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I. Inleiding

Definitie verzekeringsovereenkomst 

Deze overeenkomst beantwoordt, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, aan 
het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW, indien en voor zover de door ver-
zekerde of derde geleden schade op vergoeding waarvan jegens verzekeraar resp. een verze-
kerde aanspraak wordt gemaakt, het gevolg is van een gebeurtenis waarvoor voor partijen ten
tijde van het sluiten van de verzekering onzeker was dat daaruit voor de verzekerde, resp. de 
derde schade was ontstaan dan wel naar de normale loop van omstandigheden zou ontstaan. 

Mededelingsplicht 

Verzekeringnemer is verplicht om voor het sluiten van de overeenkomst aan AEGON alle feiten 
mede te delen die hij kent of behoort te kennen en waarvan hij weet of behoort te begrijpen 
dat die van belang (kunnen) zijn voor de acceptatiebeslissing van AEGON. 
Indien niet of niet volledig aan de mededelingsplicht is voldaan, kan zulks ertoe leiden dat het 
recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Indien met opzet tot het misleiden van AEGON 
is gehandeld of deze bij kennis omtrent de ware stand van zaken de verzekering nimmer zou 
hebben gesloten, heeft AEGON tevens het recht de verzekering op te zeggen.
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II. Algemene bepalingen

1. Begripsomschrijvingen

1.1. Verzekerden:

1.1.1 de verzekeringnemer;
1.1.2 de door de verzekeringnemer gemachtigde bestuurder van het motorrijtuig;
1.1.3 de eigenaar, de houder (waaronder de lessee) en de inzittenden van het motorrijtuig;
1.1.4 de werkgever van de hierboven bedoelde personen, indien hij aansprakelijk is voor 

de door hen met het motorrijtuig aan anderen dan henzelf veroorzaakte schade.

1.2 Motorrijtuig:

een op het polisblad omschreven motorrijtuig in de standaarduitvoering, de daaraan
toegevoegde zaken en veranderingen tot ten hoogste € 1.134,- en de meerdere toege-
voegde zaken en veranderingen, indien en voorzover bij de vaststelling van het verze-
kerde bedrag daarmee rekening is gehouden.

1.3 Toegevoegde zaken:

de niet tot de standaarduitvoering behorende zaken, zoals accessoires, bijzondere 
constructies en geluids- en telecommunicatieapparatuur voorzover die zijn bevestigd
op of aan het motorrijtuig en uitsluitend dienen voor gebruik in of met het motorrijtuig.

1.4 Aanhangwagen:

een één- of meerassig object (waaronder een vouwwagen en een toercaravan), dat aan
het motorrijtuig is gekoppeld of na koppeling daarvan is losgemaakt of losgeraakt,
maar nog niet veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen.

1.5. Schade:

Schade aan personen en schade aan zaken.
1.5.1 Onder schade aan personen wordt verstaan:

letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood ten gevolge
hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

1.5.2 Onder schade aan zaken wordt verstaan:
beschadiging, vernietiging of verloren gaan van zaken van anderen dan de verzeke-
ringnemer met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

1.6 Verzekeringsgebied:

Het verzekeringsgebied omvat uitsluitend de landen, waarvoor het voor het motor-
rijtuig geldende Internationaal Motorrijtuigverzekeringsbewijs (de groene kaart) geldig
is. 
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2. Premie

2.1. Betaling van de premie

2.1.1 De verzekeringnemer dient de premie, de kosten en de assurantiebelasting vooruit te
betalen, uiterlijk op de 30e dag nadat zij verschuldigd zijn geworden.

2.1.2 Indien de verzekeringnemer het verschuldigde bedrag weigert te betalen of dit niet
binnen de gestelde termijn betaalt, is de dekking geschorst met ingang van de eerste
dag van het tijdvak waarover dit bedrag verschuldigd was. AEGON hoeft de verzeke-
ringnemer niet in gebreke te stellen en het verschuldigde bedrag dient alsnog betaald
te worden. 

2.1.3 Geen dekking wordt verleend voor in de schorsingsperiode plaatsvindende gebeurte-
nissen. De dekking gaat pas weer in op de dag na ontvangst van het verschuldigde 
bedrag door AEGON. 

