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zijn voldaan is de verzekering van kracht voor

de op het verzekeringsbewijs vermelde
periode.

331a

1 Op voorwaarde dat de premie, de kosten
en de assurantiebelasting bij vooruitbetaling

zrjn gemachtigde
van dit standpunt kennis kreeg, ieder recht op
de maatschappij terzake van het schadegeval
waarop de vordering was gegrond.

Betaling en restitutie
van premie

vrjf jaar, te rekenen vanaf de dag
waarop de rechthebbende of 

wrjze van definitieve afdoening, dan ver-
valt na 

hetzij’  door een (aanbod van) betaling
bij 

afwijzen van een vor-
dering, 

ver-
zekeringsbewijs een definitief standpunt inge-
nomen, hetzij door het 

kerwrjs had moeten concluderen dat hij
mogelijk een beroep op de verzekering zou
moeten doen.

4 Heeft de maatschappij ten aanzien van een
vordering van een rechthebbende uit het 

redelrj-

Bij de aansprakelijk-
heidsverzekering zal de maatschappij zich
slechts op deze vervaldatum beroepen
indien er sprake is geweest van een
gebeurtenis waaruit de verzekerde 

de gebeurtenis die voor
de maatschappij tot een verplichting tot
uitkering kan leiden. 

vijf jaar na 
- indien de aanmeldino niet plaats heeft

binnen 

- indien de verzekerde bij schade opzettelijk
onjuiste gegevens verstrekt,

verwijt treft.

3 Elk recht op uitkering vervalt:

zijn weten en tegen zijn wil hebben
voorgedaan en hem voor die omstandighe-
den in redelijkheid geen 

tlm 1.8 gelden niet
voor de verzekeringnemer indien hij aantoont
dat de daar genoemde omstandigheden zich
buiten 

wetteluk
voorgeschreven bromfietscertificaat of een
daarmee door de Nederlandse overheid
gelijkgesteld document.
2 De uitsluitingen zoals omschreven in dit
artikel sub 1.1, 1.3 en 1.5 

trjd dat de bromfiets
door een burgerlijke of militaire overheid is
gevorderd. De zeven genoemde vormen van
molest, alsmede de definities daarvan vormen
een onderdeel van de tekst, die door het
Verbond van Verzekeraars in Nederland dd. 2
november 1981 ter griffie van de Arrondisse-
mentsrechtbank in ‘s-Gravenhage is gedepo-
neerd.
1.10 Schade veroorzaakt terwijl de bestuurder
van de bromfiets niet in het bezit was van
een geldig, voor de bromfiets 

danwel
ontstaan gedurende de 

enlof
zaken, zonder dat dit met de maatschappij
werd overeengekomen;
1.9 schade ontstaan tengevolge van gewa-
pend conflict, burgeroorlog, opstand, binnen-
landse onlusten, oproer en muiterij 

terwijl de bestuurder de
rijbevoegdheid is ontzegd;
1.8 schade ontstaan terwijl of doordat de
bromfiets gebruikt wordt voor verhuur of voor
beroepsmatig vervoer van personen 

zrjn.

6

bereikt;
1.7 schade ontstaan 

verkrtjgen van door de maatschappij
gewenste inlichtingen.
2 De maatschappij verleent geen uitkering
indien de verzekeringnemer of de verzekerde
een van deze verplichtingen niet is nageko-
men. Niet nakoming van de verplichtingen
zoals omschreven in dit artikel sub 1.1 leidt
slechts dan tot verval van het recht op uitke-
ring indien de belangen van de maatschappij
geschaad 

schriftelrjke  en ondertekende verkla-
ring omtrent de oorzaak en omvang van de
schade aan de maatschappij over te leggen
en voorts alle medewerking te verlenen tot
het 

venzeker-
de kennis draagt van een gebeurtenis die
voor de maatschappij tot het doen van een
uitkering kan leiden, is hij verplicht:
1.1 zo spoedig mogelijk aan de maatschappij
melding van die gebeurtenis te doen; bij
schade door diefstal, joy-riding, vermissing en
verduistering moet, naast opgave aan de
maatschappij binnen 24 uur na constatering
aangifte bij de politie gedaan worden;
1.2 een 

