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ALGEMEEN

Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzeke-
ringsvoorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze
verzekering geacht aan de door of krachtens de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM)
gestelde eisen te voldoen.

ARTIKEL 1

ALGEMENE INFORMATIE

ARTIKEL 1.1

ADRES

Kennisgevingen van de maatschappij aan de verzeke-
ringnemer kunnen worden gedaan aan zijn laatste bij
de maatschappij bekende adres, of aan het adres van
de tussenpersoon via wiens bemiddeling deze verze-
kering loopt.

ARTIKEL 1.2

PERSOONSGEGEVENS

Bij de aanvraag van een verzekering worden persoons-
gegevens gevraagd.
Deze worden door Delta Lloyd verwerkt ten behoeve
van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;
voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; ten
behoeve van het waarborgen van de veiligheid en
integriteit van de financiële sector; voor statistische
analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke
verplichtingen.
In verband met een verantwoord acceptatiebeleid
kunnen wij uw gegevens raadplegen bij de Stichting
CIS te Zeist. In dit kader kunnen deelnemers van
Stichting CIS ook onderling gegevens uitwisselen.
Doelstelling hiervan is risico’s te beheersen en fraude
tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting
CIS is van toepassing. Zie www.stichtingcis.nl.

ARTIKEL 1.3

TOEPASSELIJK RECHT EN KLACHTENINSTANTIES

Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing.
Klachten over de uitvoering van de verzekeringsover-
eenkomst kunnen worden voorgelegd aan de directie
van Delta Lloyd Schadeverzekering NV, Spaklerweg 4,
Postbus 1000, 1000 BA Amsterdam. Wie geen gebruik
wil maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheid,
of de behandeling niet bevredigend vindt, kan het
geschil voorleggen aan de rechter.

ARTIKEL 1.4

TOTSTANDKOMING VERZEKERING / RECHT VAN
ANNULERING

De verzekering komt (definitief) tot stand nadat een
termijn van 14 dagen na ontvangst van de polis en de
bijbehorende voorwaarden is verstreken, zonder dat
de verzekeringnemer gebruik heeft gemaakt van het
recht op annulering. Recht op annulering betekent dat
de verzekeringnemer zonder dat premie is verschul-
digd de verzekering kan annuleren door de maat-
schappij schriftelijk (of, indien de verzekering langs
elektronische weg tot stand is gekomen en een email-
adres is verstrekt: per email), onder vermelding van
polisnummer te berichten dat op de verzekering geen
prijs wordt gesteld. De verzekering wordt vervolgens

geannuleerd per ingangsdatum, zodat deze geen
dekking biedt voor in die tussentijd gevallen schaden.

ARTIKEL 1.5

VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ DIE OPTREEDT ALS
RISICODRAGER

De verzekering is afgesloten voor rekening en risico
van Delta Lloyd Schadeverzekering NV, gevestigd te
Amsterdam aan de Spaklerweg 4, Postbus 1000, 
1000 BA Amsterdam (Handelsregister KvK Amsterdam
33052073). 
Delta Lloyd Schadeverzekering NV staat als aanbieder
van (schade)verzekeringen geregistreerd bij de
Autoriteit Financiële Markten (AFM) en heeft een
vergunning van De Nederlandsche Bank NV (DNB) 
om het schadeverzekeringsbedrijf uit te oefenen.

ARTIKEL 2

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

ARTIKEL 2.1

MAATSCHAPPIJ

De verzekeringsmaatschappij die blijkens onderteke-
ning van het polisblad als risicodrager voor deze
verzekering geldt, dan wel de gevolmachtigde die
namens de verzekeringsmaatschappij heeft onderte-
kend.

ARTIKEL 2.2

VERZEKERINGNEMER

De (natuurlijke) persoon of de rechtspersoonlijkheid
bezittende onderneming / instantie die als zodanig in
de polis is vermeld.

ARTIKEL 2.3

VERZEKERDE

Degene die bij de afzonderlijke onderdelen van deze
voorwaarden als zodanig is omschreven. 

ARTIKEL 2.4

BURENHULP

Onder burenhulp wordt verstaan het verrichten van
werkzaamheden voor / het verlenen van hulp aan een
naburig land- of tuinbouwbedrijf zonder geldelijke
vergoeding.