2.2. Premieberekening

2.2.1. De premie en de inschaling op de bonus/malus-trap kunnen mede gebaseerd zijn op:
2.2.1.1 de kilometrage, waaronder wordt verstaan het aantal kilometers dat jaarlijks met het

motorrijtuig wordt gereden; 
2.2.1.2 de regio, waarin de woon- of vestigingsplaats van de verzekeringnemer is gelegen;
2.2.1.3 de cataloguswaarde, waaronder de officiële consumentenprijs van een motorrijtuig

wordt verstaan;
2.2.1.4 het gewicht van het motorrijtuig;
2.2.1.5 de brandstof, waaronder de door een motorrijtuig volgens het kentekenbewijs 

gebruikte brandstof wordt verstaan;
2.2.1.6 de aard van de bedrijfsactiviteiten van de verzekeringnemer. 
2.2.2 Indien op het polisblad één of meer van de hiervoor genoemde premiebepalende 

factoren staat vermeld, is de verzekeringnemer verplicht wijziging hiervan binnen 30
dagen aan AEGON te melden. Afhankelijk van de nieuwe omstandigheden, kunnen de
premie en de inschaling op de bonus/malus-trap worden gewijzigd met ingang van de
wijzigingsdatum.

Voorwaarden Motorrijtuigverzekering Bedrijven nr. 13024



2.3. Bonus/malus-regeling 

2.3.1 De hoogte van de te betalen premie wordt onder andere bepaald door het premie-
percentage, zoals vermeld bij de toepasselijke trede van de bonus/malus-trap.

2.3.2 Bonus/malus-trap

De overgang naar een andere trede
geschiedt na een verzekeringsjaar

bonus/ verschuldigd vanuit zonder met 1 met 2
malus- premie- trede schade schade schaden
trede percentage 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 naar trede 1.

2.3.3 Na ieder verzekeringsjaar wordt de toepasselijke trede vastgesteld, met inachtneming
van het aantal schaden in het afgelopen verzekeringsjaar.

2.3.4. Een schadegeval telt niet mee voor de bonus/malus-regeling, indien AEGON:
2.3.4.1 geen schadevergoeding is verschuldigd;
2.3.4.2 uitsluitend vanwege een schaderegelingsovereenkomst of een wettelijke bepaling

schadevergoeding is verschuldigd, terwijl de verzekerde geen (mede)schuld heeft aan
het ontstaan van de schade; 

2.3.4.3 uitsluitend vanwege een schaderegelingsovereenkomst of een wettelijke bepaling de
uitgekeerde schade niet heeft kunnen verhalen, terwijl de verzekerde geen (mede)-
schuld heeft aan het ontstaan van de schade; 

2.3.4.4 de schadevergoeding geheel heeft verhaald, of niet geheel heeft kunnen verhalen, uit-
sluitend omdat de vergoeding hoger was dan de werkelijk geleden schade;

2.3.4.5 een door haar betaalde schadevergoeding binnen 3 maanden na afloop van het verze-
keringsjaar in zijn geheel heeft terugontvangen;
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2.3.4.6 uitsluitend schadevergoeding heeft betaald wegens de gebeurtenissen zoals genoemd
onder 1. van hoofdstuk IV, dan wel wegens vervoer van gewonde personen.

2.4 Premierestitutie

Uitsluitend bij tussentijdse beëindiging van deze verzekering overeenkomstig deze
voorwaarden verleent AEGON restitutie van premie over de nog niet verstreken verze-
keringstermijn onder inhouding van maximaal € 23,- administratiekosten.

3 Eigen risico

Indien op het polisblad een eigen risico staat vermeld, wordt dit op het vastgestelde
schadebedrag in mindering gebracht. De verzekeringnemer is verplicht een door
AEGON voorgeschoten eigen risico na opgave onmiddellijk terug te betalen. 

