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Algemene voorwaarden 

  

ARTIKEL 1 

Definities 

 
In de zin van de verzekering wordt verstaan onder: 
1.1 Verzekeringnemer 
Degene met wie de verzekering is aangegaan en die als 
zodanig op de polis staat vermeld. 
 
1.2 Verzekerde 
Degene die in de bij het verzekerde belang behorende 
verzekeringsvoorwaarden als zodanig is omschreven. 
 
1.3 Verzekeraar 
CoveaFleet SA, Naamloze Vennootschap naar Frans recht 
met directie en raad van toezicht, met een kapitaal van EUR 
93.714.549,00 en ingeschreven in het HR van LE MANS onder 
het nummer B 342815339, waarvan het hoofdkantoor 
gevestigd is te Le Mans (Frankrijk), ingeschreven bij de AFM 
onder vergunningnummer 12036436, die als erkende agent de 
firma Voogd & Voogd Verzekeringen C.V. heeft aangewezen, 
waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te Middelharnis, 
Boomgaardweg 5, 3241 LA Middelharnis; Postadres: Postbus 
14, 3240 AA Middelharnis en ingeschreven bij de AFM onder 
vergunningnummer 12005910   
 
1.4 Gebeurtenis 
Een voorval waarvan het plaatsvinden bij de aanvang van de 
verzekering nog onzeker is en dat schade veroorzaakt die 
volgens deze overeenkomst gedekt is. 
 

ARTIKEL 2 

Grondslag 

 
2.1 Verstrekte gegevens 
De door verzekeringnemer direct bij het aanvragen van de 
verzekering of later verstrekte inlichtingen en gegeven 
verklaringen, hetzij door middel van een schriftelijke aanvraag, 
een telefonische aanvraag, een aanvraag via internet of wat 
voor communicatiemiddel dan ook, vormen de grondslag van 
de verzekering en worden geacht daarmee een geheel te 
vormen. Het op basis hiervan door verzekeraar opgemaakte 
polisblad en andere ondertekende documenten of 
mededelingen welke verzonden worden aan het bij 
verzekeraar laatst bekende adres van verzekeringnemer, 
geven de inhoud van de overeenkomst weer. Bij onjuistheden 
is verzekeringnemer verplicht de onjuistheden direct te 
melden. Ieder recht op uitkering vervalt als blijkt dat een of 
meer antwoorden onjuist zijn geweest. 
 
2.2 Persoonsgegevens 
Bij de aanvraag van een verzekering worden 
persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door verzekeraar 
verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van 
verzekeringsovereenkomsten; ter voorkoming en bestrijding 
van fraude jegens financiële instellingen; voor statistische 
analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke 
verplichtingen. 
Op de verwerking van persoonsgegevens is de gedragscode 
"Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen" van 
toepassing. Een consumentenbrochure van deze gedragscode 
kunt u bij ons opvragen. 
De volledige tekst van de gedragscode kunt u raadplegen via 
de website van het Verbond van Verzekeraars 
www.verzekeraars.nl of van de Nederlandse Vereniging van 
Banken www.nvb.nl. U kunt de gedragscode ook opvragen bij 
het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL te 
Den Haag, tel. (070) 333 85 00) of bij de Nederlandse 
Vereniging van Banken (Postbus 3543, 1001 AH  Amsterdam, 
tel. (020) 552 28 88. 

In verband met een verantwoord acceptatie- of schadebeleid 
kan verzekeraar persoons- en objectgegevens raadplegen bij 
de Stichting CIS te Den Haag. 
Doelstelling hiervan is risico's te beheersen en fraude tegen te 
gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van 
toepassing. Zie hiervoor www.stichtingcis.nl. Na een 
schadeclaim kunnen persoons- en objectgegevens vastgelegd 
worden bij de Stichting CIS, kunnen gegevens aangeleverd 
worden aan het fraude-informatiesysteem FISH en kunnen 
gegevens opgenomen worden in een 
schadeverledendatabank, zoals de SVP (Schadeverledenpas). 
 
2.3 Klachteninstanties 
Klachten en geschillen die betrekking hebben op de 
bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van de 
verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan de 
klachtenbehandelaar van verzekeraar Voogd & Voogd 
Verzekeringen; (Postbus 14, 3240 AA Middelharnis, tel. (0187) 
488 555 of email: info@voogd.com). Wanneer het oordeel  
voor verzekeringnemer of een verzekerde niet bevredigend is, 
kunnen zij zich wenden tot KiFid (Klachteninstituut Financiële 
Dienstverlening), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag of 
www.KiFid.nl. Wanneer zij geen gebruik willen maken van de 
klachtenbehandelingsmogelijkheden, of de behandeling of de 
uitkomst hiervan niet bevredigend vinden, kunnen zij het 
geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.  
 