ARTIKEL 2.5

TERRORISME
Onder terrorisme wordt verstaan: gewelddadige
handelingen en/of gedragingen, in de vorm van een
aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met
elkaar samenhangende aanslagen, alsmede het
(doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen als
gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de
gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend,
bij mensen of dieren en/of schade aan zaken ontstaat,
dan wel anderszins economische belangen worden
aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of
reeks, respectievelijk het verspreiden van ziekte-
kiemen en/of stoffen - al dan niet in enig organisato-
risch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het
oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of
ideologische doelen te verwezenlijken.
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ARTIKEL 2.6

PREVENTIEVE MAATREGELEN

Onder preventieve maatregelen worden verstaan: van
overheidswege en/of door verzekerde(n) en/of door
derde(n) getroffen maatregelen om het onmiddellijk
dreigend gevaar van terrorisme af te wenden of –
indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt - de
gevolgen daarvan te beperken.

AANSPRAKELIJKHEID

ARTIKEL 3

VERZEKERDE

De verzekerden zijn: 
1 de verzekeringnemer;
2 de eigenaar;
3 de bestuurder;
4 de door het verzekerde object vervoerde personen;
5 de werkgever van de onder 3 en 4 genoemde

verzekerden, indien hij naar burgerlijk recht
aansprakelijk is voor de schade door een verze-
kerde veroorzaakt. Voor de werkgever die niet
tevens de verzekeringnemer is geldt de verzeke-
ring slechts, indien de verzekerde die de schade
veroorzaakte zelf jegens Delta Lloyd aanspraak 
op de dekking heeft.

ARTIKEL 4

OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING

1 Algemeen
Indien uit de polis blijkt dat de dekking
‘Aansprakelijkheid’ van toepassing is, dekt 
de verzekering de aansprakelijkheid van de 
verzekerde voor schade aan personen en zaken 
- met inbegrip van de daaruit voortvloeiende
schade - die na het ingaan van de verzekering 
met of door het verzekerde object veroorzaakt is
en wel voor alle verzekerden tezamen tot ten
hoogste het op het polisblad genoemde bedrag 
per gebeurtenis.
Voor schade aan personen door een schadege-
beurtenis die valt onder de Wet Aansprakelijkheids-
verzekering Motorrijtuigen, geldt een verzekerd
bedrag van 5 miljoen euro.

2 Gekoppelde objecten
De verzekering is eveneens van kracht indien aan
het verzekerde object aanhangwagens of land-
bouwwerktuigen zijn gekoppeld, alsmede indien
deze na koppeling daarvan zijn losgemaakt of
losgeraakt en nog niet buiten het verkeer tot 
stilstand zijn gekomen.

3 Ladingrisico
De verzekering is ook van toepassing op schade
veroorzaakt door zaken die zich bevinden op, dan
wel vallen of gevallen zijn van het verzekerde
object, alsmede van de aangekoppelde aanhang-
wagens of landbouwwerktuigen.
Van de verzekering is echter uitgesloten de
aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade
door zaken, terwijl deze geladen worden op of
gelost worden van het verzekerde object of van 
de aangekoppelde aanhangwagens of landbouw-
werktuigen.

ARTIKEL 5

EXTRA VERGOEDINGEN

ARTIKEL 5.1

KOSTEN VAN RECHTSKUNDIGE BIJSTAND

De maatschappij vergoedt naar aanleiding van een
gedekte gebeurtenis, zo nodig boven het verzekerde
bedrag:
– de kosten van de door Delta Lloyd verleende

rechtsbijstand in een tegen een verzekerde
aanhangig gemaakt strafproces, indien Delta Lloyd
van de hem in artikel 8.2 gegeven bevoegdheid
gebruik maakt; boeten, afkoopsommen en met
een strafproces samenhangende gerechtskosten
worden niet vergoed;

– de kosten van verweer in een door de benadeelde
tegen een verzekerde aanhangig gemaakt burger-
lijk proces, voor zover de leiding overeenkomstig
artikel 8.3 bij Delta Lloyd berust;

– de kosten van verweer in een door de benadeelde
tegen Delta Lloyd aanhangig gemaakt burgerlijk
proces.