1 Zodra de verzekeringnemer of een  regeling van vae;$;fdn 

leeftijd voor het
besturen van het motorrijtuig nog niet heeft

geluk-
gesteld een strafrechtelijke veroordeling we-
gens de weigering medewerking te verlenen
aan het bloedonderzoek als bedoeld in artikel
33a Wegenverkeerswet.
Deze uitsluiting geldt niet voor de aansprake-
lijkheidsverzekering;

5

1.6 schade ontstaan terwijl de bestuurder de
wettelijk voorgeschreven 

Wegenverkeers-
wet) of door middel van transactie heeft
voorkomen; met die veroordeling wordt 

lrjk is veroordeeld (artikel 26 
strafrechte-

regelmatigheids-  of behendigheidsritten
die niet geheel binnen Nederland plaatsheb-
ben, alsmede snelheidsproeven, -wedstrijden
of -ritten;
1.3 schade ontstaan terwijl of doordat de
bromfiets voor andere doeleinden werd
gebruikt dan waarvoor het bestemd is;
1.4 schade veroorzaakt door, optredende bij
of voortvloeiende uit atoomkernreacties,
onverschillig hoe en waar de reactie is
ontstaan;
1.5 schade ontstaan terwijl of doordat de
bestuurder zodanig onder invloed verkeerde
van een stof die de rijvaardigheid kan ver-
minderen, dat hij terzake daarvan 

trjdens  het deelnemen
aan 

enlof met
goedvinden van de verzekeringnemer of ande-
re verzekerden;
1.2 schade ontstaan 

1 De maatschappij verleent geen uitkering
voor of naar aanleiding van:
1.1 schade veroorzaakt door opzet 

verze-
kering van kracht in Europa, alsmede in
Aziatisch Turkije, Israël, Marokko en Tunesië.

maatschappij. De door de verzekeringnemer
ingediende aanvraag, verstrekte inlichtingen
en verklaringen vormen de grondslag van de
verzekering.

met de daarop of aan bevestigde accessoires
met uitzondering van bagagetassen.

De eventueel van de verzekering deel
uitmakende rechtsbijstanddekking is echter
beperkt tot gebeurtenissen binnen Europa.

Algemene uitsluitingen

enlof in eigendom hebben van de op
het verzekeringsbewijs vermelde bromfiets

Voorzover niet anders bepaald is de 

Schadever-
zekering Maatschappij hierna te noemen: de

De verzekering heeft betrekking op het ge-
bruiken 

L
de bromfiets

3
Geldigheidsgebied

4

Deze verzekering is een overeenkomst tussen
de op het verzekeringsbewijs genoemde
verzekeringnemer en Winterthur 

1
De overeenkomst



tijd dat
aan de bromfiets een aanhangwagen of ander
voorwerp is gekoppeld.

enlof de bezitter, de
houder en de bestuurder van de bromfiets in
eigendom of onder zich hebben;
1.3 schade die voortvloeit uit contractuele
verplichtingen, aangegaan door een verze-
kerde;
1.4 schade toegebracht gedurende de 

verzekering-

personen;
3 de werkgever van onder 1 en 2 genoemde
personen, voor zover de werkgever voor de
door die personen veroorzaakte scha-
de aansprakelijk is; de werkgever kan niet
meer rechten aan deze verzekering ontlenen
dan de persoon voor wie hij aansprakelijk is.

nemer, de eigenaar 

Vervoerde personen toebe-
horende bagage;
1.2 schade aan zaken die de 

VeNOerd; deze uitsluiting geldt
niet t.a.v. aan de 

1 Naast de reeds in de Algemene voorwaar-
den vermelde uitsluitingen geldt nog het
volgende. De verzekering biedt geen dekking
voor de aansprakelijkheid van de verzekerde
personen voor:
1.1 schade aan zaken die door de brom-
fiets worden 

degenen  die met toestem-
ming van de eigenaar als houder of bestuur-
der van het motorrijtuig optreden;
2 de met het motorrijtuig vervoerde

Uitsluitingen

verrekerde  personen Als verzekerde personen worden aange-
merkt:
7 de verzekeringnemer, de bezitter van de
bromfiets alsmede 

2.000.000,- per gebeurtenis.
Indien de gebeurtenis plaats heeft in een tot
het geldigheidsgebied behorend land waar de
wet een hoger verzekerd bedrag voorschrijft,
dan biedt de verzekering dekking tot dit
hogere bedrag.