2.4 Bedenktijd 
Op de aanvraag van onze verzekeringen is een bedenktijd van 
toepassing. Dit betekent dat verzekeringnemer het recht heeft 
om binnen een termijn van veertien kalenderdagen na 
ontvangst van de polis en de polisvoorwaarden, de 
verzekering door middel van een schriftelijke of elektronische 
kennisgeving aan Voogd & Voogd  Verzekeringen te 
ontbinden. Indien verzekeringnemer van dit recht gebruik 
maakt wordt gehandeld alsof de verzekering nooit heeft 
bestaan. 
 
2.5 Informatieverstrekking 
Schadeverzekeraars dienen hun cliënten te informeren over: 
het recht dat op de verzekeringsovereenkomst van toepassing is; 
naam, rechtsvorm, adres en vestigingsplaats van de 
verzekeringsmaatschappij of diens gevolmachtigd agent. 
 
Deze informatie betreft bij verzekeraar: 
Ad.1  tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de 

geschillen die de verzekeringsovereenkomst betreffen 
onderworpen aan Nederlands recht. De rechter in 
Rotterdam is bevoegd over eventuele geschillen een 
uitspraak te doen. 

Ad. 2 CoveaFleet SA, Naamloze Vennootschap  
waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te Le Mans 
(Frankrijk), die als erkende agent de firma Voogd & 
Voogd Verzekeringen C.V. heeft aangewezen, waarvan 
het hoofdkantoor gevestigd is te Middelharnis, 
Boomgaardweg 5, 3241 LA Middelharnis; 

          Postadres:  Postbus 14, 3240 AA Middelharnis 
 
2.6 Registerinschrijving 
Gevolmachtigde Voogd & Voogd Verzekeringen is 
ingeschreven in de registers van de AFM.  
 

ARTIKEL 3 

Verplichtingen van verzekerde 

Verzekeringnemer of een andere verzekerde, voor zover het 
hem aangaat, dient: 
a. ervoor zorgen dat de volledige premie, de kosten en de 

assurantiebelasting uiterlijk op de 30ste dag nadat zij 
verschuldigd worden, in het bezit zijn van verzekeraar. Als 
dit niet het geval is, wordt verzekeringnemer door middel 
van een brief aan het aan verzekeraar laatst bekende adres  

http://www.verzekeraars.nl/
http://www.nvb.nl/
mailto:info@voogd.com
http://www.kifid.nl/
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gemaand alsnog het te betalen bedrag te voldoen voor de  
vijftiende dag na dagtekening van de aanmaning. Is ook 
deze termijn verstreken zonder dat het verschuldigde door 
verzekeraar ontvangen is, dan wordt zonder nadere 
ingebrekestelling geen dekking meer verleend voor 
gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na de 
vervaldag van de premie en kan de verzekering in zijn ge-
heel worden geroyeerd per eerstkomende premievervaldag. 
Het voorgaande neemt niet weg dat verzekeringnemer 
verplicht blijft het verschuldigde te voldoen. Indien 
verzekeraar genoodzaakt is het verschuldigde langs 
gerechtelijke weg of via een andere externe procedure te 
innen, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke 
kosten voor rekening van verzekeringnemer. Op de dag na 
die waarop het verschuldigde inclusief gerechtelijke en 
buitengerechtelijke kosten door verzekeraar is ontvangen 
en geaccepteerd, gaat de dekking weer in, tenzij de 
verzekering inmiddels is geroyeerd. Het is 
verzekeringnemer niet toegestaan het verschuldigde bedrag 
te verrekenen met een vordering op verzekeraar. 

b. zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen dertig dagen, aan 
verzekeraar kennis te geven van: 

 1. zijn adresverandering; 
 2. verkoop van het verzekerd object; 
 3. verloren gaan van het verzekerd object. 
c. zodra hij, of de tot uitkering gerechtigde, op de hoogte is of 

behoort te zijn van een gebeurtenis die voor verzekeraar tot 
een uitkeringsplicht kan leiden, is hij verplicht die 
gebeurtenis terstond, maar in ieder geval zo spoedig 
mogelijk als redelijkerwijs mogelijk is, aan verzekeraar te 
melden;  

d. alle ter zake ontvangen bescheiden aan verzekeraar door te 
zenden, hem alle inlichtingen, desgewenst schriftelijk, te 
verstrekken en alle door of namens hem gegeven 
aanwijzingen op te volgen en hem volle medewerking te 
verlenen bij door hem ingestelde onderzoeken. 