ARTIKEL 5.2 

SCHADE AAN EIGEN VOERTUIGEN EN GEBOUWEN EN
AAN LADING

Uitsluitend voor land- en tuinbouwbedrijven (en 
uitdrukkelijk niet bij (agrarische) loonbedrijven, 
hoveniersbedrijven, manege- bedrijven en bij hobby-
matig/particulier gebruik), is tot ten hoogste 
€ 50.000,- per gebeurtenis meeverzekerd de schade
die met of door het verzekerde object is toegebracht
aan:
– andere aan verzekeringnemer in eigendom toebe-

horende voertuigen (onder voertuig te verstaan
een vervoermiddel op wielen dat is ingericht om
personen en/of zaken over land te vervoeren, 
niet zijnde een voertuig dat op het moment van
schadetoebrenging aan het verzekerde object is
gekoppeld);

– aan verzekeringnemer in eigendom toebehorende
of bij verzekeringnemer in gebruik zijnde
gebouwen (onder gebouw te verstaan een
constructie bestemd voor (huisvesting van)
mensen en/of dieren en/of opslag);

– de zaken van derden die met het verzekerde
object of de daaraan gekoppelde aanhangwagens
of werktuigen worden vervoerd. 

Een en ander voor zover:
– de schade is veroorzaakt door schuld van degene

die het verzekerde object bestuurt of bedient;
– de schade niet onder enige andere door verze-

kerde of derden gesloten verzekering is gedekt, 
of zou zijn gedekt als de onderhavige verzekering
niet zou hebben bestaan.

Deze dekking heeft uitsluitend betrekking op de
schade aan de bedoelde voertuigen, de gebouwen en
de lading zelf en derhalve niet op de daaruit voort-
vloeiende schade. Voor deze dekking geldt een eigen
risico van € 1.000,- per gebeurtenis. 
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ARTIKEL 6

UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN IN AANVULLING
OP DE ALGEMENE UITSLUITINGEN

ARTIKEL 6.1

UITSLUITINGEN

In aanvulling op de uitsluitingen zoals vermeld in 
artikel 23, biedt de verzekering geen dekking voor:
1 schade aan zaken onder opzicht

schade aan zaken, anders dan de in artikel 5.2
bedoelde, die een verzekerde onder zich heeft,
met inbegrip van de daaruit voortvloeiende
schade;

2 diefstal of geweldpleging
de aansprakelijkheid van hen die zich door diefstal
of geweldpleging de macht over het verzekerde
object hebben verschaft en van hen die, dit
wetende, het verzekerde object zonder geldige
reden gebruiken en in het algemeen de aanspra-
kelijkheid van hen die niet uitdrukkelijk of stil-
zwijgend door een daartoe bevoegde persoon
gemachtigd zijn als bestuurder of als passagier
gebruik te maken van het verzekerde object;

3 contractuele verplichting
de aansprakelijkheid voor schade die uitsluitend
voortvloeit uit een door verzekerde aangegane
contractuele verplichting;

4 chemische en biologische middelen
de aansprakelijkheid voor schade die verband
houdt met het gebruiken en/of verspreiden van
chemische en biologische middelen;

5 vervoerde personen
de aansprakelijkheid voor schade aan personen 
die zich op of in het verzekerde of het hieraan
gekoppelde of aangehangen object bevinden op
een andere dan een hiervoor bestemde plaats.

ARTIKEL 6.2

BEPERKING VOOR SCHADE AAN ONDERGRONDSE
ZAKEN

1 Algemeen
Onderstaande beperking is uitsluitend van toepas-
sing indien het (loon)werkzaamheden voor derden
betreft of werkzaamheden anders dan agrarische
werkzaamheden in een eigen land- of tuinbouw-
bedrijf.

2 Aansprakelijkheid voor schade aan ondergrondse
zaken
De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de
verzekerden voor schade aan zaken - met inbegrip
van de daaruit voortvloeiende schade - die met 
of door het werkmaterieel is veroorzaakt aan
ondergrondse kabels, buizen, leidingen en andere
ondergrondse zaken. Deze dekking geldt op 
voorwaarde dat de verzekerde de nodige, hierna
omschreven voorzorgsmaatregelen heeft genomen
om schade aan ondergrondse zaken te voorkomen.

