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aan  de maatschappij.

365a 

kentekenbewijs  heeft overhandigd
motornjwiel

behorende 
bij het alle delen van het  

bewijs  van de schadeomvang.
a/s

plaatsvinden dan nadat de verzekeringnemer

voldoende 
nota  maatschappij  een gespecificeerde  

part@ De uitkering zal niet eerder

de 

wuzen  
risico  bedragen erkent

te 
toepasselijke  eigen 

125,-  boven
het 

+?  
aan

de herstelkosten niet meer dan  
aan een door haar  dragen  doen  
recht voor het wrak

over te  
zich het  maatschappij  

&n of meer deskundigen benoemen. lndien
maatschappij  in het algemeen

Regeling en verhaal van
schade

I Voor het vaststellen van de omvang van 2 In geval van totaal verlies (in technische
een door een gedekte gebeurtenis ontstane zin) van het motorrijwiel behoudt de
schade zal de 

zoals  hierna omschreven.

3

beperkI
cascoverzekering 

als vermeld in artikel 4 sub 1.1
tlm 1.8 van de voorwaarden  

verband  houdende met een
gebeurtenis 

270,-  wordt overschreden; evenmin is
het extra eigen risico van toepassing op
uitkeringen 

6 
bedrag

van 

bet
polisblad vermelde eigen risico een  

her op 

verband  met
totaal verlies van het motorrijwiel.

5 Het in sub 4.2 omschreven extra eigen
risico is niet van toepassing indien en voor
zover hiermee in combinetie met  

jaar);

4.3 de waarde van de restanten, indien de
uitkering wordt verleend in  

(jonger
dan 24 

jeugdige  bestuurder  
45,-  indien

sprake is van een 
6 

zich
bevond, wordt geen eigen risico op de
schadevergoeding in mindering gebracht.

4.2 een extra eigen risico van  

aan  een
afgesloten ruimte waarin het motorrijwiel  

Bi
schade door diefstal na braak  

90,-  in mindering gebracht.  e 
zoals  hierna omschreven dan

wordt 

als vermeld in artikel 4 sub 1.1
tlm 1.8 van de voorwaarden beperkt
cascoverzekering 

gebeuflenis  
verband  met een

bedrag  wordt in mindering
gebracht:

4.1 het op polisblad vermelde eigen risico;
houdt de uitkering  

schadevergoedingl
eigen risico
Op het conform de voorgaande bepalingen
berekende 

onmiddellijk

voor het ontstaan van de schade.

4 Beperking van de 

jaar
geldt als waarde de dagwaarde  

jaar.
lndien het motorrijwiel ouder is dan 3  

1 
maand  of gedeelte daarvan dat het

motorrijwiel ouder is dan  

1 jaar
wordt de waarde bepaald door de
nieuwwaarde te verminderen met 1% voor
elke 

onmiddellijk  voor het
ontstaan van de schade.
lndien het motorrijwiel ouder is dan  

waa>de  bepaald op de
geldende nieuwwaarde  

wordt de 
1

jaar 

onmiddellijk  voor het ontstaan van de
schade.

3 Waardebepaling
Zolana het motorriiwiel niet ouder is dan  

afschrijving
213  van

de waarde volgens de vaste  

afschrijving  indien de
reparatiekosten meer bedragen dan  

bij de vaste  - 

afschrijving  van
toepassing is;
tenzd  de vaste 

onmiddellijk  voor het ontstaan van de
schade verminderd met de restantwaarde

- indien de reparatiekosten meer bedragen
dan de dagwaarde van het motorrijwiel

1
vermelde oorzaken;

motorri-
wiel tengevolge van de in artikel 1 sub  

verlles  of tenietgaan van het  blj - 
genomen;

aan-

Bd totaal
verlies van het motorrijwiel geldt als basis
voor de schadevergoeding de waarde van het
motorrijwiel overeenkomstig dit artikel sub 3.

2 Totaal verlies
Totaal verlies van het motorrijwiel wordt  

tenzd  er sprake is van totaal verlies.  
zakelijke  reparatiekosten,‘.% 

aan  het
motorrijwiel de noo

bij schade 

grosse.