4. Schade

4.1. Verplichtingen van de verzekerden

4.1.1. Zodra een verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis die voor AEGON tot een ver-
plichting tot schadevergoeding kan leiden, is hij verplicht:

4.1.1.1 die gebeurtenis zo spoedig mogelijk aan AEGON te melden; 
4.1.1.2 in geval van oplichting, verduistering, vernieling, joyriding, diefstal van of braak aan

het motorrijtuig of de aanhangwagen onmiddellijk aangifte te doen bij de politie;
4.1.1.3 zijn volle medewerking te verlenen bij de regeling van de schade en alles na te laten

wat de belangen van AEGON zou kunnen schaden;
4.1.1.4 de aanwijzingen van AEGON nauwkeurig op te volgen en de ter zake van de schade 

gestelde vragen volledig en naar waarheid te beantwoorden; 
4.1.1.5 alle gegevens die op een schade betrekking hebben aan AEGON op te geven en de op

deze schade betrekking hebbende brieven en andere bescheiden, waaronder een 
volledig ingevuld en door de verzekeringnemer ondertekend schadeaangifteformulier,
onmiddellijk aan haar door te zenden;

4.1.1.6 zich te onthouden van al hetgeen waaruit erkenning van schuld zou kunnen worden afgeleid.
4.1.2. Elk recht op schadevergoeding vervalt, indien de verzekerde een van deze verplichtin-

gen niet is nagekomen en daardoor de belangen van AEGON heeft geschaad. Van een
belangenbeschadiging is in ieder geval sprake als AEGON door het niet nakomen:

4.1.2.1 de dekking of de aansprakelijkheid niet goed heeft kunnen beoordelen; of
4.1.2.2 de omvang van de schade niet goed heeft kunnen vaststellen.
4.1.3 Elk recht op schadevergoeding vervalt, indien de verzekerde bij schade opzettelijk 

onjuiste gegevens verstrekt. 

4.2 Aanmelding bij het Vermiste Auto Register (VAR)

De verzekerde verklaart zich ermee akkoord dat AEGON in geval van diefstal of ver-
missing van een verzekerd motorrijtuig de voertuiggegevens aanmeldt bij het Vermiste
Auto Register (VAR), zodat door de overheid erkende particuliere organisaties door
AEGON kunnen worden ingeschakeld voor het terugvinden en terugbezorgen van het
voertuig. De verzekerde kan ook zelf rechtstreeks de vermissing van het voertuig door-
geven aan de VAR-helpdesk, die 24 uur per dag bereikbaar is. Dit laat echter onverlet
de verplichting om de vermissing aan AEGON te melden. 
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5. Algemene uitsluitingen 

Onverminderd de uitsluitingen die staan vermeld in de bijzondere voorwaarden geeft
deze verzekering geen dekking voor schade:

5.1 ontstaan uit of veroorzaakt door gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnen-
landse onlusten, oproer of muiterij. Voor de betekenis van deze begrippen gelden de
begripsomschrijvingen die door het Verbond van Verzekeraars in Nederland op 2 
november 1981 ter griffie van de arrondissementsrechtbank zijn gedeponeerd onder
nummer 136/1981;

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

5.3 veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit atoomkernreacties of ioniseren-
de straling, onverschillig hoe deze zijn ontstaan;

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

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

5.6. veroorzaakt tijdens:
5.6.1 het deelnemen aan snelheidswedstrijden;
5.6.2 regelmatigheids- of behendigheidswedstrijden, die niet geheel binnen Nederland

plaatsvinden;
5.6.3 verhuur van het motorrijtuig;
5.6.4 het beroepsmatig vervoeren van personen of van zaken, waaronder gevaarlijke of 

milieuverontreinigende stoffen, waarvoor een wettelijke vergunning is vereist.

De in 5.5 en 5.6 genoemde uitsluitingen gelden niet voor de verzekerde die aantoont,
dat de daarin bedoelde omstandigheden zich buiten zijn weten en tegen zijn wil 
hebben voorgedaan en hem daarvoor redelijkerwijs geen verwijt treft.

5.7 indien een verzekerde enige in de algemene of de bijzondere bepalingen genoemde
verplichting niet is nagekomen en daardoor de belangen van AEGON heeft geschaad. 

6 Verjaring 

Een rechtsvordering tegen AEGON tot het doen van een uitkering verjaart door 
verloop van drie jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de tot 
uitkering gerechtigde met de opeisbaarheid daarvan bekend is geworden. Niettemin
verjaart de rechtsvordering bij verzekering tegen aansprakelijkheid niet voordat zes
maanden zijn verstreken nadat de vordering waartegen de verzekering dekking 
verleent, binnen de voor deze geldende verjarings- of vervaltermijn is ingesteld.
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7. Wijziging van premie en voorwaarden

7.1 Indien AEGON haar tarieven of voorwaarden voor verzekeringen van dezelfde aard als
deze herziet, is zij gerechtigd deze aan te passen aan de nieuwe tarieven of voor-
waarden met ingang van een door haar te bepalen datum. 