3 In acht te nemen voorzorgsmaatregelen
De verzekerde wordt geacht voldoende voorzorgs-
maatregelen te hebben getroffen indien hij
aantoont dat, voorafgaande aan graafwerkzaam-
heden:
– de meest recente gegevens zijn verzameld

omtrent de ligging van mogelijk aanwezige
kabels, buizen, leidingen en dergelijke zaken;
dit kan bijvoorbeeld gebeuren via melding van

de werkzaamheden bij het KLIC (Kabels en
Leidingen Informatie Centrum);

– de vervolgens ontvangen gegevens op het
werk ter inzage liggen;

– door middel van niet-machinaal verrichte
proefsleuven de exacte ligging van de zaken is
gelokaliseerd.

4 Eigen risico bij niet melden aan het KLIC
Indien er door omstandigheden buiten de wil van
de verzekerde geen gelegenheid is om vooraf via
een KLIC-melding gegevens te verkrijgen omtrent
de ligging van eventueel aanwezige ondergrondse
zaken, kan de verzekerde volstaan met het graven
van (niet-machinaal verrichte) proefsleuven.
Indien desondanks schade aan ondergrondse
zaken wordt veroorzaakt, geldt een eigen risico
van 10% van het schadebedrag, met een
minimum van € 2.500,- en een maximum van 
€ 12.500,-.

ARTIKEL 7

VERHAAL

1 Zodra Delta Lloyd krachtens de WAM of een met
de WAM overeenkomende buitenlandse wet aan de
benadeelde vergoeding verschuldigd wordt van
een schade waarvoor geen dekking bestaat, is hij
gerechtigd het door hem verschuldigde te verhalen
op de verzekerden. Het verhaalsrecht omvat ook
de door Delta Lloyd terzake van de schade
gemaakte kosten.

2 Het in artikel 7.1 omschreven verhaalsrecht komt
Delta Lloyd eveneens toe, indien zich een geval
voordoet waarop een beperkende bepaling van
toepassing is, die is opgenomen in een voor de
verzekering geldende bijzondere voorwaarde.

3 Een verhaalsrecht jegens verzekerden komt 
Delta Lloyd ook toe bij schade veroorzaakt na het
einde van de verzekering of dekking. Indien de
schade door een ander dan de verzekeringnemer
is veroorzaakt nadat de dekking volgens artikel
27.4 is geëindigd, zal Delta Lloyd van zijn
verhaalsrecht tegenover de verzekeringnemer
geen gebruik maken, mits deze voldaan heeft aan
de verplichting tot kennisgeving die krachtens dat
artikel op hem rust.

ARTIKEL 8

SCHADEREGELING

In aanvulling op de algemene schadebepalingen zoals
vermeld in artikel 28 gelden de volgende bepalingen.
1 Doorzenden stukken

De verzekerden dienen alle stukken die betrekking
hebben op een schade, zoals aansprakelijkheids-
stellingen, straf- en civiele dagvaardingen en
dergelijke ten spoedigste en onbeantwoord aan
Delta Lloyd te zenden;

2 Bijstand in geval van strafvervolging
Delta Lloyd is gerechtigd de verzekerde tegen wie
een strafvervolging wordt ingesteld door een
raadsman te doen bijstaan. De verzekerde is
verplicht hieraan zijn medewerking te verlenen.
Ingeval de verzekerde wordt veroordeeld kan
Delta Lloyd hem niet verplichten tegen het
gewezen vonnis hoger beroep aan te tekenen;

3 Feitelijke leiding van het proces
De verzekerde die door benadeelde in rechte
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wordt aangesproken tot vergoeding van schade, is
verplicht de feitelijke leiding van het proces over
te laten aan Delta Lloyd en de door deze aange-
wezen raadsman alle benodigde volmachten te
verlenen;

4 Schaderegeling met benadeelden
Uitsluitend Delta Lloyd is gerechtigd vorderingen 
in beginsel of in hun omvang te erkennen, af te
wijzen of door betaling af te doen, tegen derge-
lijke vorderingen verweer te voeren, terzake voor-
schotten te geven, schikkingen of dadingen aan te
gaan en dergelijke. De verzekerden zijn verplicht
zich daarvan te onthouden. De terzake door Delta
Lloyd genomen beslissingen zijn voor hen bindend.