Schadevergoeding I Algemeen
De maatschappij ver oedt  

aver4 bijdragen  in 

(nood-l
reparatie kan plaatshebben;
3.4 

dichtstb@&inde  plaats waar  
motorrijwel  alsmede vervoer daarvan

naar de  

bewaking  van
het 

noodzakelijk  gemaakte kosten van
opruiming, berging, stalling en  

gebeurfenis;
3.3 de naar aanleiding van een gedekte
gebeurtenis 

verband  houdt met een gedekte

verknjgen
van de kentekenplaten, indien het verlies
daarvan 

maximaal  30
dagen verleend;
3.2 de kosten voor het opnieuw  

motorrrj’wiel
in geval van totaal verlies wegens diefstal,
joyriding of verduistering niet beschikbaar is;
deze vergoeding wordt over  

her 12,50  voor elke dag dat  8 

vergoe-
ding van:
3.1 

recht op 

als automatisch meeverzekerde
accessoires beschouwd.
3 Aanvullende dekking
De verzekering biedt tevens  

worden niet 
antenne(s),radiolcassetterecorder  met 

In of op het motorrijwiel aanwezige beeld-,
geluids- en/of zendapparatuur, anders dan
een 

al/e accessoires tezamen.l-250,-  voor e 

500,- voor
beeld- en geluidsapparatuur en een maximum
van 

e 
motor-

rijwiel, met een maximum van  

z@ automatisch meeverzekerd tot
10% van de cataloguswaarde van het  

aan  het motorrijwiel gemonteerde
accessoires 
Op of 

(mede-loorzaak  is;
1.4 enig ander plotseling van buiten komend
onheil.
2 Accessoires

motorrijwel  de 

macht
van de verzekeringnemer onttrokken was;

1.3 botsen, omslaan, van de weg of te water
geraken, ook indien een eigen gebrek van het

aan  de tad dat het motorrijwiel  
geduren-

de de  
aan het motorrijwiel is ontstaan  

joyriding  of verduistering; deze
dekking omvat mede vergoeding voor schade
die 

oorzaak  daarvan een
eigen gebrek is, alsmede blikseminslag;
1.2 diefstal,  

zelfont-
branding, ook als de 

tengevol-
ge van:

2

1.1 brand, explosie, kortsluiting en  

motorrij&el  
ver-

lies van het verzekerde  
tenietsaan  en aan  alsmede  

7 De volledig cascovenekering biedt dekking
voor schade  

Omvang van de dekking  

gelden.

Volledig cascoverzekering

/ diefstalverzekering, in welk geval de
artikelen 4 tlm 6  gelden,  of
brand- 

1 tlm 3 

blijkt  of er
spake is van een volledig cascoverzekering, in

een beperkt cascoverzekering of van een

welk geval de artikelen  

Uit het vermelde op het polisblad  



- indien de reparatiekosten meer bedragenartikel  sub 3.

1
vermelde oorzaken;

motorrijwiel overeenkomstig dit  

wiel tengevolge  van de in artikel 4 sub 
motornj-bij verlies of tenietgaan van her  - 

motorrrjwiel  wordt
aangenomen:

a/s basis
voor de schadevergoeding de waarde van het

2 Totaal verlies
Totaal verlies van het  

motorrijwiel  geldt  veriies  van  het 
Brj totaaltenzrj’  er sprake is van totaal verlies.  

noodzakelijke  reparatiekosten,motorrijwiel  de 
heraan  bij schade  maatschapprj’  vergoedt  

averrj’  grosse.

5
Schadevergoeding 1 Algemeen

De 

bijdragen  in 

(nood-Jreparatie
kan plaatshebben;
4.4 

dichtstbijzijnde  plaats waar  
motorrijwiel  alsmede vervoer daarvan naar de

bewaking  van het
noodzakelrjk  gemaakte kosten van opruiming,
berging, stalling en  

verband  houdt met een gedekte
gebeurtenis;
4.3 de n.a. v. een gedekte gebeurtenis

verkrrjgen
van de kentekenplaten, indien het verlies
daarvan 

maximaal 30
dagen verleend;
4.2 de kosten voor het opnieuw  

motorrijwiel
in geval van totaal verlies wegens diefstal,
jovriding of verduistering niet beschikbaar is;
deze vergoeding wordt over 

12,50  voor elke dag dat het  e 

vergoe-
ding van:
4.1 

a/s automatisch meeverzekerde
accessoires beschouwd.
4 Aanvullende dekking
De verzekering biedt tevens recht op  

worden niet 
antennels),radiolcassetterecorder  met 

beeld-,
geluids- en/of zendapparatuur, anders dan
een 

motorrijwel  aanwezige  
al/e accessoires tezamen.