7.2 AEGON doet van de aanpassingen schriftelijk mededeling aan de verzekeringnemer.

7.3 Indien sprake is van premieverhoging of vermindering van de dekking, heeft de verze-
keringnemer het recht de aanpassing te weigeren binnen 30 dagen nadat hem daarvan
mededeling is gedaan. In dat geval eindigt de verzekering aan het einde van het 
lopende verzekeringsjaar. 

7.4 De verzekering kan niet worden beëindigd, als de aanpassing van de tarieven of voor-
waarden voortvloeit uit wettelijke regelingen.

8. Wijziging van risico

8.1 De verzekeringnemer is verplicht AEGON onverwijld in te lichten over iedere omstan-
digheid die het risico waartegen verzekerd is, zodanig beïnvloedt, dat deze verzekering
mogelijk niet op gelijke voorwaarden of tegen dezelfde premie zou zijn geaccepteerd,
wanneer die omstandigheid bij het sluiten van de verzekering reeds zou hebben 
bestaan.

8.2 Onder een omstandigheid die gemeld moet worden valt in ieder geval een verandering
in de aard en/of de hoedanigheid van het gebruik van het motorrijtuig. 

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

8.4 In geval van risicovermindering of risicovermeerdering kan AEGON de premie en voor-
waarden aanpassen of de verzekering met inachtneming van een opzeggingstermijn
van 14 dagen beëindigen en zal hiervan schriftelijk mededeling doen aan de verzeke-
ringnemer.

9 Vervanging motorrijtuig

Gedurende reparatie of onderhoud van het motorrijtuig is deze verzekering van toe-
passing op een naar type en prijsklasse gelijksoortig vervangend motorrijtuig, tenzij
daarvoor een andere verzekering van kracht is, onverschillig door wie, op welke wijze
of wanneer gesloten.

10. Duur en einde van de verzekering

10.1 Verzekeringsduur

De verzekering is aangegaan voor en wordt vervolgens stilzwijgend verlengd volgens
de op het polisblad vermelde termijn. 
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10.2. Einde van de verzekering

De verzekering eindigt: 
10.2.1 door schriftelijke opzegging door de verzekeringnemer per contractvervaldatum met

een opzeggingstermijn van ten minste 2 maanden;
10.2.2 door schriftelijke opzegging door AEGON:

– per premievervaldatum met een opzeggingstermijn van ten minste 2 maanden;
– na een schademelding, mits de opzegging heeft plaatsgevonden uiterlijk op de 30e

dag nadat AEGON een uitkering krachtens een verzekering heeft gedaan, dan wel
heeft afgewezen met een opzeggingstermijn van ten minste 14 dagen;

– in geval van een onware opgave door de verzekeringnemer met een opzeggings-
termijn van ten minste 14 dagen;

10.2.3 zodra de situatie zoals omschreven in 4.1.3 (met opzet onjuiste gegevens verstrekken)
of 5.4 (opzet) van dit hoofdstuk of 4.2 van hoofdstuk IV. (alcohol/drugs) zich voordoet;

10.2.4 zodra het motorrijtuig gewoonlijk in het buitenland wordt gestald. De verzekering-
nemer is verplicht AEGON hiervan onmiddellijk in kennis te stellen;

10.2.5 indien een verzekerde of zijn erfgenamen ophouden belang te hebben bij het motor-
rijtuig en tevens de feitelijke macht over het motorrijtuig verliezen. De verzekering-
nemer of zijn erfgenamen zijn verplicht daarvan binnen 8 dagen aan AEGON mede-
deling te doen.

11 Adres

Kennisgevingen door AEGON aan de verzekeringnemer en/of een andere verzekerde
geschieden rechtsgeldig aan het laatste bij AEGON bekende adres van de verzekering-
nemer of aan het adres van de tussenpersoon door wiens bemiddeling de verzekering
loopt. 

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

12.1 Op de verzekering is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van deze
overeenkomst zijn in eerste aanleg onderworpen aan een uitspraak van de bevoegde
rechter te Den Haag. 

