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Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing als
aanvulling op en met inachtneming van de Algemene
voorwaarden Bromfiets.
(Mits hiervoor in het polisblad een afzonderlijke som is
vermeld, geldt voor Wettelijke Aansprakelijkheid:
Met voorbijgaan van hetgeen anders in de Algemene
voorwaarden Bromfiets 2000 of van het bijbehorende
polisblad mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering
geacht aan de door of krachtens de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde
eisen te voldoen).

Artikel 1. Omschrijving van begrippen in deze
verzekering

1.1. Bestuurder:
degene die, gezeten achter het stuur, de verzekerde
bromfiets metterdaad bestuurt;

1.2. Passagier:
degene die, zonder de verzekerde bromfiets te (doen)
besturen zich daar op bevindt, dan wel daar op- of
afstapt;

1.3. Verzekerden:
de verzekeringnemer, de eigenaar, de bezitter, de
houder, de bestuurder en de passagier van de
verzekerde bromfiets, alsmede hun werkgever(s) indien
en voor zover ook de hierboven genoemde verzekerden
zelf naast hen wettelijk aansprakelijk zijn en deze
aansprakelijkheid onder de verzekering bergrepen is;

1.4. Verzekerde bromfiets:
de in het verzekeringsbewijs/polisblad omschreven
bromfiets, zonder dat hieraan iets gekoppeld is;

1.5. W.A.M.:
de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen
en haar uitvoeringsbesluiten;

1.6. Verzekeringsbewijs:
het door de maatschappij voor de betreffende periode
afgegeven verzekeringsbewijs als bedoeld in de
W.A.M.;

1.7. Gebeurtenis:
een voorval of een reeks met elkaar verband houdende
voorvallen voortvloeiende uit eenzelfde schadeoorzaak.

Artikel 2. Einde van de verzekering

Naast de in de Algemene voorwaarden Bromfiets
genoemde redenen eindigt de verzekering:

a. zodra de verzekeringnemer of zijn erfgenamen
ophouden belang te hebben bij de verzekerde bromfiets
en tevens de feitelijke macht erover verliezen, per de

afloopdatum van de periode waarvoor het
verzekeringsbewijs is afgegeven;

b. indien de verzekerde bromfiets in de regel in het
buitenland wordt gestald of een buitenlands kenteken
gaat voeren.

De verzekeringnemer of zijn erfgenamen zijn verplicht
de maatschappij van de onder a. en b. genoemde
gevallen onmiddellijk in kennis te stellen.

Artikel 3. Geldigheidsgebied

Deze verzekering geldt voor gebeurtenissen in Europa.

Artikel 4. Vervaltermijn

Wanneer de maatschappij bij een vordering van een
verzekerde een definitief standpunt heeft ingenomen
- door het afwijzen van een vordering, of
- door een (aanbod van) betaling bij wijze van finale
afdoening, dan vervalt 1 jaar na de dag waarop de
verzekerde of zijn gemachtigde dit standpunt vernam,
ieder recht op de maatschappij met betrekking tot de
betreffende gebeurtenis.

Artikel 5. Algemene uitsluitingen

De maatschappij is niet tot vergoeding van schade
gehouden, indien:

a. de verzekerde bromfiets gebruikt wordt voor
verhuurdoeleinden;

b. de verzekerde bromfiets niet voldeed aan de voor
bromfietsen geldende wettelijke voorschriften (b.v.
opgevoerde bromfietsen);

c. de verzekerde bromfiets door een burgerlijke of
(semi) militaire macht in beslag genomen of gevorderd
is;

d. met de verzekerde bromfiets werd deelgenomen
aan:

d.1. snelheidswedstrijden of snelheidsproeven;

d.2. prestatieritten, die niet geheel binnen Nederland
gehouden werden;

