegde deskundige

Een terzake kundige, die krachtens toepasselijke regels inzake procesbevoegdheid in 
de gerechtelijke of administratieve procedure de noodzakelijke rechtsbijstand mag 
verlenen.

1.6 Expert

Een erkende deskundige op het gebied van auto-expertise of andere gebieden, die ter 
ondersteuning van een zaak een rapport uitbrengt.

1.7 SRK Rechtsbijstand

Stichting Schaderegelingskantoor voor Rechtsbijstandverzekering, verder te noemen 
het SRK 

Bezoekadres : Europaweg 151, Zoetermeer
Postadres : Postbus 3020, 2700 LA Zoetermeer
Telefoon : 079 - 344 81 81
Telefax : 079 - 342 79 90
Website : www.srk.nl

1.8 Verzekeringsgebied

Tenzij bij een bepaald onderdeel anders is vermeld, geldt de dekking indien de
gebeurtenis heeft plaatsgevonden in landen, waarvoor de door ons afgegeven
groene kaart geldig is.
Toepasselijk recht: het recht van een van deze landen.
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2. Omschrijving van de dekking

2.1. Aard van de dekking
Deze verzekering dekt :

2.1.1 het verlenen van rechtsbijstand;
2.1.2 het vergoeden van kosten van rechtsbijstand;
2.1.3 het risico van onvermogen van een wettelijk aansprakelijke derde;
2.1.4 cautie/zekerheidstelling, zoals in deze voorwaarden nader omschreven.
2.2        Verzekerde hoedanigheid

2.2.1 - u en andere verzekerden zijn -met toepassing van de bepalingen onder 2.4
vermeld- verzekerd in hun hoedanigheid van:

- deelnemer (in persoon) aan het wegverkeer
- passagier van een middel van openbaar vervoer
- bezitter, houder of eigenaar van het verzekerde motorrijtuig.

2.2.2 De verzekerden moeten ten tijde van de gebeurtenis hun woonplaats in Nederland 
hebben.

2.3. Geldigheidsduur

2.3.1 De in 2.1. omschreven dekking is van kracht indien de gebeurtenis plaatsvindt
gedurende de looptijd van deze verzekering en buiten de wachttermijn, voorzover 
deze van toepassing is.

2.3.2. Er kunnen geen rechten aan de verzekering worden ontleend indien de verzekerde 
een gebeurtenis aanmeldt:

2.3.2.1 die bij het tot stand komen van de verzekering te verwachten of redelijkerwijs te
voorzien is geweest;

2.3.2.2 meer dan 12 maanden na het plaatsvinden daarvan, doch nooit meer dan 6 maanden 
na beëindiging van de verzekering;

2.4. Omvang van de dekking

2.4.1. Verhaalsrechtsbijstand ter zake van het verzekerde motorrijtuig
2.4.1.1 Rechtsbijstand bij het verhalen van een door de verzekerde geleden schade - niet 

mede uit overeenkomst - die is ontstaan door een verkeersongeval of een ander van
buitenkomend onheil waarbij het verzekerde motorrijtuig was betrokken en werd
beschadigd. 

2.4.1.2 Deze dekking geldt als de verzekerde als eisende partij optreedt.
2.4.1.3 Voor deze dekking geldt geen wachttermijn.  
2.4.1.4 Geen rechtsbijstand wordt verleend :

a. indien de te verhalen schade is veroorzaakt of verband houdt met een door
verzekerde afgesloten overeenkomst;

b. bij sociaal verzekeringsrechtelijke kwesties die niet van belang zijn voor het
vaststellen van de door verzekerde geleden schade.

2.4.2. Verhaalsrechtsbijstand Verkeer

2.4.2.1 Rechtsbijstand bij het verhalen van ten gevolge van een verkeersongeval geleden 
schade aan eigen lijf of goed voor:
a. u, uw echtgeno(o)t(e) of de partner met wie u duurzaam samenwoont en de

ongehuwde kinderen van u of de partner, die bij u inwonen, als passagier van een 
ander dan het verzekerde motorrijtuig, voorzover dit motorrijtuig een
personenauto betreft niet zijnde een gezinsauto;

b. u, uw echtgeno(o)t(e) of de partner als bestuurder van de onder 2.4.2.1.a.
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bedoelde personenauto;
c. u, uw echtgeno(o)t(e) of de partner met wie u duurzaam samenwoont en de

ongehuwde kinderen van u of de partner, die bij u inwonen, als passagier van een 
middel van openbaar vervoer als bedoeld in artikel 2.3 van de Bijzondere 
Voorwaarden verzekering van de bestuurder en passagiers (module D);

d.  u, uw echtgeno(o)t(e) of de partner met wie u duurzaam samenwoont en de
ongehuwde kinderen van u of uw partner, die bij u inwonen, als fietser of
voetganger.