CASCO

ARTIKEL 9

VERZEKERDE

Als verzekerde geldt de verzekeringnemer. 

ARTIKEL 10

OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING

1 Algemeen
Indien uit de polis blijkt dat de dekking ‘Casco’ 
van toepassing is, geeft de verzekering recht 
op vergoeding van schade aan het in de polis
omschreven object in standaarduitrusting, 
veroorzaakt door een hierna genoemde gedekte
gebeurtenis. 
Een zodanige gebeurtenis moet zich tijdens de
looptijd van de verzekering hebben voorgedaan.
Bovendien moet het ten tijde van het sluiten van
de overeenkomst voor de verzekerde onzeker zijn
geweest dat deze gebeurtenis zich zou voordoen.
Als bij een latere wijziging de dekking wordt 
uitgebreid, geldt voor de uitgebreide dekking 
de wijzigingsdatum als het moment waarop de
overeenkomst is gesloten.

2 Gedekte gebeurtenissen
Als gedekte gebeurtenissen gelden:
- plotselinge van buiten komende onheilen, zoals

botsen, slippen, omslaan, van de weg of te
water geraken, bevriezing, kwaadwillige
beschadiging en geweld;

- brand, waaronder ook te verstaan zelfontbran-
ding, explosie, kortsluiting en blikseminslag;

- diefstal, verduistering en joyriding, alsmede
het ontstaan van schade bij het plegen daarvan
- waaronder mede te verstaan de poging
daartoe - of ontstaan gedurende de tijd dat het
materieel als gevolg van één van deze gebeur-
tenissen aan de macht van de verzekerde was
onttrokken;

– onoordeelkundige en foutieve bediening.

ARTIKEL 11

EXTRA VERGOEDINGEN

Delta Lloyd vergoedt voorts, ook indien daarmee de
verzekerde som wordt overschreden:
1 onderdelen en gereedschappen

schade aan de tot de standaarduitrusting beho-
rende onderdelen en gereedschappen, ontstaan
door een gedekte gebeurtenis;

2 accessoires
schade aan accessoires, ontstaan door een
gedekte gebeurtenis, echter tot een maximum
bedrag van € 500,- per gebeurtenis; onder 
accessoires in dit verband te verstaan bevestigde
accessoires voor zover naar aard en omvang
gebruikelijk, niet zijnde telecommunicatieappara-
tuur; overige schade aan accessoires is uitsluitend
gedekt voor zover uitdrukkelijk ter verzekering
opgegeven en geaccepteerd;

3 kosten van berging
de kosten van berging indien het verzekerde
object als gevolg van een gedekte gebeurtenis 
niet meer op eigen kracht verplaatst kan worden;

4 kosten van vervoer
de kosten van vervoer naar de dichtstbijzijnde
reparatie-inrichting waar de beschadiging kan
worden hersteld, indien die beschadiging is opge-
treden als gevolg van een gedekte gebeurtenis;

5 averij-grosse
in geval van vervoer te water de van verzekering-
nemer gevorderde bijdrage in de averij-grosse.

ARTIKEL 12

UITSLUITINGEN IN AANVULLING OP DE ALGEMENE
UITSLUITINGEN

In aanvulling op de uitsluitingen zoals vermeld in
artikel 23, biedt de verzekering geen dekking voor:
1 eigen gebrek

schade als gevolg van onoordeelkundige of
foutieve reparatie, onvoldoende of onoordeel-
kundig onderhoud, giet-, materiaal- en construc-
tiefouten, materiaalmoeheid en in het algemeen
van alle eigen gebreken, al dan niet verborgen. 
Indien deze oorzaken echter een evenement als
bedoeld in artikel 10 ten gevolge hebben, wordt
schade aan het verzekerde object door dat 
evenement wel vergoed;

2 opproppen
schade door opproppen en dergelijke van te
oogsten of te bewerken producten;

3 kortsluiting
schade door uitsluitend kortsluiting aan objecten
ouder dan 15 jaar;

4 messen en bladen
schade aan messen en bladen ontstaan tijdens
grondbewerking of het oogsten of bewerken van
producten;

5 bemestingsapparatuur
schade aan bemestingsapparatuur ontstaan door
stenen, ijzeren voorwerpen en andere ongerech-
tigheid.