 In geval van verlies, diefstal of verduistering van een 
verzekerde zaak, aangifte te doen bij de politie en het 
aangifteformulier aan verzekeraar te overleggen. 

e. verzekeraar de mogelijkheid bieden de schade te 
onderzoeken, voordat herstel of vervanging plaatsvindt, 

f. zich onthouden van alles wat de belangen van verzekeraar 
kan benadelen. Hij is niet verplicht in geval van een 
strafrechtelijke veroordeling hoger beroep in te stellen, 

g. zijn verplichtingen, zoals omschreven in de bij het 
verzekerde belang behorende bijzondere voorwaarden, na 
te komen. 

 

ARTIKEL 4 

Uitsluitingen 

 
Van de verzekering is uitgesloten schade: 
 
4.1 Door atoomkernreacties 
dit is schade veroorzaakt door, optredend bij of voortvloeiend 
uit atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan. 
Onder atoomkernreactie is te verstaan iedere kernreactie 
waarbij energie vrijkomt, zoals kernfusie, kernsplijting, 
kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit. 
 
4.2 Door molest 
dit is schade veroorzaakt door of ontstaan uit: 

 gewapend conflict: onder gewapend conflict wordt verstaan 
elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen 
elkaar (of althans de een de ander), gebruikmakend van 
militaire machtsmiddelen, bestrijden. Onder gewapend 
conflict wordt mede verstaan het gewapend optreden van 
een Vredesmacht der Verenigde Naties. 

 burgeroorlog: onder burgeroorlog wordt verstaan een min of 
meer georganiseerde, gewelddadige strijd tussen inwoners 
van eenzelfde staat, waarbij een belangrijk deel van de 
inwoners van die staat betrokken is. 

 opstand: onder opstand wordt verstaan georganiseerd, 
gewelddadig verzet binnen een staat, gericht tegen het 
openbaar gezag. 

 binnenlandse onlusten: onder binnenlandse onlusten wordt 
verstaan min of meer georganiseerde, gewelddadige 
handelingen, op verschillende plaatsen zich voordoend 
binnen een staat. 

 oproer: onder oproer wordt verstaan een min of meer 
georganiseerde, plaatselijke, gewelddadige beweging, 
gericht tegen het openbaar gezag. 

 muiterij: onder muiterij wordt verstaan een min of meer 
georganiseerde, gewelddadige beweging van leden van 
enige gewapende macht, gericht tegen het gezag 
waaronder zij gesteld zijn. 

Verzekeraar dient te bewijzen dat de schade is veroorzaakt 
door of ontstaan uit een van de genoemde oorzaken. 
Noot: 
de zes genoemde vormen van molest, alsmede de definities 
van deze vormen van molest, vormen een onderdeel van de 
tekst die door het Verbond van Verzekeraars op 2 november 
1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-
Gravenhage is gedeponeerd. 
 
4.3 Door opzet of roekeloosheid 
die het gevolg is van opzet of roekeloosheid van 
verzekeringnemer of een verzekerde, dan wel van het niet in 
acht nemen van normale voorzichtigheid ter voorkoming van 
schade. 
 
4.4 Indien onjuiste gegevens zijn verstrekt 
van de verzekering is uitgesloten de gehele schade voor zover 
verzekeringnemer of een verzekerde omtrent het ontstaan 
en/of de omvang daarvan geheel of deels onjuiste gegevens 
hebben verstrekt dan wel gegevens hebben verzwegen 
waarvan zij wisten dan wel hadden moeten begrijpen dat die 
gegevens voor verzekeraar van belang waren met het oog op 
het vaststellen van diens schadevergoeding. Eventueel reeds 
door verzekeraar betaalde vergoeding van schade en/of 
kosten zal worden teruggevorderd. 

 
4.5 Indien fraude is gepleegd 
van de verzekering is uitgesloten fraude (handelen met als 
opzet de verzekeraar te misleiden), hetzij geheel dan wel 
gedeeltelijk. Fraude heeft, naast de in artikel 4.4. vermelde 
gevolgen, tot gevolg dat:  
- alle door de verzekeraar in verband met de schadeclaim 
         gemaakte kosten of verzekeringnemer of een verzekerde 
  zullen worden verhaald 
- verzekeraar gerechtigd is, aangifte te doen bij politie,  
 justitie of andere daartoe geëigende instanties 
- verzekeraar gerechtigd is, andere verzekeraars of  
 verzekeraars van de gepleegde  fraude in kennis te 
  stellen 
- er een registratie van persoonsgegevens plaatsvindt in  
 daartoe geëigende bestanden en tussen maatschappijen 
  gangbare signaleringssystemen. 

4.6 In geval van samenloop 
waarvan blijkt dat deze schade eveneens op (een) andere 
polis(sen) is verzekerd of daarop verzekerd zou zijn indien 
onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan. In dat 
geval wordt alleen die schade vergoed die het bedrag van de 
vergoeding krachtens die andere verzekering of voorziening te 
boven gaat. 
 