Privacy-reglement

Verstrekte persoonsgegevens kunnen deel uitmaken van de cliëntenregistratie van AEGON
(AEGON Nederland N.V.), van de informatiesystemen van de verzekeraars in verenigings-
verband bedoeld voor een verantwoorde acceptatie van nieuwe verzekeringen, van de 
administratie van het VAR en van de cliëntenregistratie van AEGON’s herverzekeraars. Voor elk
van deze persoonsregistraties geldt een privacy-reglement. De registratie van AEGON is op 
29 juni 1990 bij de Registratiekamer aangemeld. Reglement en kopie-aanmeldingsformulier
liggen ter inzage op alle AEGON kantoren.
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Klachten

Klachten naar aanleiding van deze verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan:
– de directie van AEGON Schadeverzekering N.V., Postbus 6, 2501 AC Den Haag, 

telefoon (070) 344 32 10.
Wanneer het oordeel van AEGON voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot:
– de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag

telefoon (0900) 355 22 48. (€ 0,10 per minuut).
Meer informatie vindt u op de website www.kifid.nl.

III. Bijzondere bepalingen aansprakelijkheidsdekking 
(indien deze dekking blijkens het polisblad is meeverzekerd)

Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de voorwaarden is bepaald, wordt deze verzekering 
geacht aan de door of krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM)
gestelde eisen te voldoen.

1. Omschrijving van de dekking

De verzekering dekt tijdens haar duur de aansprakelijkheid van de verzekerden voor:

1.1 schade (aan personen en zaken) toegebracht met of door het motorrijtuig, met uitzon-
dering van schade toegebracht aan de bestuurder;

1.2 personenschade toegebracht aan de bestuurder van het motorrijtuig, voor zover de
schade niet wordt gedekt door een andere verzekering of voorziening, al dan niet van
oudere datum. Geen schadevergoeding zal worden verleend, indien de vorderende
partij een ander is dan de rechtstreeks bij de gebeurtenis betrokken natuurlijke persoon
of diens nagelaten betrekkingen.

2. Verzekerd bedrag

2.1 De dekking geschiedt tot ten hoogste het voor aansprakelijkheid verzekerde bedrag per
gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen.

2.2 Voor een gebeurtenis, die plaatsvindt binnen het verzekeringsgebied, waar krachtens
een met de WAM overeenkomende wet of enige andere wettelijke verplichting een
hoger verzekerd bedrag is voorgeschreven, verleent de verzekering dekking voor dat
hogere bedrag.

2.3 Zo nodig boven het verzekerde bedrag zijn gedekt de door de verzekerde gemaakte
kosten ter voorkoming of vermindering van meerdere schade, mits hij voor de schade
aansprakelijk is en zijn aansprakelijkheid onder de dekking van deze verzekering valt.
Deze kosten worden per gebeurtenis vergoed tot ten hoogste eenmaal het verzekerde
bedrag.
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3. Aanhangwagen/vervoerde zaken/grondverzetwerkzaamheden

3.1 Deze dekking geldt met betrekking tot de aanhangwagen uitsluitend, indien deze 
blijkens het polisblad is meeverzekerd.

3.2. Onder de dekking is begrepen de aansprakelijkheid voor schade, toegebracht met of
door:

3.2.1 een aanhangwagen;
3.2.2 zaken die zich – anders dan tijdens het laden en lossen – bevinden op dan wel vallen

of gevallen zijn van het motorrijtuig of van de aanhangwagen;
3.2.3 zaken, die zijn bevestigd op of aan het motorrijtuig of de aanhangwagen, dan wel daar-

aan zijn gekoppeld;
3.2.4 een aanhangwagen, terwijl deze is losgekoppeld van het motorrijtuig en veilig buiten

het verkeer tot stilstand is gekomen;
3.2.5 zaken tijdens laden en lossen, ook met een op het motorrijtuig of de aanhangwagen

aanwezige installatie;
3.2.6 het motorrijtuig of de aanhangwagen tijdens grondverzetwerkzaamheden. 

3.3 De onder 3.2.4, 3.2.5 en 3.2.6 omschreven dekking is uitsluitend van kracht voor zover
ter zake geen andere verzekering van kracht is, al dan niet van oudere datum. 