In of op het  
1.250,-  voor 6 

500,- voor
beeld- en geluidsapparatuur en een maximum
van 

8 rrjwieb met een maximum van  
motor-

zrjn automatisch meeverzekerd tot
10% van de cataloguswaarde van het  

motorrijwiel  gemonteerde
accessoires 

aan  het 

macht  van de verzekeringnemer onttrokken
was.
3 Accessoires
Op of 

aan  demotorrrjtuig trjd dat het  
motorrijuig  is ontstaan

gedurende de  
aan het 

als de oorzaak daarvan een eigen gebrek is,
alsmede blikseminslag;

2.2 diefstal, jovriding of verduistering; deze
dekking omvat mede vergoeding voor schade
die 

motorrrjtuig
tengevolge van:
2.1 brand, explosie en zelfontbranding, ook

aan,  alsmede tenietgaan en
verlies van het verzekerde 

brandldiefstalverzekering  biedt dekking
voor schade  

takelen  uitgesloten.
2 De 

en/of  
trjdens

slepen 

vliegtuig,
boot, trein of auto; van deze dekking is
lakschade, schade bestaande uit krassen en
schrammen alsmede schade ontstaan 

motorrrjwiel  per 
trjdens

vervoer van het  

vallen;
1.8 een van buiten komend onheil  

lucht-
vaartuig, delen daarvan en/of voorwerpen die
uit een luchtvaartuig 

ties;
1.7 het in aanraking komen met een  

relle 
lwindkracht  7);
1.6 

secondeheid  van minstens 14 meter per  
windsnel-

en/of
het vallen van voorwerpen (ook bomen) door
storm, waaronder te verstaan een  

motorrijwiel  

ge-
steente, instorting en aardverschuiving;
1.5 het omwaaien van het  

aardbe-
ving, vulkanische uitbarsting, vallend  

hagei,  vloedgolf,  

macht
van de verzekeringnemer onttrokken was;
1.3 botsen met wild of loslopende dieren;
1.4 overstroming,  

aan de trjd dat het motorrijwiel  
geduren-

de de  
motorrijwiel  is ontstaan  aan het  

als de oorzaak daarvan een
eigen gebrek is, alsmede blikseminslag;
1.2 diefstal, jovriding of verduistering; deze
dekking omvat mede vergoeding voor schade
die 

zelfont-
branding, ook  

tengevol-
ge van:

1.1 brand, explosie, kortsluiting en  

motorrijwiel  
ver-

lies van het verzekerde  
aan  alsmede tenietgaan en  

7 De beperkt cascoverzekering biedt dekking
voor schade  

/ diefstalverzekering

Omvang van de dekking

artikel4  sub 2 van de Algemene
voorwaarden niet voor de verzekeringnemer
geldt.

4 Beperkt easco- en brand- 

tenzij  een
algemene uitsluiting van toepassing is die op
grond van 

tenzrj
hun aansprakelrjkheid voor de schade door
een verzekering is gedekt of  

motorrijwiel
en de daarmee vervoerde personen,  

worden
tegen de door de verzekeringnemer
gemachtigde bestuurder van het  

(niet
verzekeringnemer) te verhalen. Dit
verhaalsrecht zal niet uitgeoefend  

persoon  
motorrijwiel  op de voor het ontstaan van die
schade aansprakelijke 

aan het

kaarf.

6 Op grond van artikel 284 van het Wetboek
van Koophandel heeft de maatschappij het
recht een uitkering voor schade  

kentekenbewij!
en de afgegeven groene  

alle delen van het  sleutels,  
mogelijk,

de 

hierbrj’  medewerking
te verlenen door de maatschappij in het bezit
te stellen van een ondertekende akte van
eigendomsoverdracht, en, voor zover  

maatschapprj;  de
venekeringnemer dient 
motorrijwiel  over op de  

m.b.t. hetal/e  rechten  
worden  terugverkregen.

Door de uitkering gaan  

aan  de maatschappij door de
verzekeringnemer kan 

motorrijwiel
niet binnen 30 dagen na melding van de
gebeurtenis 

motorrijwiel  door diefstal, jovriding of
verduistering ontstaat indien het  

uur per dag bereikbaar is.