4.7 Bij het niet nakomen van verplichtingen 
indien verzekeringnemer of een verzekerde hun verplichtingen 
als omschreven in art. 3.b t/m g of hun verplichtingen als 
omschreven in de Bijzondere voorwaarden en in eventuele 
speciale clausules niet nakomen of niet zijn nagekomen, tenzij 
zij ten genoegen van verzekeraar aantonen dat de belangen 
van verzekeraar hierdoor niet geschaad zijn. 
 
4.8  Bij het plegen van misdrijven 
ontstaan of veroorzaakt terwijl de verzekerde enig misdrijf 
(mede)pleegt, waaronder de voorbereiding tot deelneming aan 
het misdrijf is inbegrepen. 
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4.9 Tijdens niet toegestaan gebruik van het verzekerde 

motorrijtuig  
Dit is schade ontstaan of veroorzaakt tijdens het gebruik van 
het verzekerde motorrijtuig tijdens: 

- tijdens deelneming aan snelheidswedstrijden of -ritten; 
- tijdens deelneming aan behendigheidswedstrijden of -

ritten geheel of gedeeltelijk buiten Nederland; 
- tijdens verhuur van het motorrijtuig; 
- tijdens het beroepsmatig vervoeren van personen of 

van zaken, waaronder gevaarlijke of 
milieuverontreinigende stoffen, waarvoor een wettelijke 
vergunning is vereist; 

- terwijl de bestuurder niet wettelijk bevoegd is het 
motorrijtuig te besturen. 

 

Verzekeraar doet geen beroep op de hiervoor vermelde 
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. 
 
4.10 Onder invloed van alcoholhoudende drank of enig ander 

bedwelmend of opwekkend middel 
dit is schade die voortvloeit uit beschadiging, vernietiging, 
vermissing of verlies van het verzekerde motorrijtuig: 

- ontstaan terwijl de gemachtigde bestuurder op het 
moment van de gebeurtenis onder zodanige invloed van 
alcoholhoudende drank of enig ander bedwelmend of 
opwekkend middel verkeert, dat hij niet in staat moet 
worden geacht het motorrijtuig 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 schikkingsvoorstel 
heeft aanvaard, wordt dat gelijkgesteld aan de situatie 
dat de bestuurder niet in staat was om het motorrijtuig 
naar behoren te besturen; 

 
4.11  Bestaande uit waardevermindering, bedrijfsschade, 
normale slijtage of door geleidelijk werkende invloeden 
 
4.12  Bestaande uit schade door verduistering, oplichting, 
diefstal of joyriding, dan wel poging daartoe 
Dit is schade die het gevolg is van  

- Verduistering, oplichting, diefstal, of joyriding, dan wel 
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: 
- de (contact)sleutels daarin zijn achtergelaten; 
- niet alle deuren en ramen zijn afgesloten; 

 

ARTIKEL 5 

Aanpassing en beëindiging na aanpassing 

5.1 Aanpassing 
Indien verzekeraar het tarief en/of de voorwaarden herziet, 
heeft hij het recht de verzekering per hoofdpremievervaldag of 
per eerdere contractwijzigingsdatum aan de wijziging aan te 
passen. Hij moet verzekeringnemer voor die vervaldag van de 
voorgenomen wijziging kennisgeven, eventueel door een 
mededeling bij/op de nota/kwitantie voor de verlenging of door 
middel van het wijzigingspolisblad. Dit artikel is niet van 
toepassing in geval van herziening als gevolg van wijziging 
van het indexcijfer bij geïndexeerde verzekeringen. 
 
5.2 Beëindiging na aanpassing 
Verzekeringnemer mag de aanpassing overeenkomstig artikel 
5.1 weigeren binnen 30 dagen na de premievervaldag, tenzij:  
- de wijziging een verlaging van de premie bij 

gelijkblijvende dekking inhoudt; 
- de wijziging een uitbreiding van de dekking zonder een 

hoger tarief inhoudt; 

- de wijziging een gevolg is van een wettelijke bepaling of  
 regeling. 
 

Bij schriftelijke weigering eindigt de verzekering op de dag 
waarop de wijziging ingaat, anders wordt verzekeringnemer 
geacht met de aanpassing in te stemmen. 
 

ARTIKEL 6 

Contractduur, vervaldagen, verlenging, opzegging, 
beëindiging en premierestitutie 

 
6.1. Contractduur en vervaldagen 
De contractduur is 12 maanden, tenzij op het polisblad anders 
is vermeld. De contractvervaldag is de dag waarop de 
contractduur eindigt. 
De hoofdpremievervaldag is de dag waarop jaarlijks de premie 
verschuldigd is bij een premietermijn van twaalf maanden. 
Indien op het polisblad is aangegeven dat betaling van premie 
voor een kortere termijn dan twaalf maanden geschiedt, dan is 
er naast de hoofdpremievervaldag sprake van één of meer 
premievervaldagen waarop premie verschuldigd is. 
Indien de premietermijn zes maanden is, dan is er een 
premievervaldag telkens zes maanden na de 
hoofdpremievervaldag.  
Indien de premietermijn drie maanden is, dan zijn er drie 
premievervaldagen telkens drie, zes en negen maanden na de 
hoofdpremievervaldag. Indien de premietermijn een maand is, 
dan zijn er elf premievervaldagen telkens een maand verder 
gerekend vanaf de hoofdpremievervaldag. 
 