2.4.2.2 Deze dekking geldt als de verzekerde als eisende partij optreedt.
2.4.2.3 Voor deze dekking geldt geen wachttermijn.  
2.4.2.4 Geen rechtsbijstand wordt verleend bij sociaal verzekeringsrechtelijke kwesties die 

niet van belang zijn voor het vaststellen van de door verzekerde geleden schade.
2.4.3. Strafrechtsbijstand

2.4.3.1 Rechtsbijstand bij strafzaken nadat een verzekerde verdacht van een verkeers-
overtreding of verkeersmisdrijf waarbij het verzekerde motorrijtuig was betrokken, is
gedagvaard.

2.4.3.2 Voor deze dekking geldt geen wachttermijn.
2.4.3.3 Geen rechtsbijstand wordt verleend :

a. indien door betaling van een geldsom (verdere) strafvervolging kon/kan worden 
voorkomen, dan wel bij de handhaving van een verkeersvoorschrift een
administratiefrechtelijke sanctie wordt opgelegd in de vorm van een boete;   

b. indien sprake is van een (voorwaardelijk-)opzetdelict, danwel opzet (mede) ten 
laste wordt gelegd;

c. bij snelheidsovertredingen;
d. bij een uit het proces-verbaal blijkend alcoholpromillage van minimaal 0,5.

2.4.4. Cautie/zekerheidstelling

2.4.4.1 Indien een buitenlandse overheid van een verzekerde in verband met een gedekte 
strafzaak cautie (te stellen zekerheid) wordt geëist ter opheffing van een hem
opgelegde vrijheidsbeperking of van een beslag op zijn motorrijtuig, schiet het SRK 
die cautie voor tot een bedrag van € 25.000,- per gebeurtenis voor alle verzekerden 
tezamen.  

2.4.4.2 Door het aanvaarden van het voorschot, machtigt de verzekerde het SRK
onherroepelijk daarover te beschikken zodra het weer wordt vrijgegeven en
aanvaardt hij de verplichting zijn volle medewerking te verlenen tot onverwijlde
restitutie aan het SRK. 

2.4.4.3 Indien als gevolg van een strafrechtelijke veroordeling de gestelde cautie niet of 
slechts ten dele wordt vrijgegeven, is de verzekerde verplicht het niet vrijgegeven
bedrag onverwijld aan het SRK terug te betalen.

2.4.5. Teruggave rijbewijs of inbeslaggenomen motorrijtuig

2.4.5.1 Rechtsbijstand bij verzoeken tot teruggave, gericht aan een overheidsinstantie, ter 
zake van:
a. een inbeslaggenomen rijbewijs in verband met een gedekte gebeurtenis;
b. een inbeslaggenomen kentekenbewijs van het verzekerde motorrijtuig;
c. het ingevorderd of inbeslaggenomen verzekerde motorrijtuig.

2.4.5.2 Deze dekking geldt indien de gebeurtenis heeft plaatsgevonden in landen, waarvoor 
de door ons afgegeven groene kaart geldig is, met uitzondering van de niet-Europese 
landen grenzend aan de Middellandse Zee.

Voorwaarden AEGON Verkeerspakket-plus nr. 600032



2.4.5.3 Toepasselijk recht : het recht van een van de in 2.4.5.2 genoemde landen.
2.4.5.4 Voor deze dekking geldt geen wachttermijn.
2.4.5.5 Geen rechtsbijstand wordt verleend :

a. indien het innemen van het rijbewijs of de inbeslagname van het motorrijtuig 
verband houdt met een snelheidsovertreding of bij een uit het procesverbaal
blijkend alcoholpromillage van minimaal 0,5;

b. indien de inbeslagname van het motorrijtuig het gevolg is van de wijze van
gebruik van het motorrijtuig door verzekerde of de gemachtigd bestuurder. 

2.4.6. Revindicatie

2.4.6.1 Rechtsbijstand bij het terugvorderen van het verzekerde motorrijtuig, in de zin van 
het Burgerlijk Wetboek.

2.4.6.2 Is de verzekerde eigenaar van het motorrijtuig dan zal als eisende partij worden
opgetreden.

2.4.6.3 Als verwerende partij wordt opgetreden indien de verzekerde bezitter te goeder 
trouw van dat motorrijtuig is. 

2.4.6.4 Deze dekking geldt indien de gebeurtenis heeft plaatsgevonden in landen, waarvoor 
de door ons afgegeven groene kaart geldig is, met uitzondering van de niet-Europese 
landen grenzend aan de   Middellandse Zee.