e. een verzekerde de belangen van de maatschappij
heeft geschaad doordat hij één van de in artikel 4 van
de Algemene voorwaarden Bromfiets genoemde
verplichtingen bij een schadegeval niet is nagekomen;
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f.1. ten tijde van de gebeurtenis de bestuurder van het
motorrijtuig onder zodanige invloed van
alcoholhoudende drank of enig bedwelmend of
opwekkend middel (waaronder tevens medicijnen)
verkeerde, dat hij geacht moet worden niet in staat te
zijn een motorrijtuig te besturen dan wel dat hem dit
door de wet of overheid van het betreffende land is
verboden;

f.2. de schade mogelijk is geworden doordat een
verzekerde, niet zijnde de bestuurder van het
motorrijtuig, onder invloed verkeerde van
alcoholhoudende dranken of enig bedwelmend of
opwekkend middel. Van het onder invloed zijn van
alcoholhoudende drank is, in de zin van deze polis, in
ieder geval sprake indien het bloed-alcoholgehalte ten
tijde van de schade 0,8‰ of hoger was dan wel indien
het adem-alcoholgehalte 350 microgram of hoger was;

f.3. De hierboven onder f.1. en f.2. genoemde
uitsluitingen zijn alleen van toepassing bij cascoschade

g.1. de bestuurder ten tijde van de gebeurtenis niet in
het bezit was van een geldig, wettelijk voorgeschreven
bromfietscertificaat. Deze uitsluiting is niet van
toepassing indien de bestuurder in het bezit was van
een geldig rijbewijs;

g.2. de bestuurder door een vonnis de bevoegdheid had
verloren een motorrijtuig te besturen;

h. de bestuurder resp. passagier ten tijde van de
gebeurtenis niet uitdrukkelijk of stilzwijgend door de
verzekeringnemer of door een daartoe bevoegde andere
persoon gemachtigd was als bestuurder resp. als
passagier gebruik te maken van de verzekerd
bromfiets;

i. de schade door opzet of grove schuld van een
verzekerde is veroorzaakt;

j. de schade is veroorzaakt door of ontstaan uit
gewapend conflict, burgeroorlog, opstand,
binnenlandse onlusten, oproer en muiterij.
Voor de betekenis van de begrippen in deze uitsluiting
gelden de begripsomschrijvingen die door het Verbond
van Verzekeraars in Nederland op 2 november 1981 bij
de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-
Gravenhage zij gedeponeerd onder het nummer
136/1981;

k. de schade is veroorzaakt door, opgetreden bij of
voortgevloeid uit atoomkernreacties, onverschillig hoe
de reactie is ontstaan.

De hiervoor onder d tot en met h genoemde
uitsluitingen gelden niet voor de verzekerde, die

aantoont dat de hierin bedoelde omstandigheden zich
buiten zijn weten of tegen zijn wil hebben voorgedaan
en dat hem ter zake van deze omstandigheden in
redelijkheid geen verwijt treft.

Wettelijke aansprakelijkheid (mits hiervoor op het
polisblad een afzonderlijke som is verzekerd)

Artikel 6. Omschrijving van de dekking

6.1. Wettelijke Aansprakelijkheid

De verzekering dekt de wettelijke aansprakelijkheid van
de verzekerden voor schade met of door de verzekerde
bromfiets toegebracht aan personen en/of zaken.
Per gebeurtenis vergoedt de maatschappij voor alle
verzekerden tezamen ten hoogste het in het polisblad
bij W.A. genoemde verzekerde bedrag per gebeurtenis.
Niet onder de verzekering is begrepen:

a. aansprakelijkheid voor schade die is toegebracht
aan de persoon van de bestuurder van de verzekerde
bromfiets, voor zover deze ter zake van deze schade
recht heeft op een vergoeding krachtens een andere
verzekering of op uitkeringen of verstrekkingen uit
anderen hoofde.
Deze bepaling is van toepassing, ongeacht wie de
vorderende partij is;

b. aansprakelijkheid voor schade aan zaken die de
verzekeringnemer, de bezitter, de houder en de
bestuurder van de verzekerde bromfiets toebehoren, die
zij onder zich hebben of die met de verzekerde
bromfiets vervoerd worden.