De uitsluitingen 4 en 5 gelden niet voor objecten in
bezit van en in gebruik in land- en tuinbouwbedrijven.

ARTIKEL 13

VERBLIJF IN HET BUITENLAND
Indien het verzekerde object zich langer dan 2 weken
aaneengesloten in het buitenland zal bevinden, is de
verzekeringnemer verplicht Delta Lloyd hiervan zo
spoedig mogelijk mededeling te doen. Delta Lloyd
behoudt zich het recht voor vervolgens de premie
en/of de voorwaarden van de verzekering te herzien
of de dekking te beëindigen.
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ARTIKEL 14

SCHADEREGELING

In aanvulling op de algemene schadebepalingen zoals
vermeld in artikel 28 gelden de volgende bepalingen.

ARTIKEL 14.1

VASTSTELLING SCHADEVERGOEDING

1 Kosten van herstel
In geval van beschadiging vergoedt Delta Lloyd de
kosten van herstel, mits vooraf door Delta Lloyd
goedgekeurd, tot ten hoogste het bedrag dat in
geval van een totaal verlies als vermeld in artikel
14.1.2 wordt betaald. 
Voor onderdelen en toebehoren die kennelijk aan
slijtage onderhevig zijn, zal voor normale slijtage
een redelijke aftrek nieuw voor oud worden toege-
past.
Uitsluitend voor landbouwtractoren in bezit van en
in gebruik in land- en tuinbouwbedrijven geldt een
afwijkende regeling: indien de herstelkosten
worden begroot op een bedrag dat hoger ligt dan
2/3 van hetgeen wordt betaald in geval van een
totaal verlies als vermeld in artikel 14.1.2, dan
wordt de schade vergoed als betrof het een totaal
verlies.

2 Verlies
Ingeval het verzekerde object geheel verloren
gaat, vergoedt Delta Lloyd de waarde van het
verzekerde object op het ogenblik voor de schade
(de dagwaarde), verminderd met de waarde van
de restanten. 
Uitsluitend voor landbouwtractoren in bezit van 
en in gebruik in land- en tuinbouwbedrijven die
medeverzekerd zijn tegen van buitenkomende
onheilen, zal de waarde van het verzekerde object
als volgt worden vastgesteld:
– ontstaat de schade binnen een periode van 

12 maanden na de datum waarop het object
voor het eerst in gebruik werd genomen, dan
wordt de waarde van het object op het ogen-
blik voor de schade gesteld op de op dat
moment geldende vergelijkbare nieuwwaarde;

– ontstaat de schade na het verstrijken van
vorenbedoelde periode van 12 maanden, maar
voor het verstrijken van een periode van 48
maanden sinds de ingebruikneming, dan wordt
de waarde van het verzekerde object op het
ogenblik voor de schade gesteld op de op dat
moment geldende vergelijkbare nieuwwaarde,
verminderd met 1% van dat bedrag voor elke
maand waarmee eerstbedoelde periode is 
overschreden;

– ontstaat de schade na het verstrijken van een
periode van 48 maanden sinds de ingebruik-
neming van het verzekerde object, dan wordt
de waarde van het verzekerde object op het
ogenblik voor de schade gesteld op de
dagwaarde.

ARTIKEL 14.2 

ONDERZOEK/DIRECT HERSTEL

De verzekeringnemer is verplicht Delta Lloyd na een
schade in de gelegenheid te stellen deze te onder-
zoeken voordat de schade wordt hersteld. Indien de
schade minder bedraagt dan € 750,- kan de schade

direct hersteld worden. In dat geval dienen de
beschadigde en vervangen onderdelen voor eventuele
controle beschikbaar te blijven, op straffe van verlies
van rechten.