2.4.6.5 Toepasselijk recht : het recht van een van de in 2.4.6.4 genoemde landen.
2.4.6.6 Voor deze dekking geldt een wachttermijn van drie maanden.
2.4.6.7 Geen rechtsbijstand wordt verleend indien het een motorrijtuig betreft dat :

a. tweedehands is gekocht zonder BOVAG (of daaraan gelijkwaardig) garantie-
bewijs;

b. in een vrijwaringsprocedure is of wordt betrokken.
2.4.7. Contractsrechtsbijstand motorrijtuigen

2.4.7.1 Rechtsbijstand bij juridische geschillen van verzekerde :
a. inzake aankoop, onderhoud, reparatie of revisie van het verzekerde motorrijtuig;
b. met contractspartijen ter zake van het verhalen van de conform 2.4.1. van deze 

verzekering gedekte personenschade.
2.4.7.2 Deze dekking geldt indien verzekerde als eisende of verwerende partij optreedt.
2.4.7.3 Deze dekking geldt indien de gebeurtenis heeft plaatsgevonden in een van de landen 

van de Europese Unie. 
2.4.7.4 Toepasselijk recht : het recht van een van de in 2.4.7.3 genoemde landen.
2.4.7.5 Voor deze dekking geldt een wachttermijn van drie maanden. Deze wachttermijn 

geldt niet bij een juridisch geschil over een schriftelijke overeenkomst welke eerst na 
het tot stand komen van de verzekering is gesloten.

2.4.7.6 Geen rechtsbijstand wordt verleend bij :
a. juridische geschillen omtrent tweedehands gekochte motorrijtuigen zonder 

BOVAG (of daaraan gelijkwaardig) garantiebewijs, alsmede voor (nieuwe)
motorrijtuigen die niet in Nederland zijn gekocht;

b. geschillen met de cascoverzekeraar voorzover het geschil niet de personen-
schade betreft.

2.5. Beperkingen en uitsluitingen

In aanvulling op de Algemene uitsluitingen,  zoals opgenomen in de Algemene 
Voorwaarden kunnen aan deze verzekering geen rechten worden ontleend indien:

2.5.1. de verzekerde zijn verplichtingen zoals genoemd in de polisvoorwaarden niet nakomt 
en daardoor de belangen van het SRK/ons schaadt. 
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Daarvan is in ieder geval sprake indien:
2.5.1.1 de zaak dusdanig laat wordt aangemeld dat het SRK:

a. niet meer in staat is zelf de rechtsbijstand te verlenen, of dit alleen maar met extra 
inspanning of met extra kosten van rechtsbijstand zou kunnen doen;

b. onnodige proceskosten en/of andere kosten van rechtsbijstand zou moeten
vergoeden;

c. geen regeling meer kan treffen in der minne, of dit alleen met extra kosten kan 
doen;

2.5.1.2 de verzekerde niet alle van belang zijnde informatie aan het SRK (heeft) verstrekt;
2.5.1.3 de verzekerde zich niet houdt aan de aanwijzingen van het SRK, de advocaat, de

andere rechtens bevoegde deskundige, de mediator of expert;
2.5.1.4 de verzekerde zonder toestemming van of overleg met het SRK een advocaat,

andere rechtens bevoegde deskundige, mediator of een expert inschakelt;
2.5.1.5 de verzekerde de tegenpartij benadert over de zaak zonder het SRK, de

ingeschakelde advocaat, andere rechtens bevoegde deskundige of mediator vooraf te 
raadplegen.

2.5.2 de verzekerde bij een beroep op de polis een onjuiste of onvolledige voorstelling van 
zaken heeft gegeven waarvan hij redelijkerwijs had moeten begrijpen dat dit de
behandeling van de zaak of de belangen van het SRK zou schaden;

2.5.3 de gebeurtenis die de behoefte aan rechtsbijstand doet ontstaan het beoogde of naar 
redelijke maatstaven voorzienbare gevolg is van het handelen of nalaten van de
verzekerde of indien de verzekerde de mogelijkheid van het plaatsvinden van de
gebeurtenis willens en wetens heeft geaccepteerd, om enig voordeel te behalen of te 
behouden;

2.5.4 de verzekerde in een strafzaak wordt verdacht van een (voorwaardelijk) opzet delict, 
dan wel opzet (mede) ten laste is gelegd. De redelijk gemaakte kosten van
rechtsbijstand worden uitsluitend alsnog vergoed nadat verzekerde bij
onherroepelijke rechterlijke uitspraak is vrijgesproken of ontslagen van rechts-
vervolging;

2.5.5 de verzekerde rechten kan ontlenen aan een andere verzekering, al dan niet van
oudere datum, die voorziet in het vergoeden van de schade, het verlenen van
rechtsbijstand, het betalen van cautie of het vergoeden van kosten van rechtsbijstand 
en verzekerde die andere verzekering reeds heeft ingeschakeld;

2.5.6 het een vordering betreft van een verzekerde, anders dan uzelf, op de
aanspakelijkheidsverzekeraar van een andere verzekerde;

2.5.7 in verband met faillissement van verzekerde een curator is aangewezen voor het
beheer en de vereffening van het vermogen van verzekerde. Vanaf dat moment
kunnen ook voor nog in behandeling zijnde zaken bij het SRK of door het SRK
uitbestede zaken geen verdere rechten aan deze verzekering worden ontleend;

2.6. Bijzondere uitsluitingen

2.6.1. Naast de geldende beperkingen en uitsluitingen wordt evenmin dekking verleend,
indien het motorrijtuig voor andere doeleinden werd gebruikt dan gebruikelijk is voor 
het gedekte motorrijtuig.  
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3. Verplichtingen in geval van schade