5 Het recht op een uitkering voor verlies van
het 

-
helpdesk, die 24  

aan  de VAR 

vezekering-
nemer kan ook zelf rechtstreeks de vermissing
van het voertuig doorgeven  

terug-
bezorgen van het voertuig. De  
worden voor het terugvinden en  

‘organisaties
door de maatschappij ingeschakeld kunnen

~particuliere‘  
MAR).  zodat door de

overheid erkende  

aan  het
Vermiste Auto Reaister  
schapprj  van de voertuiggegevens  

maat-
zich

akkoord met het aanmelden door de  

verduis-
tering verklaart de verzekeringnemer  

aan de hand van  de
door verzekerde verstrekte gegevens en
inlichtingen vastgesteld.

4 In geval van diefstal, jovriding of  

3 Het recht op uitkering en de omvang van
de schade wordt mede  
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tenzrj  een algemene uitsluiting van toepassing
is die op grond van artikel 4 sub 2 van de
Algemene voorwaarden niet voor de
verzekeringnemer geldt.

365a 

tenzrj’  hun aansprakeltjkheid voor de
schade door een verzekering is gedekt of

worden  tegen de door de
verzekeringnemer gemachtigde bestuurder van
het motorrijwiel en de daarmee vervoerde
personen, 

verzeke-
ringnemer) te verhalen. Dit verhaalsrecht zal
niet uitgeoefend  

persoon  (niet  aansprakelijke  

aan  het
motorrijwiel op de voor het ontstaan van die
schade 

recht een uitkering voor schade  
maatschappij  het

Op grond van artikel 284 van het Wetboek
van Koophandel heeft de 

alle delen van het kentekenbewijs
en de afgegeven groene kaart.
5 

sleutels,  
mogelrjk,

de 

maatschappij  in het bezit
te stellen van een ondertekende akte van
eigendomsoverdracht, en, voor zover  

hierbrj’  medewerking
te verlenen door de  

maatschapprj;  de
verzekeringnemer dient  

alle rechten m.b.t. het
motorrijwiel over op de  

worden  terugverkregen.
Door de uitkering gaan  

maatschappij  door de
verzekeringnemer kan 

aan de 

jovriding  of
verduistering ontstaat indien het motorrijwiel
niet binnen 30 dagen na melding van de

gebeurtenis 

recht  op een uitkering voor verlies van
het motorrijwiel door diefstal,  

aan de hand van de
door verzekerde verstrekte gegevens en
inlichtingen vastgesteld.
4 Het 

recht  op uitkering en de omvang van
de schade wordt mede  

maatschappij.
3 Het 
aan de  

kentekenbewrjs  heeft overhandigd
bij het motorrijwiel

behorende 
alle delen van het  

part&  De uitkering zal niet eerder
plaatsvinden dan nadat de verzekeringnemer

wrjzen  
aan

te 
aan  een door hear  dragen  doen  

her  wrak
over te  

recht  voor  zich her  maatschappij  

bewrjs  van de schadeomvang.
2 In geval van totaal verlies (in technische
zin) van het motorrijwiel behoudt de

nota als
voldoende 

maatschappij  een gespecificeerde  
toepasselijke  eigen risico bedragen erkent

de 

125,-  boven
het 

8 
Ben of meer deskundigen benoemen. lndien
de herstelkosten niet meer dan  

maatschappij  in het algemeen

1 Voor het vaststellen van de omvang van
een door een gedekte gebeurtenis ontstane
schade zal de 

Regeling en verhaal van
schade

verband  met
totaal verlies van het motorrijwiel.

bedrag  wordt in mindering

4.2 de waarde van de restanten. indien de
uitkering wordt verleend in  

zich bevond, wordt geen eigen risico op de
schadevergoeding in mindering gebracht.

6

4 Beperking van de schadevergoedingleigen
risico
Op het conform de voorgaande bepalingen
berekende 

aan
een afgesloten ruimte waarin het motorrijwiel

bij schade door diefstal na braak  
bij

totaal verlies bepaald op de dagwaarde
onmiddellijk voor het ontstaan van de schade.

gebracht:

4.1 het op het polisblad vermelde eigen
risico; 

motornjwiel
onmiddellijk voor het ontstaan van de
schade verminderd met de restantwaarde.

3 De waarde van het motorrijwiel wordt  

dan de dagwaarde van het  