6.2 Verlenging en opzegging na verlenging 
Indien de oorspronkelijke contractduur twaalf maanden 
bedraagt, wordt op de contractvervaldag de verzekering 
telkens met dezelfde contractduur verlengd. Na de eerste 
verlenging heeft de verzekeringnemer het recht de verzekering 
op elk gewenst moment op te zeggen met een opzegtermijn 
van een maand. 
Indien de oorspronkelijke contractduur langer is dan twaalf 
maanden, heeft verzekeringnemer de keuze om de 
overeenkomst te verlengen met een periode die gelijk is aan 
de oorspronkelijke contractduur. Kiest verzekeringnemer voor 
verlenging met een looptijd van twaalf maanden, dan wordt de 
verzekering op de hoofdpremievervaldag telkens automatisch 
met een periode van twaalf maanden verlengd en heeft 
verzekeringnemer het recht om de verzekering op elk gewenst 
moment op te zeggen met een opzegtermijn van een maand. 
Kiest de verzekeringnemer voor verlenging met eenzelfde 
looptijd als de oorspronkelijke contractduur, dan wordt de 
verzekering met diezelfde looptijd verlengd en heeft 
verzekerde telkens op de dan volgende contractvervaldagen 
dezelfde keuze. 
 
 
6.3 Opzegging 
6.3.1. Verzekeringnemer en verzekeraar kunnen de 
verzekering of een onderdeel daarvan beëindigen door 
schriftelijke opzegging: 
- ten minste één maand voor de contractvervaldag; 
- met inachtneming van een opzegtermijn van één maand 

indien een schade is gemeld, doch uiterlijk binnen twee 
maanden na beëindiging van de schadebehandeling; 

- indien verzekeraar meent dat verzekeringnemer of een 
verzekerde de bij de polis opgelegde verplichtingen niet 
of niet ten volle nakomen; 

- indien verzekeraar de verzekering naar aanleiding van 
de door verzekeringnemer of een verzekerde verstrekte 
inlichtingen niet wil voortzetten. Betreft een dergelijke 
inlichting een risicowijziging, dan kan de verzekering 
eventueel worden voortgezet tegen nader overeen te 
komen premie en/of voorwaarden. Wordt geen 
overeenstemming bereikt, dan heeft verzekeraar het 
recht tot opzegging gedurende twee maanden na de 
datum van weigering van verzekeringnemer of een 
verzekerde om in te stemmen  met de gewijzigde premie 
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en/of voorwaarden waarop verzekeraar de verzekering 
wil continueren. 

 Een persoonsverzekering mag niet door de verzekeraar 
beëindigd of gewijzigd worden op grond van verzwaring 
van het gezondheidsrisico. Indien de verzekering 
onderdeel is van een (mantel)polis waarop meerdere 
verzekeringen zijn samengevoegd, dan zal uitsluitend 
het desbetreffende onderdeel (rubriek) waarop de 
wijziging van toepassing is, worden beëindigd, tenzij 
sprake is van handelen van verzekeringnemer of een 
verzekerde met het opzet verzekeraar te misleiden. 

 
6.3.2. Verzekeraar kan de verzekering met onmiddellijke 

ingang opzeggen  binnen twee maanden na constatering 
van:  
- de niet-nakoming door verzekeringnemer aan zijn 

mededelingsplicht en verzekeraar bij kennis van 
de ware stand van zaken geen verzekering zou 
hebben gesloten;  

- handelen van verzekeringnemer of een andere 
verzekerde met het opzet verzekeraar te 
misleiden. 

 
6.3.3. Verzekeraar is gerechtigd, alle bij hem lopende 

verzekeringen van verzekeringnemer of een verzekerde 
met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, indien 
verzekeraar op de hoogte komt van door 
verzekeringnemer of een verzekerde jegens de 
verzekeraar of een andere verzekeraar gepleegde 
fraude. 

 
6.4 Beëindiging 
6.4.1.De verzekering eindigt: 
a. op het tijdstip van totaal verlies van het verzekerde belang; 
b. op het moment van eigendomsoverdracht van het 

verzekerde belang; 
c. wanneer – in geval van een motorrijtuigrisico – het 

motorrijtuig gewoonlijk buiten Nederland wordt gestald of 
zodra de motorrijtuigverzekering drie jaar is geschorst; 

d. dertig dagen nadat verzekeringnemer of verzekerde zich 
buiten Nederland heeft gevestigd. 