De 

1 Deze verzekering dekt de burgerlijke aan-
sprakelijkheid van de verzekerde personen
voor:
1.1 schade die met of door de bromfiets is
toegebracht aan personen of zaken, met
inbegrip van de daaruit voortvloeiende
schade;

1.2 schade die, anders dan bij laden of los-
sen, is veroorzaakt door zaken die zich
bevinden in of op de bromfiets, dan wel daar
van af vallen of gevallen zijn.
2 De maximale vergoeding per gebeurtenis is
voor alle verzekerden tezamen beperkt tot een
bedrag van f 

inza-
ge bij de maatschappij

11 Bijzondere voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering
Omvang van de dekking Met voorbijgaan aan hetgeen in deze voor-

waarden anders mocht zijn bepaald wordt
deze verzekering geacht aan de door of krach-
tens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen gestelde eisen te voldoen.

regi-
stratie bij de registratiekamer is gedaan op
1 juli 1990. Een afschrift van het formulier
van aanmelding ligt voor een ieder ter 

schappij gevoerde persoonsregistratie. Op
deze registratie is een privacy-reglement

van toepassing. Aanmelding van deze 

maat-
kun-

nen worden opgenomen in de door de 

ver-
strekte persoonsgegevens en de eventueel
nader over te leggen persoonsgegevens 

zrjn laatste bij de maatschappij

bekende adres of aan het adres van de
tussenpersoon, door wiens bemiddeling deze
verzekering loopt.

Persoonsregistratie De bij de aanvraag van deze verzekering 

1n

Kennisgevingen van de maatschappij aan de
verzekeringnemer kunnen rechtsgeldig worden
gedaan aan 

zrjn verplicht de maatschappij onmiddellijk in
kennis te stellen van het intreden van een
der in dit artikel sub 1.3 tlm 1.5 genoemde
omstandigheden.

Adres

zijn erfgenamen

feitelrjke  macht erover
verloren hebben.
2 De verzekeringnemer of 

zijn erfge-
namen ophouden belang te hebben bij de
bromfiets en tevens de 

zrjn
woonplaats in Nederland te hebben en zodra
de bromfiets in het buitenland wordt gestald
of een buitenlands kenteken gaat voeren;
1.5 zodra de verzekeringnemer of 

verze- overdracht onmiddelijk in kennis te stellen.

9

zijn overeengekomen de verzekering voort te
zetten;
1.4 zodra de verzekeringnemer ophoudt 

verzeke-
ten en verplichtingen van deze verzekering ringnemer dient de maatschappij van zulk een
alsmede het verzekeringsbewijs en de 

Brj verkoop van de bromfiets gaan alle rech- keringsplaat over op de koper. De 

8
Verkoop van de
bromfiets

overlrjden van de verzekeringnemer,
tenzij de erfgenamen met de maatschappij

14e dag na dagtekening van een
schriftelijke opzegging door de maatschappij
gedaan binnen 30 dagen nadat de
maatschappij
a kennis heeft genomen van een gebeurtenis

die tot het doen van een uitkering kan
leiden, of

b een onder deze verzekering geclaimde
uitkering heeft verleend, dan wel
afgewezen;

1.3 door 

5,-, vervalt het uit te
keren bedrag aan de maatschappij.