4. Schade aan motorrijtuigen van de verzekeringnemer en aan zaken
van de passagiers

4.1 Onder de dekking is begrepen schade, toegebracht met of door het motorrijtuig aan
een ander motorrijtuig van de verzekeringnemer, mits de schade is veroorzaakt buiten
de gebouwen en terreinen, die de verzekeringnemer voor zijn bedrijf in gebruik heeft. 
Onder de dekking is niet begrepen schade die is gedekt krachtens een andere verzeke-
ring, al dan niet van oudere datum. De dekking beperkt zich verder tot schade aan de
hiervoor bedoelde motorrijtuigen zelf. De verzekering geeft dus geen dekking voor 
gevolgschade (waaronder begrepen bedrijfsschade, waardevermindering van het 
beschadigde, vervangende autohuur en bonus/malus-verlies).

4.2 Onder de dekking is begrepen de aansprakelijkheid voor schade aan persoonlijke, tot
de particuliere huishouding van de passagiers behorende zaken, mits het motorrijtuig
eveneens is beschadigd tijdens de gebeurtenis.

4.3 Onder de dekking is begrepen schade aan de stoffering van het motorrijtuig, als deze
is verontreinigd tijdens het kosteloos vervoeren van gewonde personen.

5. Zekerheidstelling

5.1 Indien ter waarborging van de rechten van de benadeelden door een overheid het 
stellen van een zekerheid wordt verlangd om de opheffing van een op het motorrijtuig
gelegd beslag of de invrijheidstelling van de verzekerde te verkrijgen, zal AEGON deze
zekerheid stellen tot ten hoogste € 45.378,- voor alle verzekerden tezamen.
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5.2 De verzekerde, voor wie de zekerheid wordt gesteld, dient ter zake van de gebeurtenis
jegens AEGON aanspraak op vergoeding te hebben.

5.3 Uitsluitend AEGON is gerechtigd over de zekerheidstelling te beschikken, zodra deze
wordt vrijgegeven. De verzekerde is verplicht alle medewerking te verlenen om terug-
betaling te verkrijgen.

6. Proceskosten en wettelijke rente 

Zo nodig boven het verzekerde bedrag is onder de verzekering begrepen:

6.1 de met toestemming of op verlangen van AEGON gemaakte kosten van proces en
rechtskundige bijstand;

6.2 de wettelijke rente over het door de verzekering gedekte gedeelte van de hoofdsom.

7. Bijzondere uitsluitingen

Onverminderd de in algemene bepalingen genoemde dekkingsuitsluitingen is uitge-
sloten de aansprakelijkheid voor schade:

7.1 aan roerende of onroerende zaken, die de verzekerde in eigendom toebehoren of die
hij uit welke hoofde dan ook onder zich heeft, met inbegrip van de gevolgschade, voor
zover elders in de polis niet anders is bepaald;

7.2 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 redenen gebruiken;

7.3 veroorzaakt door een gevaarlijke stof aan boord van het blijkens het polisblad (mee)-
verzekerde object. 

8 Schaderegeling en beoordeling schuldvraag

AEGON belast zich met de beoordeling van de schuldvraag en met de regeling en de
vaststelling van de schade. AEGON heeft het recht benadeelden rechtstreeks schade-
loos te stellen en met hen schikkingen aan te gaan. Zij zal daarbij de belangen van de
verzekerden steeds in het oog houden.

9. Verhaalsrecht

9.1 In alle gevallen waarin AEGON op grond van de wet schadevergoeding is verschuldigd, ter-
wijl de verzekerde geen rechten aan de verzekering kan ontlenen, zal AEGON de schadever-
goeding en de kosten verhalen op de verzekeringnemer of op de aansprakelijke verzekerde.

9.2 Als de verzekerde geen rechten kan ontlenen aan de verzekering op grond van om-
standigheden die zich buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en hem
daarvan redelijkerwijs geen verwijt treft, maakt AEGON tegenover hem geen gebruik
van haar verhaalsrecht. 
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IV. Bijzondere bepalingen Beperkte en Uitgebreide cascodekking

(indien één van deze beide dekkingen blijkens het polisblad is meeverzekerd)

1. Omschrijving van rubriek A. Beperkte cascodekking 

De verzekeringnemer heeft recht op vergoeding van schade door beschadiging of 
verlies van de op het polisblad omschreven verzekerde objecten door:

1.1 A.1: brand, ontploffing, kortsluiting – ook als gevolg van eigen gebrek – en bliksem-
inslag;

1.2 A.2: joyriding, diefstal, oplichting, verduistering door anderen dan de verzekerde en
braak aan het motorrijtuig;

1.3 A.3: beschadiging van uitsluitend ruiten of andere glazen onderdelen, inclusief de door
de glasscherven veroorzaakte andere schade aan het motorrijtuig;

1.4 A.4: natuurkrachten, waaronder overstroming, hagel en storm (minimaal windkracht 7);

1.5 A.5: botsing met loslopende dieren of met vogels;

1.6 A.6: relletjes, waaronder worden verstaan incidentele geweldsmanifestaties;

1.7 A.7: een plotseling van buiten komend onheil gedurende de tijd, dat het motorrijtuig
voor vervoer aan de zorg van een vervoersonderneming is toevertrouwd;

1.8 A.8: luchtvaartuigen en daaruit vallende voorwerpen.

2. Omschrijving van rubriek B. Uitgebreide cascodekking

De verzekeringnemer heeft recht op vergoeding van schade door beschadiging of 
verlies van de op het polisblad omschreven verzekerde objecten door:

2.1 de onder 1. genoemde gebeurtenissen; en

2.2 botsing, aanrijding, slippen, omslaan, van de weg of te water geraken, vandalisme, 
vernieling of een ander van plotseling van buiten komend onheil anders dan de onder
1. genoemde gebeurtenissen, ook als gevolg van eigen gebrek.

3 Bijzondere kosten

In geval van een gedekte gebeurtenis vergoedt AEGON zo nodig boven het verzekerde
bedrag de redelijkerwijs gemaakte kosten van noodreparatie, berging, bewaking en/of
vervoer naar een dealer- of autoherstelbedrijf naar keuze van de verzekerde, alsmede
een eventuele bijdrage in averij grosse.
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4. Bijzondere uitsluitingen

Onverminderd de in algemene bepalingen genoemde dekkingsuitsluitingen heeft de
verzekerde geen recht op vergoeding van schade, die voortvloeit uit beschadiging of
verlies van het motorrijtuig:

4.1. door verduistering, oplichting, diefstal of joyriding, dan wel poging daartoe, voorzover
die het gevolg is van aan de verzekerde te verwijten onvoldoende zorg voor het motor-
rijtuig, waarvan in ieder geval sprake is indien bij het verlaten van het motorrijtuig:

4.1.1 de (contact)sleutels daarin zijn achtergelaten;
4.1.2 het overschrijvingsbewijs daarin is achtergelaten; 
4.1.3 kostbare zaken zoals een (mobiele) telefoon, een uitneembare (slede)radio of het af-

neembare front van een radio zichtbaar zijn achtergelaten, anders dan in de afgesloten
bagageruimte en volledig aan het oog onttrokken. Dit geldt uitsluitend bij schade door
diefstal uit of door braak aan het motorrijtuig en bij poging daartoe;

4.1.4 niet alle ramen en deuren zijn (af)gesloten.
Indien de (contact)sleutels of het overschrijvingsbewijs na de gebeurtenis niet kunnen
worden overgelegd, wordt aangenomen dat zij bij het verlaten van het motorrijtuig
daarin zijn achtergelaten.

4.2 ontstaan terwijl de gemachtigde bestuurder van een verzekerd motorrijtuig op het 
moment van de gebeurtenis onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of
enig bedwelmend of opwekkend middel verkeert, dat hij niet in staat moet worden ge-
acht het motorrijtuig naar behoren te besturen. Indien de gemachtigde bestuurder op
grond van artikel 8 lid 1 of lid 2 Wegenverkeerswet strafrechtelijk is veroordeeld of een
strafrechtelijk schikkingsvoorstel heeft aanvaard, wordt dat gelijkgesteld aan de situa-
tie dat de bestuurder niet in staat was om het motorrijtuig naar behoren te besturen;

4.3 door geleidelijk werkende invloeden.

5. Regeling van schade door beschadiging of verlies van verzekerde
zaken

5.1 De verzekeringnemer is verplicht AEGON desgewenst in de gelegenheid te stellen de
schade door een deskundige te laten vaststellen, alvorens tot herstel of vervanging
wordt overgegaan.

