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artikel 1  nadere begripsomschrijvingen
De hieronder omschreven begrippen zijn in de voorwaarden cursief
afgedrukt.

verzekerde
de bestuurder en de passagiers van het motorrijtuig, terwijl zij zich
met toestemming van de verzekeringnemer 

a in het motorrijtuig (bij een bestel- of vrachtauto in de cabine)
bevinden 

b bezig zijn daarin of daaruit te stappen  

c gedurende de rit langs de weg noodreparaties aan het motor-
rijtuig verrichten of daarbij behulpzaam zijn, dan wel indien zij zich
tijdens het oponthoud bij een tankstation bevinden.

artikel 2  omschrijving van de dekking
De verzekering dekt, voor alle verzekerden tezamen, tot ten hoogste
het op het polisblad daarvoor genoemde bedrag

a schade ten gevolge van een letsel of benadeling van de gezond-
heid van verzekerde(n) - al dan niet de dood ten gevolge hebbend -
met uitzondering evenwel van de onstoffelijke schade (smartengeld)

b schade ten gevolge van beschadiging of vernietiging (geen dief-
stal) van zaken die zich op of in het motorrijtuig (bij een bestel- of
vrachtauto in de cabine) bevinden en die behoren tot de particuliere
huishouding van een verzekerde, met uitzondering van de uitrusting
of de accessoires van het motorrijtuig. Deze zakendekking geldt
ook, indien de zaken door een verzekerde in het motorrijtuig zijn
achtergelaten bij een oponthoud en het de bedoeling was de rit op
dezelfde dag voort te zetten.

artikel 3  uitsluitingen
Een verzekerde heeft geen aanspraak op dekking indien

3.1 de schade is veroorzaakt tijdens het deelnemen aan
snelheidswedstrijden, -ritten of -proeven

3.2 de schade is veroorzaakt terwijl het motorrijtuig werd
gebruikt voor verhuur, leasing, lesdoeleinden of vervoer van 
personen tegen betaling (waaronder niet wordt verstaan privé-
vervoer van personen tegen een tegemoetkoming in de kosten)

3.3 de schade is veroorzaakt terwijl de feitelijke bestuurder van
het motorrijtuig
- de rijbevoegdheid is ontzegd
- geen houder is van een in Nederland geldig rijbewijs voor de 
categorie waartoe het motorrijtuig met een eventueel daaraan
gekoppelde aanhanger behoort

3.4 de feitelijke bestuurder van het motorrijtuig ten tijde van het
schadegeval onder zodanige invloed van alcohol en/of andere ver-
dovende, stimulerende of soortgelijke middelen verkeerde dat hij/zij
geacht moest worden niet in staat te zijn een motorrijtuig naar beho-
ren te besturen, dan wel het alcoholgehalte van zijn/haar adem
en/of bloed bij een onderzoek hoger blijkt te zijn dan de hiertoe 
wettelijk gestelde normen

3.5 personen en zaken zich in of op een aanhanger, oplegger of
ander gekoppeld voorwerp bevinden, zelfs niet indien het rijden met
een aanhanger, oplegger of ander gekoppeld voorwerp is mee-
verzekerd

3.6 de schade is veroorzaakt, terwijl aan het motorrijtuig (anders
dan een auto waarvoor het rijbewijs B of B-E is toegestaan) een
aanhanger, oplegger of een ander voorwerp was gekoppeld

artikel 4  schademelding
4.1 Zodra verzekerde van de verwezenlijking van het risico op de
hoogte is of behoort te zijn, is verzekerde verplicht zo spoedig als
redelijkerwijs mogelijk is aan RVS de verwezenlijking te melden en
haar de gegevens te verstrekken die zij verlangt en verder volledige
medewerking te verlenen.
Hieronder wordt onder meer verstaan het aan RVS overleggen van
een schriftelijke en ondertekende verklaring omtrent de oorzaak,
toedracht en omvang van de schade. De verzekerde dient zich 
hierbij te onthouden van elke handeling die het belang van RVS ten
aanzien van die gebeurtenis schaadt.

4.2 Indien de schade het gevolg is van een strafbare handeling
dient daarvan binnen 24 uur na de ontdekking aangifte bij de politie
te worden gedaan.

4.3 De door de verzekerde verstrekte c.q. te verstrekken op-
gaven, mondeling dan wel schriftelijk, zullen mede dienen tot vast-
stelling van de omvang van de schade en het recht op uitkering.

artikel 5  schaderegeling
5.1 vaststelling vergoeding schade aan personen
Wordt een verzekerde gedood of gewond, dan zal bij de vaststelling
van de omvang van de vergoeding en van degenen die recht 
hebben op vergoeding het dienaangaande bepaalde in de zin van
het Burgerlijk Wetboek worden toegepast. Indien meer personen
aan deze verzekering rechten kunnen ontlenen en hun schade in
totaal het verzekerd bedrag overtreft, zal dit naar evenredigheid van
hun schade worden verdeeld. Bestaat de vergoeding van schade uit
periodieke uitkeringen en is de waarde daarvan, met inachtneming
van andere uitkeringen, hoger dan het verzekerd bedrag, dan wordt
de duur of de hoogte van die uitkeringen naar evenredigheid ver-
minderd.

5.2 vaststelling vergoeding schade aan zaken
Schade aan zaken wordt vergoed op basis van reparatiekosten tot
maximaal het verschil in waarde van de zaak direct voor en na de
beschadiging. Zijn de reparatiekosten hoger dan dit verschil of kan
de zaak niet worden gerepareerd, dan vergoedt RVS de waarde van
de zaak ten tijde van het voorval onder aftrek van de waarde der
restanten.

5.3 rechthebbenden
Op deze verzekering kan geen beroep worden gedaan door anderen
dan de rechtstreeks bij de schade betrokken benadeelde natuurlijke
personen of hun nagelaten betrekkingen.

5.4 autogordels
Het niet dragen van in het motorrijtuig aanwezige autogordels kan
eigen schuld aan de schade opleveren. Die eigen schuld zal, naar
de maatstaven van het burgerlijk recht, bij de vaststelling van de
schade worden toegerekend. 

artikel 6  verhaal
RVS doet afstand van haar recht op verhaal op de door de verzeker-
de gemachtigde bestuurder van het motorrijtuig en diens werkgever,
behalve indien een uitsluiting van toepassing is. RVS doet echter
geen afstand van het verhaalsrecht, indien de door haar betaalde
vergoeding verhaalbaar is op een aansprakelijkheidsverzekeraar.

Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad en maken één geheel uit met de 
Voorwaarden Algemeen.
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