3.1. Aanmelding van de zaak en verplichtingen van de verzekerde

3.1.1. Indien een gebeurtenis plaatsvindt waarbij de verzekerde rechten aan deze
verzekering wil ontlenen is hij verplicht:

3.1.1.1 de gebeurtenis zo spoedig mogelijk te melden bij het SRK onder vermelding van alle 
gegevens, alle feiten en alle omstandigheden die tot de gebeurtenis hebben geleid;

3.1.1.2 alle door het SRK verlangde medewerking te verlenen, ook als het gaat om
terugvordering van kosten;

3.1.1.3 het SRK op de hoogte te blijven houden van nieuwe feiten en ontwikkelingen in de 
zaak en volle medewerking te verlenen bij de uitvoering van deze verzekering, ook
indien de zaak door een advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige wordt 
behandeld;

3.1.1.4 zich te onthouden van alles wat de belangen van het SRK/ons zou kunnen schaden;
3.1.1.5 zich op verzoek van het SRK bij een strafzaak civiele partij te stellen.
3.1.2 Door de gebeurtenis aan te melden machtigt de verzekerde het SRK, onder uitsluiting

van ieder ander, tot het - zowel in als buiten rechte - behartigen van zijn belangen.
3.2. Verlenen van rechtsbijstand

3.2.1 De aangemelde zaken worden behandeld door de eigen medewerkers van het SRK, 
waaronder mede begrepen advocaten die in dienstbetrekking staan tot het SRK. Het 
SRK zal daarbij altijd, voorzover mogelijk, in eerste instantie een regeling in der 
minne nastreven.

3.2.2 Indien een gerechtelijke procedure gevoerd moet worden, zal het SRK, voorzover
mogelijk zelf, de bijstand verlenen.

3.2.3 SRK zal rechtsbijstand (blijven) verlenen voorzover naar de mening van het SRK een 
redelijke kans bestaat het beoogde resultaat te bereiken. Indien succes in redelijkheid 
niet te verwachten is, zal het SRK dit gemotiveerd meedelen aan de verzekerde.

3.3. Uitbesteding van rechtsbijstandsverlening aan advocaten en andere rechtens

bevoegde deskundigen

3.3.1 Indien ingevolge de voorwaarden of naar de mening van het SRK een zaak aan een 
advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige buiten het SRK uitbesteed moet 
worden, heeft de verzekerde het recht deze naar eigen keuze aan te wijzen. Heeft
verzekerde geen voorkeur, dan geeft het SRK opdracht aan een advocaat of andere 
rechtens bevoegde deskundige van zijn keuze.

3.3.2 Uitsluitend het SRK heeft de bevoegdheid om namens de verzekerde de opdracht aan 
de advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige te verstrekken.

3.3.3 Indien de Nederlandse rechter bevoegd is, komen uitsluitend advocaten en andere 
rechtens bevoegde deskundigen in aanmerking die in Nederland zijn ingeschreven of 
rechtens zijn toegelaten en in Nederland kantoor houden.

3.3.4 Indien een buitenlandse rechter bevoegd is, komen uitsluitend advocaten en andere 
rechtens bevoegde deskundigen in aanmerking die bij het desbetreffende
buitenlandse gerecht staan ingeschreven of rechtens zijn toegelaten.

3.3.5 Indien bij een verkeersongeval buiten Nederland rechtsbijstand direct noodzakelijk is, 
dient verzekerde contact op te nemen met het op uw groene kaart vermelde nummer 
van de VHD.

3.3.6 Indien een advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige is ingeschakeld, is de 
verzekerde verplicht - al dan niet via zijn advocaat of zijn deskundige - het SRK op de 
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hoogte te houden van de voortgang.
3.3.7 Alvorens tot het aanwenden van rechtsmiddelen over te gaan of werkzaamheden

buiten de door het SRK verstrekte opdracht te verrichten dient de advocaat of
andere rechtens bevoegde deskundige toestemming te hebben van het SRK.

3.3.8 Het SRK zal per aangemelde gebeurtenis slechts aan één advocaat of één andere 
rechtens bevoegde deskundige opdracht verstrekken voor het verlenen van
rechtsbijstand.

3.3.9 Het SRK is jegens de verzekerde niet aansprakelijk voor vorderingen die zouden
kunnen voortvloeien uit de keuze van een advocaat of andere rechtens bevoegde
deskundige of de door deze verrichte diensten.

3.4. Inschakeling mediators (bemiddelaars bij conflictoplossing)

3.4.1 Indien naar de mening van het SRK de zaak door middel van mediation kan worden 
opgelost, dan kan een mediator worden ingeschakeld.

3.4.2 Alleen mediators die aangesloten zijn bij het Nederlands Mediation Instituut (NMI) 
komen voor inschakeling in aanmerking.