5.2 De verzekeringnemer heeft het recht op eigen kosten ook een deskundige aan te wijzen.

5.3 In geval van verschil van mening tussen de beide deskundigen, benoemen zij geza-
menlijk een derde deskundige, wiens schadevaststelling binnen de grenzen van de
beide taxaties moet blijven en bindend zal zijn. De kosten van de derde deskundige
komen voor rekening van AEGON.

5.4. In geval van oplichting, verduistering of diefstal van het motorrijtuig heeft de verzeke-
ringnemer recht op schadevergoeding:

5.4.1 indien binnen 30 dagen na de melding van de gebeurtenis bij AEGON het motorrijtuig
nog niet is teruggevonden; en

5.4.2 nadat de eigendomsrechten aan AEGON zijn overgedragen en het kentekenbewijs deel
1 en 2, alsmede het overschrijvingsbewijs door AEGON zijn ontvangen.
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6 Overdracht van eigendomsrechten

In geval van totaal verlies van het motorrijtuig in technische of economische zin be-
houdt AEGON zich het recht voor het wrak via de NRM (Nederlandse Restwaarde
Markt) aan te bieden voor het bepalen van de restwaarde of over te doen dragen aan
een door haar aan te wijzen partij. De betaling van de vastgestelde schadevergoeding
zal eerst plaatsvinden, nadat het kentekenbewijs deel 1 en deel 2, alsmede het over-
schrijvingsbewijs door AEGON zijn ontvangen.

7. Vergoeding van schade 

7.1 Indien in het verzekerde bedrag de B.T.W. niet is inbegrepen, geschiedt de schade-
vergoeding exclusief B.T.W.

7.2. AEGON vergoedt tot ten hoogste het voor het motorrijtuig verzekerde bedrag 
– vermeerderd met de waarde van de toegevoegde zaken tot maximaal € 1.134,- –
in geval van:

7.2.1 beschadiging van het motorrijtuig, de herstelkosten tot ten hoogste het verschil tussen
de waarde van het motorrijtuig onmiddellijk voor het ontstaan van de beschadiging en
de waarde van de restanten;

7.2.2 verlies van het motorrijtuig, de waarde daarvan onmiddellijk voor het verlies.

7.3 Het hiervoor bepaalde is overeenkomstig van toepassing voor de blijkens het polisblad
meeverzekerde objecten (een aanhangwagen bijvoorbeeld), met dien verstande dat de
vergoeding voor de toegevoegde zaken van alle (mee)verzekerde objecten tesamen 
genomen maximaal € 1.134,- bedraagt.

7.4 In geval van diefstal van cassettes, tapes en (compact)discs vergoedt AEGON de
waarde daarvan tot ten hoogste € 113,-.

8. Eigen risico

8.1 Voor iedere onder de beperkte of uitgebreide cascodekking gedekte gebeurtenis geldt
het op het polisblad vermelde eigen risico, behoudens de in deze voorwaarden 
genoemde uitzonderingen.

8.2. Tenzij op het polisblad anders staat vermeld wordt bij uitsluitend ruitschade:
8.2.1 het eigen risico tot € 68,- verminderd indien de ruit wordt vervangen door Carglass 

of door Autotaalglas. Deze vermindering geldt uitsluitend wanneer rechtstreeks aan
AEGON wordt gefactureerd;

8.2.2 geen eigen risico in mindering gebracht indien de ruit wordt gerepareerd.

8.3 Bij een gedekte gebeurtenis in de zin van 2.2., wordt het op het polisblad vermelde
eigen risico met € 136,- verhoogd, indien de bestuurder van het motorrijtuig op dat
moment jonger dan 24 jaar is.

Voorwaarden Motorrijtuigverzekering Bedrijven nr. 1302 15



9. Verhaalsrecht

AEGON doet jegens de verzekerden geen afstand van haar verhaalsrecht voor schade
aan het motorrijtuig:

9.1 voorzover de schade is ontstaan onder omstandigheden, die volgens deze voor-
waarden ten opzichte van hen een uitsluitingsgrond opleveren;

9.2 ontstaan gedurende de tijd, dat het motorrijtuig tegen betaling in behandeling, onder-
houd of reparatie is.

Voorwaarden Motorrijtuigverzekering Bedrijven nr. 130216



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 400
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 400
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [400 400]
  /PageSize [566.929 822.047]
>> setpagedevice