 
6.4.2. Beëindiging en opzegging bij overlijden van 

verzekeringnemer. Bij overlijden van verzekeringnemer 
kunnen diens erfgenamen en verzekeraar de overeenkomst 
binnen 9 maanden nadat  zij met dit overlijden bekend zijn 
geworden met inachtneming van een opzeggingstermijn 
van één maand de verzekering opzeggen. Zonder deze 
opzegging eindigt de verzekering in ieder geval uiterlijk op 
de eerstkomende premievervaldatum na het overlijden van 
verzekeringnemer. 

 
6.5 Restitutie 
Bij tussentijdse beëindiging van de verzekering betaalt 
verzekeraar de premie over de termijn waarover de 
verzekering niet meer van kracht is aan verzekeringnemer 
terug, behalve: 
a. bij vergoeding van totaal verlies; 
b. indien de verzekering op grond van opzettelijke 

misleiding van de verzekeraar door verzekeraar is 
opgezegd. 

Indien verzekeringnemer van de verkoop of het verloren gaan 
van het verzekerd object niet tijdig (dat wil zeggen binnen 30 
dagen) aan verzekeraar kennis geeft, betaalt verzekeraar de 
premie over de termijn waarover de verzekering niet meer van 
kracht is aan verzekeringnemer slechts terug vanaf de datum 
van kennisgeving. 
Premierestitutie geschiedt bij verzekeringen van motorrijtuigen 
onder inhouding van administratiekosten. Bij deze 
verzekeringen heeft verzekeringnemer uitsluitend bij verkoop 
van het verzekerde object het recht verzekeraar om 
stopzetting van de dekking (zogenaamde schorsen) te vragen. 
Dit kan niet met terugwerkende kracht. De reeds betaalde 
premie voor de periode gedurende welke de verzekering is 
geschorst, blijft gedurende 36 maanden gereserveerd. Indien 
de verzekering na 36 maanden vanaf de schorsingsdatum niet 
wordt geactiveerd, dan heeft verzekeraar het recht de 
verzekering te beëindigen en vervalt de gereserveerde premie 
aan verzekeraar. 
 

ARTIKEL 7 

Schaderegeling 

a. Voor zover de omvang van de schade en de hoogte van de 

kosten niet in onderling overleg worden geregeld, zullen 
deze door een deskundige, aan te wijzen door verzekeraar, 
worden vastgesteld, mede aan de hand van de door 
verzekerde verstrekte gegevens en inlichtingen. 

b. Verzekeraar vergoedt de schade en kosten binnen twee 
weken na ontvangst van alle schadedocumenten. 

c. Heeft echter de schade betrekking op verlies, diefstal of 
verduistering, dan geldt eerst een wachttijd van dertig 
dagen vanaf de dag van aanmelding bij verzekeraar van 
een gebeurtenis, dit in verband met de mogelijkheid van 
terugkomst van de verdwenen zaak. 

d. Verzekerde is verplicht, indien verzekeraar dit wenst, alle 
rechten welke hij ter zake van de schade tegenover 
anderen mocht hebben, schriftelijk aan verzekeraar over te 
dragen. Verzekeraar doet afstand van zijn wettelijk recht 
van verhaal jegens verzekerde, behalve indien een in artikel 
4 genoemde uitsluiting ten opzichte van die verzekerde van 
toepassing is. 

e. Verzekerde heeft niet het recht een verzekerde zaak na 
schade aan verzekeraar over te dragen. In geval van 
verlies, is verzekerde, tevens eigenaar, echter verplicht, 
alvorens tot uitkering van schade wordt overgegaan, op  

          verzoek van verzekeraar, de eigendom van de verzekerde 
zaak bij akte aan verzekeraar over te dragen. 

f. Verzekeraar heeft de leiding in de schaderegeling en in de 
eventueel daaruit voortvloeiende procedures. 

 

ARTIKEL 8 

Adres en mededelingen 

Als adres van verzekeringnemer geldt het in het polisvoorblad 
of in de aanhangsels vermelde, of bij wijziging hiervan het 
laatste aan de maatschappij bekende adres. Kennisgevingen 
van de maatschappij aan verzekeringnemer kunnen worden 
gedaan aan dit adres of aan het adres van de assurantie 
adviseur, via wiens bemiddeling deze verzekering loopt. 
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Bijzondere Voorwaarden 

De bijzondere voorwaarden vullen de algemene 
voorwaarden aan en zullen doorslaggevend zijn in     
geval van tegenstrijdige voorwaarden.  
 