3.4.3 Deze dekking omvat maximaal 5 sessies van ieder maximaal 2 uur.
3.5. Inschakeling van experts

3.5.1. Indien het SRK meent dat een expertiserapport moet worden uitgebracht, dan zal het 
SRK voor inschakeling van de expert zorgdragen en hem namens de verzekerde de 
opdracht verstrekken. Het SRK bepaalt de keuze van de expert.

3.5.2.1 Indien de verzekerde het niet eens is met het expertiserapport, staat het hem vrij voor 
eigen rekening een tweede rapport door een andere expert te laten opmaken.

3.5.2.2 Mocht het SRK het tweede rapport in de zaak betrekken, dan zal het de kosten die aan 
dat rapport verbonden zijn aan de verzekerde terugbetalen.

3.5.3 Het SRK is jegens de verzekerde niet aansprakelijk voor vorderingen die zouden
kunnen voortvloeien uit de door de expert verrichte diensten.

3.6. Vergoeding van kosten

3.6.1. Vergoed worden:
3.6.1.1 de honoraria en de verschotten van de overeenkomstig deze voorwaarden

ingeschakelde advocaat, procureur, deurwaarder, andere rechtens bevoegde
deskundige en expert;

3.6.1.2 de kosten van de overeenkomstig deze voorwaarden ingeschakelde mediator, echter 
alleen voor wat betreft het aandeel daarin, voorzover dit niet meer bedraagt dan 50% 
van de totale kosten, van verzekerde;

3.6.1.3 de proces- en gerechtskosten, de kosten van arbitrage of de kosten van bindend
advies; hieronder zijn niet begrepen afkoopsommen, boetes en andere bij wijze van 
straf opgelegde maatregelen;

3.6.1.4 de kosten van getuigen in een gerechtelijke en administratieve procedure voorzover 
door een rechter toegewezen;

3.6.1.5 de proceskosten van de tegenpartij, waaronder de buitengerechtelijke kosten
begrepen, waartoe verzekerde in een onherroepelijk vonnis is veroordeeld;

3.6.1.6 de noodzakelijke, in overleg met het SRK te maken reis- en verblijfkosten van de
verzekerde indien zijn persoonlijk verschijnen door een buitenlandse rechterlijke
instantie is bevolen of dringend gewenst wordt door de ingeschakelde advocaat of 
andere rechtens bevoegde deskundige;

3.6.1.7 de redelijke kosten die verbonden zijn aan de ten uitvoerlegging van een vonnis,
gedurende ,maximaal 5 jaar na de datum waarop het vonnis is gewezen.
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3.6.2 Het SRK heeft het recht de kosten van rechtsbijstand rechtstreeks aan
belanghebbende te betalen.

3.6.3 Indien bij een proces, arbitrage of bindend advies de tegenpartij tot vergoeding van 
de kosten wordt veroordeeld, komt het bedrag van die kosten, voorzover zij voor
rekening van het SRK zijn, ten gunste van het SRK.

3.6.4 Indien de verzekerde de BTW kan verrekenen met de door hem verschuldigde
BTW-afdrachten, komt die BTW-toeslag niet voor vergoeding in aanmerking.

3.6.5 Indien de verzekerde op grond van een contractuele of een wettelijke bepaling de 
kosten van rechtsbijstand geheel of gedeeltelijk vergoed kan krijgen komen die 
kosten niet in aanmerking voor vergoeding krachtens deze verzekering.

3.6.5.1 Dit vindt geen toepassing indien verzekerde een beroep kan doen op de Wet op de 
Rechtsbijstand.

3.6.5.2 Het SRK zal de verzekerde, ter compensatie van de door het SRK voorgeschoten 
kosten, bijstand verlenen bij het terugvragen of verhalen van die kosten. 

3.7 Gedeeltelijke dekking

Indien een door verzekerde gemelde zaak slechts gedeeltelijk onder de dekking van 
de polis valt, worden de daaraan verbonden kosten, zoals genoemd in artikel 3.3. van 
deze voorwaarden, naar verhouding tot het gedekte gedeelte vergoed.

3.8 Vergoeding van kosten bij groepsactie

Indien anderen bij een actie van een of meer verzekerden op dezelfde juridische 
grond en zonder dat er sprake is van een onderlinge belangentegenstelling een
concreet belang hebben, ongeacht of zij in het geheel geen actie nemen of slechts 
voor een deel betrokken zijn bij de gebeurtenis, vergoedt het SRK de kosten van 
rechtsbijstand in de verhouding van de belanghebbende verzekerde(n) tot het totaal 
aantal belanghebbenden.

3.9. Franchise

3.9.1 De verzekerde kan geen rechten aan deze verzekering ontlenen indien het financiële 
belang van de verzekerde minder dan € 75,-  bedraagt.