Beëindiging van de
verzekering

1 De verzekering eindigt:
1.1 op de op het verzekeringsbewijs vermelde
uiterste da turn;
1.2 op de 

vetzekeringsbewijs,
administratiekosten in rekening brengen.
Indien het verschil tussen de premierestitutie
en de hierbij in rekening te brengen kosten
minder bedraagt dan f termrjn waarin de verzekering niet

meer van kracht is. De maatschappij kan
daarbij naast poliskosten of kosten voor het

afgeven van een nieuw 

overeen-
komstig de 

7

2 Uitsluitend bij de beëindiging van de
verzekering in de gevallen als vermeld in
artikel 7 sub 1.2, 1.3 en 1.4 verleent de
maatschappij restitutie van premie 



lOO,- niet te boven gaan. In het
laatste geval kan volstaan worden met toe-
zending van een gespecificeerde nota van de
betrokken reparateur.
2 Het recht op uitkering voor verlies van het
motorrijtuig door diefstal, joy-riding of ver-
duistering ontstaat indien de bromfiets niet

binnen 30 dagen na aanmelding aan de
maatschappij door de verzekeringnemer kan
worden terugverkregen. Door de uitkering
gaan alle rechten m.b.t. de bromfiets over op
de maatschappij: de verzekeringnemer dient
hierbij medewerking te verlenen door de
maatschappij in het bezit te stellen van een
ondertekende ‘akte van eigendomsoverdracht’
en, voor zover mogelijk, de sleutels en de
afgegeven groene kaart.

331a 3

1 De verzekeringnemer dient de maatschappij
in de gelegenheid te stellen de omvang van
de schade te laten vaststellen. Dit geldt niet
voor noodreparaties en reparaties die een be-
drag van f 

van
de schade

2.000,- bedraagt.

Regeling en verhaal 

- 20% van de cataloguswaarde indien deze
meer dan f 

2.000,- bedraagt,
1.500,- maar niet meer dan

f 

- 15% van de cataloguswaarde indien deze
meer dan f 

1.500,;
- 10% van de cataloguswaarde indien deze

niet meer bedraagt dan f  

blijft 10% van de cataloguswaarde
voor eigen rekening van verzekeringnemer.
Op de vergoeding voor schade door diefstal
en verduistering wordt in mindering gebracht:

1 De maatschappij vergoedt: restantwaarde.
1.1 in geval van beschadiging van de brom-
fiets de reparatiekosten tot ten hoogste de
dagwaarde van de bromfiets onder aftrek van
de restantwaarde;
1.2 in geval van totaal verlies van de brom-
fiets de dagwaarde onmiddellijk voor het
ontstaan van de schade verminderd met de
restantwaarde.
2 Totaal verlies.

17

Totaal verlies van de bromfiets wordt aange-
nomen indien de reparatiekosten meer bedra-
gen dan de dagwaarde onmiddelijk voor het
ontstaan van de schade, verminderd met de

3 Beperking van de schadevergoedingleigen
risico. Van iedere schade aan de verzekerde
bromfiets 

1 De cascoverzekering biedt dekking voor
schade aan alsmede tenietgaan en verlies van
de verzekerde bromfiets tengevolge van:
1.1 brand, explosie en zelfontbranding, ook
als de oorzaak daarvan een eigen gebrek is,
alsmede blikseminslag;
1.2 diefstal, joy-riding of verduistering; deze
dekking omvat mede vergoeding voor schade
die aan de bromfiets is ontstaan gedurende
de tijd dat de bromfiets aan de macht van de

verzekeringnemer onttrokken was; de maat-
schappij verleent in geval van diefstal en
joy-riding geen vergoeding indien de brom-
fiets onbeheerd werd achtergelaten zonder
dat dit deugdelijk op slot werd gezet;
1.3 botsen, omslaan, van de weg of te water
geraken, ook indien een eigen gebrek van de
bromfiets de (mede) oorzaak is;
1.4 enig ander plotseling van buiten komend
onheil.

16
Schadevergoeding

15 Bijzondere voorwaarden cascoverzekering
Omvang van de dekking 

Aansprakelrjkheidsverzeke-
ring Motorrijtuigen of daarmee overeenko-
mende buitenlandse wet tot het doen van
een uitkering verplicht is, behoudt de
maatschappij zich het recht voor de
uitgekeerde schadevergoeding inclusief de
gemaakte kosten op de verzekeringnemer of
indien daartoe aanleiding bestaat, op de
aansprakelijke persoon te verhalen.