De dekking dient afgesloten te worden binnen 3 
maanden na de aanschaf van het voertuig. 
 

Artikel  9.  

 

 

 Definities Nieuwwaarde- en aanschafwaarde          
 dekking 

Verzekerd voertuig: Ieder nieuw of tweedehands 
voertuig,  indien  de catalogusprijs maximaal € 80.000  
inclusief BTW,  van minder dan 3.5 ton maximaal 
toelaatbaar gewicht, en voor privé of zakelijk gebruik is 
bestemd en waarvoor onderhavige garantie is 
afgesloten.  
 
Accessoires: verzekerd zijn de accessoires die in de 
bijzondere voorwaarden staan vermeld en waarvan de 
waarde in aanmerking is genomen bij de bepaling van 
de premie. 
 
Nieuwwaarde: onder nieuwwaarde wordt verstaan de op 
het moment direct voor het ontstaan van de schade 
geldende consumentenprijs van een motorrijtuig van gelijk 
merk, type en uitvoering. 
 
Poliswaarde: bedrag dat bij de afsluiting van het contract 
is opgegeven, dit bedrag kan niet worden overschreden: 
- voor nieuwe voertuigen: de nieuwwaarde van het 
  voertuig, vermeerderd met de nieuwwaarde van de  
  verzekerde accessoires. Indien het onmogelijk is een  
  voertuig van hetzelfde merk, hetzelfde model en met  
  dezelfde uitvoering, zal het bedrag dat als waarde van  
  het voertuig voor de gebeurtenis in aanmerking wordt  
  genomen de catalogusprijs zijn van een voertuig, een  
  model en een categorie van een vergelijkbare  
  prijscategorie zijn, met een toeslag van de  
  nieuwwaarde van de verzekerde accessoires.  
- voor tweedehands voertuigen: de werkelijk betaalde  
  prijs voor het voertuig;  
 
Autoverzekering nieuwwaarde (voor nieuwe voertuigen) 
of aanschafwaarde (voor tweedehands voertuigen) 
beschreven in de artikelen 10 en 11, is niet van 
toepassing op de volgende objecten:  
- een vervangingsauto  
- een lesauto 
- een huurauto 
- voertuigen waarmee tegen betaling personen en / of  
  goederen worden vervoerd (taxi’s en koeriersdiensten) 
- installaties voor ontvangst, navigatie, video, geluid en  
  uitzendapparaat die zich in het verzekerde voertuig  
  bevinden.   
 
Totaal verlies: als de herstelkosten meer bedragen dan 
2/3 van de waarde van de auto vermeerderd met de 
nieuwwaarde van de verzekerde accessoires, dan kunt u 
aanspraak maken op vergoeding op basis van totaal 
verlies.  
 
Artikel 10.  
 

 
Nieuwwaardedekking voor nieuwe voertuigen 
10.1 Deze aanvullende nieuwwaarde- of 
aanschafwaarde regeling is van kracht als aanvullende 
dekking op de beperkt- of volledig cascodekking die van 
toepassing is op de op het polisblad genoemde 
personenauto die bij afgifte van het Nederlands 
kentekenbewijs deel I  nieuw was. 
 

10.2. De maatschappij verzekert onder deze aanvullende 
nieuwwaarde- of aanschafwaardedekking alleen verlies 
van en schade aan de verzekerde personenauto alleen 
indien er een uitkering wordt vergoed in geval van totaal 
verlies eveneens een uitkering wordt betaald door 
beperkt- of  volledig cascodekking die gekoppeld is aan 
de verzekeringsovereenkomst waarop ook het WAM 
risico van het verzekerde motorrijtuig is verzekerd 

 
10.3  Aanschafwaardedekking voor tweedehands 
voertuigen 
10.3.1 De aanschafwaardedekking is alleen van 
toepassing op motorrijtuigen waarvan  bij het afsluiten 
van de verzekeringsovereenkomst, de afgiftedatum van 
deel I van het kentekenbewijs korter geleden is dan 96 
maanden (8 jaar).  
 
 
10.3.2 De schadevergoeding zal worden uitbetaald 
onder aftrek van de restwaarde en onder aftrek van de 
vergoeding die door een beperkt- of volledige 
cascodekking wordt betaald onder de 
verzekeringsovereenkomst die het WAM risico dekt. 
 
10.3.3. De aanschafwaarde dient door verzekeringnemer 
aangetoond te worden tonen door middel van de originele 
nota van een bij de kamer van Koophandel ingeschreven 
automobielbedrijf en indien van toepassing het bankafschrift 
waaruit de betaling aan de verkoper blijkt. 
 