3.9.2 Deze bepaling geldt niet voor strafrechtsbijstand.
3.10. Onvermogen

3.10.1. Het SRK betaalt de materiële schade - tot een maximum van € 1.000,- per
gebeurtenis - indien aan alle volgende vereisten is voldaan :

3.10.1.1 er is bewezen, of het is aannemelijk, dat een derde aansprakelijk is uitsluitend op 
grond van een door deze derde gepleegde onrechtmatige daad in de zin van het  
Burgerlijk Wetboek;

3.10.1.2 er is geen verhaal op die derde mogelijk uitsluitend wegens diens onvermogen;
3.10.1.3 een geheel of gedeeltelijk verhaal of vergoeding van de schade is niet mogelijk

geweest;
3.10.1.4 de onvermogende derde woonde ten tijde van de gebeurtenis in Nederland.
3.10.2 Bij aanvaarding van de in lid 1 bedoelde uitkering draagt de verzekerde alle rechten, 

die verband houden met de te verhalen schade, aan het SRK over.
3.11 Afkoop

Het SRK is gerechtigd in plaats van (verdere) rechtsbijstand te verlenen, de verzeker
de een bedrag aan te bieden ter grootte van het financieel belang. De rechten die ter
zake deze gebeurtenis voor de verzekerde voortvloeien uit de verzekering, komen na 
de betaling van het bedrag te vervallen.

3.12. Onderlinge geschillen/belangenconflict
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3.12.1. Er is sprake van een belangenconflict als blijkt dat beide partijen zich als verzekerde 
tot het SRK wenden en beiden aanspraak kunnen maken op het verlenen van
rechtsbijstand door het SRK. 
Dan geldt:

3.12.1.1 dat in een geschil tussen u en een andere verzekerde op één polis alleen u rechten 
aan de verzekering kan ontlenen;

3.12.1.2 dat in een geschil tussen twee verzekerden, niet zijnde uzelf, op één polis alleen die 
verzekerde die door u is aangewezen rechten aan de verzekering kan ontlenen;

3.12.1.3 dat in een geschil op twee verschillende polissen beide verzekerden het recht hebben 
hun belangen door een advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige van vrije 
keuze, zoals geregeld in artikel 3.3. van deze voorwaarden, te laten behartigen. Het 
SRK doet hiervan mededeling aan beide verzekerden.

3.13. Geschillen over de behandeling door het SRK

Gedragslijn bij verschil van mening tussen SRK en verzekerde over de regeling van 
het geschil waarvoor een beroep op deze verzekering is gedaan.

3.13.1 De verzekerde kan een beroep doen op de onderstaande geschillenregeling als hij het 
niet eens is met de mededeling van het SRK, dat ingevolge 3.2.3 van deze
voorwaarden geen redelijke kans aanwezig is het beoogde resultaat te bereiken of als 
hij het niet eens is met de wijze van juridische aanpak van de zaak.
De verzekerde dient in dat geval schriftelijk aan het SRK op basis van voor het SRK 
bekende feiten en omstandigheden te motiveren waarom hij het niet eens is met het 
SRK.

3.13.2. De geschillenregeling omvat het volgende:
3.13.2.1 het SRK verzoekt een in Nederland ingeschreven advocaat, voorzover deze niet in 

dienstbetrekking staat van het SRK, advies uit te brengen over de vraag of een
verdere behandeling van de zaak een redelijke kans heeft het beoogde resultaat te
bereiken, dan wel of de juridische aanpak van de zaak al dan niet de juiste is. De
advocaat betrekt hierbij de standpunten van zowel het SRK als de verzekerde;

3.13.2.2 de verzekerde heeft hierbij het recht van vrije advocatenkeuze. Indien de verzekerde 
geen advocaat van eigen keuze heeft, overlegt het SRK met de verzekerde welke
advocaat gevraagd zal worden het juridisch advies uit te brengen;

3.13.2.3 het SRK draagt zorg voor het toezenden van het dossier aan de gekozen advocaat, 
teneinde hem in staat te stellen het juridisch advies uit te brengen;

3.13.2.4 het uitgebrachte advies is voor het SRK bindend;
3.13.2.5 het SRK betaalt de kosten van dit juridisch advies;
3.13.2.6 deelt de advocaat de mening van verzekerde, dan kan het SRK de zaak volgens het 

uitgebrachte advies verder behandelen. Behandelt het SRK verder niet zelf, dan heeft
verzekerde de vrije keuze wie de zaak verder volgens het uitgebrachte advies zal
behandelen.
De in het kader van deze geschillenregeling ingeschakelde advocaat of een
kantoorgenoot van hem mag de zaak verder niet behandelen. Het SRK verstrekt voor 
de verdere behandeling schriftelijk opdracht;

3.13.2.7 deelt de advocaat de mening van het SRK, dan kan de verzekerde de zaak tot zich
trekken en op eigen kosten voortzetten. Indien uit de definitieve uitslag van de
zaak -die verzekerde verplicht is binnen een maand nadat uitspraak is gedaan aan het 
SRK te zenden- blijkt dat het beoogde resultaat geheel werd bereikt, zal het SRK
alsnog de gemaakte kosten, zoals genoemd in 3.3 van deze voorwaarden, vergoeden.
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Indien het beoogde resultaat slechts gedeeltelijk werd bereikt, zal het SRK deze 
kosten in verhouding tot het in de procedure behaalde resultaat vergoeden;

3.13.2.8 de verzekerde kan geen beroep doen op de geschillenregeling als met goedkeuring 
van verzekerde door het SRK reeds een advocaat, voorzover deze niet in
dienstbetrekking staat van het SRK, of andere rechtens bevoegde deskundige, is
ingeschakeld voor de behandeling van de zaak of een advocaat reeds een advies in 
het kader van de geschillenregeling voor het geschil heeft uitgebracht.