Rijks kas in aanmerking komen, worden die
kosten door de maatschappij vergoed. De kos-
ten van het verweer in een tegen de verze-
kerde aanhangig gemaakt burgerrechtelijk
geding komen voor rekening van de maat-
schappij mits het verweer onder leiding van
of in overleg met de maatschappij gevoerd
wordt.
4 Indien de maatschappij niet op grond van
de verzekeringsvoorwaarden, maar uitsluitend
krachtens de Wet 

‘s 

daaNan
niet op grond van artikel 591a Wetboek van
Strafvordering door een vergoeding uit

zij
een verzekerde in een tegen hem aanhangig
gemaakt strafgeding doen bijstaan door een
rechtskundige. Voor zover de kosten 

vrrj-
gegeven.

3 Indien de maatschappij dat ter behartiging
van haar belangen noodzakelijk vindt, kan 

(zrjn)
verplicht alle medewerking te verlenen om
het verstrekte bedrag terug te verkrijgen en
de maatschappij te machtigen er over te
beschikken zodra het bedrag wordt 

25.000,- voor alle verze-
kerden tezamen. De verzekerde(n) is 

perking geëiste bedrag. Deze voorziening be-
draagt maximaal f 

vrijheidsbe-enlof de 

enlof de
verzekerden) een vrijheidsbeperking heeft op-
gelegd, verstrekt de maatschappij het voor
opheffing van het beslag 

Zrj
heeft het recht benadeelden rechtstreeks
schadeloos te stellen en met hen schikkingen
te treffen. De belangen van de verzekerden)
zullen daarbij in het oog gehouden worden.
Bestaat een vergoeding van schade uit perio-
dieke uitkeringen en is de waarde daarvan,
met inachtneming van andere uitkeringen,
hoger dan het verzekerde bedrag, dan wordt
de duur of de hoogte van die uitkeringen,
naar keuze van de verzekerde, naar evenre-
digheid verminderd.
2 Indien een buitenlandse overheid als waar-
borg voor de rechten van een benadeelde be-
slag heeft gelegd op de bromfiets 

rege-
ling en de vaststelling van de schade. 
1 De maatschappij belast zich met de 

zij terzake van deze
schade recht hebben op een vergoeding
krachtens een andere verzekering of op uitke-
ringen of verstrekkingen uit anderen hoofde;
2.3 de aansprakelijkheid van hen die zich
door diefstal of geweldpleging de macht over
de bromfiets hebben verschaft en van hen
die, dit wetende, deze bromfiets zonder
geldige reden gebruiken.

Regeling en verhaal van
de schade

lijn
14

die bij hen inwonen en door hen worden
onderhouden, voor zover 

echtgeno( van de
verzekeringnemer, de bezitter, de houder en
de bestuurder van de bromfiets, alsmede aan
hun bloed- en aanverwanten in de rechte 

enlof de bestuurder van de brom-
fiets;
2.2 de aansprakelijkheid voor personenschade
toegebracht, aan de 

2 Tevens is uitgesloten:
2.1 de aansprakelijkheid voor schade toege-
bracht aan de verzekeringnemer, de bezitter,
de houder 



liik gemachtigde bestuurder van de bromfiets
uitdrukke- geldt.

verzeke- grond van artikel 4 sub 2 van de Algemene
ringnemer) te verhalen. Dit verhaalsrecht zal voorwaarden niet voor de verzekeringnemer
niet uitgeoefend worden tegen de 

tenzij
van Koophandel heeft de maatschappij het hun aansprakelijkheid voor de schade door
recht een uitkering voor schade aan de een verzekering is gedekt of tenzij een
bromfiets op de voor het ontstaan van die algemene uitsluiting van toepassing is die op
schade aansprakelijke persoon (niet 

3 Op grond van artikel 264 van het Wetboek en de daarmee vervoerde personen, 