6.2. Wettelijke aansprakelijkheid buitenland

6.2.1. Indien de maatschappij voor het motorrijtuig aan
de verzekeringnemer een IVB heeft afgegeven, zijn
gedurende het in dat IVB genoemde tijdvak en in de
landen die niet in dit IVB zijn doorgehaald, tevens de in
die landen geldende wettelijke regelingen betreffende
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering van
toepassing.

6.2.2. Ongeacht de geldigheidsduur van het IVB eindigt
de buitenlanddekking zodra de verzekering geen
dekking meer verleent of beëindigd wordt.

Artikel 7. W.A. ladingrisico

De verzekering heeft ook betrekking op schade
veroorzaakt door:

a. goederen die zich bevinden op, dan wel vallen of
gevallen zijn van de verzekerde bromfiets;
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b. lading en last van de verzekerde bromfiets.

Artikel 8.  Proceskosten

Boven de verzekerde som worden ook vergoed:

a. de kosten van verweer in een door de benadeelde
tegen de maatschappij aanhangig gemaakt civiel
proces;

b. de kosten van verweer, indien dit onder leiding van
de maatschappij wordt gevoerd, in een door de
benadeelde tegen een verzekerde aanhangig gemaakt
civiel proces, alsmede de hieruit voortvloeiende
proceskosten tot betaling waarvan de verzekerde wordt
veroordeeld;

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

d. de kosten van rechtsbijstand die op verlangen van de
maatschappij wordt verleend in een tegen een
verzekerde aanhangig gemaakt strafgeding.

Artikel 9.  Verhaal

Zodra de maatschappij krachtens de W.A.M. of een
overeenkomstige buitenlandse wet direct of indirect
schadevergoeding verschuldigd wordt aan een
benadeelde, waartoe zij krachtens deze
verzekeringsovereenkomst of krachtens andere
wettelijke bepalingen tegenover de verzekerde niet
gehouden zou zijn, is zij bevoegd de door haar
verschuldigde schadevergoeding en de terzake hiervan
gemaakte kosten te verhalen op de verzekerden, voor
wie de hier bedoelde uitsluitingen gelden.
Het verhaalsrecht komt de maatschappij jegens de
verzekerden ook toe ter zake van schade, veroorzaakt
na het einde van de verzekering of de dekking, doch zal
dan bij schaden, veroorzaakt door anderen dan de
verzekeringnemer, niet jegens de verzekeringnemer zelf
worden uitgeoefend, indien de verzekeringnemer tijdig
aan zijn mededelingsplichten als omschreven in artikel
2 van deze voorwaarden voldaan heeft.

Artikel 10. Regeling van schade

De maatschappij belast zich met de regeling en de
vaststelling van de schade. Zij heeft het recht
benadeelden rechtstreeks schadeloos te stellen en
met hen schikkingen te treffen. Zij zal daarbij de
belangen van de verzekerde in het oog houden. Bestaat
de vergoeding van schade uit periodieke uitkeringen, en
is de waarde daarvan met inachtneming van andere
uitkeringen, hoger dan het verzekerde bedrag, dan
wordt de duur of de hoogte van de uitkeringen, naar
keuze van de verzekerde, naar evenredigheid

verminderd.

Artikel 11. Cautiestelling

Wanneer ter waarborging van de rechten van de
benadeelde tot vergoeding van schade, welke onder de
verzekering begrepen is, van de verzekerde het stellen
van een cautie verlangd wordt om, hetzij de vrijheid van
de in hechtenis genomen bestuurder, hetzij de
opheffing van het beslag op de verzekerde bromfiets te
verkrijgen, zal de maatschappij deze zekerheid zo
spoedig mogelijk stellen, tot ten hoogste een bedrag
van EUR 12.500. Daarentegen is de verzekerde
verplicht de maatschappij schriftelijk te machtigen tot
het beschikken over het als zekerheid gestorte bedrag
terstond na het verkrijgen daarvan en verder alle
medewerking te verlenen om de terugbetaling te
verkrijgen.