3.14. Geschillen over het wel of niet verlenen van dekking.

3.14.1 U kunt een rechtsvordering tegen het SRK instellen indien het SRK meent dat de 
verzekerde terzake van de gebeurtenis geen rechten aan deze verzekering kan
ontlenen.

3.14.2 Indien de rechter u in het gelijk stelt, zal het SRK de redelijkerwijs gemaakte kosten, 
zoals genoemd in 3.3 van deze voorwaarden, vergoeden.

3.15 Verval van rechten

3.15.1 Gedurende een jaar na een schriftelijke beslissing van SRK of ons over een verzoek 
tot het verlenen van rechtsbijstand, het niet verder verlenen van rechtsbijstand of het 
geven van adviezen kunt u bezwaar maken bij het SRK, daarna wordt deze beslissing 
onherroepelijk. 

3.15.2 In elk geval vervalt uw recht op het (verder) verlenen van rechtsbijstand of het geven 
van advies, indien de melding van de zaak bij het SRK niet plaatsvindt binnen 3 jaar 
na de gebeurtenis.  

3.16 Terugbetaling van gemaakte kosten

De verzekerde is verplicht de schade te vergoeden die voor het SRK of ons ontstaat 
als hij een verplichting die voortvloeit uit de verzekeringsovereenkomst niet nakomt 
of zijn machtiging tot behandeling van de aangemelde zaak intrekt, onverminderd 
hetgeen overigens in deze voorwaarden is bepaald.

3.17 Adres

Na melding van een zaak bij het SRK dient verzekerde zorg te dragen dat zijn adres 
steeds bij het SRK bekend is.

3.18 Verwerking Persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen door SRK Rechtsbijstand worden verwerkt ten
behoeve van het uitvoeren van de rechtsbijstandzaak en/of juridische dienstverlening.
Op deze verwerking door het SRK is de gedragscode van de brancheorganisatie van 
toepassing. 
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3.19 Klachten 

Alle klachten over het SRK kunnen schriftelijk worden voorgelegd aan: het
SRK-klachtenbureau, Postbus 3020, 2700 LA Zoetermeer.    
Het SRK-klachtenbureau bestaat uit een aantal klachtfunctionarissen. 
De klachtfunctionaris heeft tot taak de klacht te onderzoeken en af te laten handelen.
Hij probeert zo snel mogelijk met de klager in contact te treden en stuurt binnen één
week daarna een schriftelijke bevestiging van wat er is besproken, o.a. wie de klacht 
verder afhandelt en wanneer de klager inhoudelijke reactie krijgt.

Wanneer het oordeel van SRK Rechtsbijstand voor u niet bevredigend is, kunt u zich 
wenden tot de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560,
2509 AN Den Haag (telefoonnummer 070-3338999).
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Bijzondere voorwaarden
Aanhangwagen casco

Deze Bijzondere Voorwaarden hebben betrekking op de module G en betreft een cascodekking
op de aanhangwagen.

1. Dekkingsomschrijving

Indien op het polisblad voor de module G een bedrag is vermeld, hebt u recht op
vergoeding van de schade aan de op het polisblad omschreven aanhangwagen,
onverschillig door welke oorzaak deze schade is ontstaan, tenzij een van de in de 
Algemene Voorwaarden of deze Bijzondere Voorwaarden genoemde uitsluitingen 
van toepassing is.

2. Bijzondere kosten

Zonodig boven het verzekerde bedrag vergoeden wij bij een gedekte schade:
2.1 de redelijkerwijs gemaakte kosten van noodreparatie, berging, bewaking of vervoer

van de aanhangwagen naar een door de BOVAG of FOCWA erkend herstel- of
dealerbedrijf, alsmede een eventuele bijdrage in averij grosse;

3. Bijzondere uitsluitingen

Naast de in de Algemene Voorwaarden opgenomen uitsluitingen, is van deze dekking 
uitgesloten schade:

3.1 door het onderlopen van uiterwaarden;
3.2 door het buiten de oevers treden van waterwegen en meren;
3.3 bestaande in zogenaamde gebruiksschade, zijnde de schade die door meer 

evenementen wordt veroorzaakt die eigen zijn aan het gebruik van de
aanhangwagen;

3.4 aan van tentdoek vervaardigde zaken;
3.5 bestaande in normale slijtage, eigen gebrek of door milieu-, weers- of andere 

geleidelijk werkende invloeden, waaronder begrepen uitdroging of verwering van
afdichtingen;