10.4 Dekking 
De verzekeringnemer heeft recht op vergoeding van 
schade, overeenkomstig op het polisblad genoemde 
rubriek(en), die voortvloeit uit beschadiging, vernietiging, 
vermissing of verlies van de verzekerde zaken door: 
a. brand, ontploffing, kortsluiting - ook als gevolg van eigen 
gebrek – en     
 blikseminslag; 
b. joyriding, diefstal, oplichting, verduistering door anderen 
dan verzekerde en braak aan het motorrijtuig; 
c.  beschadiging van ruiten of andere glazen onderdelen, 
inclusief de door de glasscherven veroorzaakte andere 
schade aan het motorrijtuig; 
d.  natuurkrachten, waaronder overstroming, hagel en storm 
(minimaal windkracht 7 op de schaal van Beaufort); 
e.  botsing met loslopende dieren of met vogels; 
f. relletjes, waaronder worden verstaan incidentele 
geweldsmanifestaties; 
g. een plotseling van buiten komend onheil gedurende de 
tijd dat het motorrijtuig voor vervoer aan de zorg van een 
vervoersonderneming is toevertrouwd; 
h. luchtvaartuigen en daaruit vallende voorwerpen. 
i.  botsing, aanrijding, slippen, omslaan, van de weg of te 
water geraken, vandalisme, vernieling of een ander 
plotseling van buiten komend onheil, ook als gevolg van 
eigen gebrek; 
j. eigen gebrek van het motorrijtuig, voor zover 
verzekeringnemer het motorrijtuig nieuw heeft aangeschaft 
en dit niet ouder is dan 3 jaar, als: 

1.  de kosten van herstel niet kunnen worden verhaald 
op de fabrikant of de leverancier van het motorrijtuig; 
2. verzekeringnemer niet vrijwillig afstand heeft 
gedaan van zijn verhaalsrecht;  
3. het eigen gebrek bij het aangaan van deze 
verzekering bij verzekerde onbekend was. 

 
Indien op het polisblad één van de hieronder genoemde 
regelingen vermeld  staat, zal dit de, in de 
polisvoorwaarden van de in de beperkt- of volledig 
cascodekking  genoemde,  regeling “Nieuwwaarde en vaste 
afschrijving” aanvullen. De volgende bepalingen gelden 
uitsluitend als het motorrijtuig nieuw was op de datum van 
afgifte van deel I van het kentekenbewijs. Schade aan 
geïmporteerde motorrijtuigen is niet verzekerbaar onder 
deze aanvullende dekking. 
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10.5.1    1 jaar Nieuwwaarderegeling 
Bij (totaal)verlies van het motorrijtuig binnen 12 maanden 
na de datum van afgifte van deel I van het kentekenbewijs, 
vergoedt verzekeraar de poliswaarde onder aftrek van de 
waarde van de restanten en onder aftrek van de uitkering 
die door een beperkt- of volledig cascodekking wordt 
betaald onder de verzekeringsovereenkomst waarop ook 
het WAM risico is verzekerd. 
 
10.5.2  1 jaar Aanschafwaardedekking            
Bij (totaal)verlies van het motorrijtuig binnen 12 maanden 
na aanschaf vergoedt verzekeraar de poliswaarde onder 
aftrek van de rest waarde en onder aftrek van de uitkering 
die door een beperkt- of volledig cascodekking wordt 
betaald onder de verzekeringsovereenkomst waarop ook 
het WAM risico is verzekerd, of de waarde op verklaring 
van een deskundige indien die hoger is. 
 
10.6.1   2 jaar Nieuwwaarde  
Bij (totaal)verlies van het motorrijtuig binnen 24 maanden 
na de datum van afgifte van deel I van het kentekenbewijs, 
vergoedt verzekeraar de poliswaarde onder aftrek van de 
waarde van de restanten en onder aftrek van de uitkering 
die door een beperkt- of volledig cascodekking wordt 
betaald onder de verzekeringsovereenkomst waarop ook 
het WAM risico is verzekerd. 
 
10.6.2  2 jaar Aanschafwaardedekking            
Bij (totaal)verlies van het motorrijtuig binnen 24 maanden 
na aanschaf vergoedt verzekeraar de poliswaarde onder 
aftrek van de rest waarde en onder aftrek van de uitkering 
die door een beperkt- of volledig cascodekking wordt 
betaald onder de verzekeringsovereenkomst waarop ook 
het WAM risico is verzekerd, of de waarde op verklaring 
van een deskundige indien die hoger is. 
 
10.7     3 jaar nieuwwaarde 
 Bij (totaal)verlies van het motorrijtuig binnen 36 maanden 
na de datum van afgifte van deel I van het kentekenbewijs, 
vergoedt verzekeraar de poliswaarde onder aftrek van de 
waarde van de restanten en onder aftrek van de uitkering 
die door een beperkt- of volledig cascodekking wordt 
betaald onder de verzekeringsovereenkomst waarop ook 
het WAM risico is verzekerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