3.6 die het gevolg is van aan de verzekerde te verwijten onvoldoende onderhoud of te 
verwijten onvoldoende zorg voor de verzekerde zaken; Hiervan is onder meer sprake:

3.6.1 indien in geval van diefstal van de aanhangwagen - voor zover de waarde van de
verzekerde zaken meer bedraagt dan € 1.250 - de aanhangwagen buiten een
afgesloten berging niet is voorzien van een goedgekeurde wielklem of enige andere 
VIP/TNO-goedgekeurde diefstalbeveiliging;

3.7 ontstaan terwijl de bestuurder van het motorrijtuig, waaraan de aanhangwagen is
gekoppeld, op het moment van de gebeurtenis onder zodanige invloed verkeerde van 
alcoholhoudende drank of enig ander bedwelmend of opwekkend middel, dat hij niet 
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in staat moest worden geacht het motorrijtuig naar behoren te besturen.

4. Schaderegeling

4.1. Schadevaststelling

Bij elke schade, die het eigen risico te boven gaat, dient u ons de gelegenheid te
bieden de schade door een deskundige te laten vaststellen.

4.1.1 U hebt het recht op eigen kosten ook een deskundige aan te wijzen.
4.1.2 Bij verschil van mening tussen de beide deskundigen omtrent de omvang van de 

schade, benoemen zij gezamenlijk een derde deskundige.
Zijn schadevaststelling moet binnen de grenzen van beide taxaties blijven en zijn
oordeel is bindend. De kosten van de derde deskundige komen voor onze rekening.

4.2. Schade-omvang en schadevergoeding

Bij de vergoeding van schade aan de aanhangwagen wordt onderscheid gemaakt 
tussen:

4.2.1. Totaal verlies
In geval van totaal verlies:

4.2.1.1 vergoeden wij de vervangingswaarde onder aftrek van de waarde van de restanten 
en het van toepassing zijnde eigen risico.

4.2.1.2. Bij totaal verlies als omschreven in 1.7.2 van de Algemene Voorwaarden:
4.2.1.2.1 vindt de uitkering plaats nadat de eigendomsrechten aan ons zijn overgedragen;
4.2.1.2.2 gaat het recht op uitkering eerst in op de 30e dag nadat wij de schademelding

hebben ontvangen. Die termijn stellen wij, omdat binnen die periode de
aanhangwagen nog kan worden teruggevonden en er dan geen sprake is van totaal 
verlies als omschreven in 1.7.2. van de Algemene Voorwaarden.
Blijkt de aanhangwagen, na het terug vinden binnen die 30 dagen, beschadigd te zijn, 
dan wordt de schade uitgekeerd op basis van het gestelde in 4.2.2., tenzij er sprake is 
van totaal verlies als omschreven in 1.7.1 van de Algemene Voorwaarden.

4.2.2. Reparatie of inruil

4.2.2.1. Indien geen sprake is van totaal verlies vergoeden wij de herstelkosten volgens de
navolgende normen:

4.2.2.1.1 100% indien de schade wordt hersteld door een erkend herstelbedrijf, onder
aftrek van het van toepassing zijnde eigen risico;

4.2.2.1.2 75% indien de schade niet wordt hersteld of wordt hersteld door een ander
bedrijf dan onder 4.2.2.1.1 bedoeld, onder aftrek van het van toepassing 
zijnde eigen risico;

4.2.2.1.3 25% indien de schade niet wordt hersteld maar de aanhangwagen wordt
beschadigd ingeruild en de nieuwe aanhangwagen wordt bij ons verzekerd, 
als aanvulling op de uitkering als vastgesteld onder 4.2.2.1.2.
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5. Eigen risico

Op het vastgestelde schadebedrag wordt het op het polisblad van toepassing 
verklaarde eigen risico in mindering gebracht.
Dit eigen risico wordt echter gesteld op € 340 per gebeurtenis voor diefstal van de 
aanhangwagen, indien de aanhangwagen niet van een behoorlijke diefstalbeveiliging 
(wielklem of disselslot) is voorzien.

5.1. Vermindering van het eigen risico

5.1.1 Indien de aanhangwagen ten tijde van de diefstal is voorzien van een
VIP/TNO-goedgekeurde wielklem of andere diefstalbeveiliging wordt het eigen risico 
gesteld op nihil.

5.1.2 Indien de aanhangwagen wordt gestolen uit een afgesloten berging, waaraan sporen 
van braak te constateren zijn geldt geen eigen risico.

6. Afstand van verhaalsrecht

Wij doen afstand van ons verhaalsrecht jegens de bestuurder van het motorrijtuig, 
waarmee de aanhangwagen wordt verplaatst in opdracht of op verzoek van u of een 
andere verzekerde, mits de schade niet is ontstaan onder omstandigheden waarvoor 
in de Algemene Voorwaarden of deze Bijzondere Voorwaarden een uitsluiting geldt.
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