ARTIKEL 14.3 

DESKUNDIGEN 

Bij verschil van mening over het schadebedrag heeft
de verzekeringnemer het recht om tegenover de
deskundige van Delta Lloyd zelf ook een deskundige
aan te wijzen, wiens kosten voor rekening van verze-
keringnemer zijn. Beide deskundigen dienen voor de
aanvang van hun werkzaamheden een derde deskun-
dige te benoemen die, in geval van gebrek aan over-
eenstemming over de oorzaak of omvang van de
schade, binnen de grenzen van de beide rapportages
het schadebedrag bindend heeft vast te stellen. Van
zijn kosten dragen verzekeringnemer en Delta Lloyd
elk de helft.

ARTIKEL 15

SUBROGRATIE EN AFSTAND VERHAALSRECHT

1 Overgang van rechten
Door de vergoeding van cascoschade gaan de
rechten van de verzekeringnemer tegen derden op
Delta Lloyd over evenals de rechten op het verze-
kerde object, dat door diefstal of verduistering
verloren is gegaan en waarvoor de schadevergoe-
ding is betaald. De verzekeringnemer is verplicht
Delta Lloyd behulpzaam te zijn bij zijn pogingen
om de schade op derden te verhalen.

2 Afstand verhaalsrecht
Delta Lloyd doet afstand van zijn recht op verhaal
jegens de gemachtigde bestuurder, de gemach-
tigde passagier en hun werkgever. Delta Lloyd
behoudt echter zijn recht op verhaal in de gevallen
waarin de schade op grond van een uitsluiting
genoemd in de artikelen 23.1.4 en 23.1.5 is uitge-
sloten, maar aan de verzekeringnemer is betaald
omdat hem terzake van de uitgesloten omstandig-
heden geen verwijt trof.

SCHADE BESTUURDER

ARTIKEL 16

VERZEKERDE

De verzekerde is de persoon die zich met directe of
indirecte toestemming van verzekeringnemer op of in
het verzekerde object bevindt als bestuurder.
Verzekeringnemer is dus zelf ook een verzekerde
wanneer hij zich als bestuurder in het verzekerde
object bevindt.

ARTIKEL 17

OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING

1 Algemeen
Indien uit de polis blijkt dat de dekking ‘Schade
bestuurder’ van toepassing is, geeft de verzeke-
ring recht op vergoeding van de schade die de
verzekerde lijdt als gevolg van een gedekte
gebeurtenis. 
Een zodanige gebeurtenis moet zich tijdens de
looptijd van de verzekering hebben voorgedaan.
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Bovendien moet het ten tijde van het sluiten van
de overeenkomst voor de verzekerde onzeker zijn
geweest dat deze gebeurtenis zich zou voordoen.
Als bij een latere wijziging de dekking wordt uitge-
breid, geldt voor de uitgebreide dekking de wijzi-
gingsdatum als het moment waarop de
overeenkomst is gesloten.

2 Schade
Onder schade wordt verstaan: 
schade ten gevolge van letsel of benadeling van de
gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge
hebbend.

3 Gedekte gebeurtenissen
Als gedekte gebeurtenis gelden:
– een verkeersongeval, zijnde een botsing, aan-

of overrijding waarbij het verzekerde object is
betrokken;

– enig ander ongeval dat de verzekerde als
bestuurder (ook: bij het in-/uitstappen, tijdens
tanken en noodreparaties) van het verzekerde
object treft, voor zover dat ongeval is te
beschouwen als een plotseling en onverwacht
van buiten komend, op het lichaam van de
verzekerde inwerkend geweld dat rechtstreeks
een medisch vast te stellen letsel doet
ontstaan. 

ARTIKEL 18

UITSLUITING IN AANVULLING OP DE ALGEMENE
UITSLUITINGEN

In aanvulling op de uitsluitingen zoals vermeld in 
artikel 23, biedt de verzekering geen dekking voor
schade die de verzekerde kan vorderen bij de 
WA-verzekeraar van een andere bij het ongeval
betrokken partij. Bij een duurzaam verschil van
mening over de schuldvraag zal de maatschappij tot
afwikkeling overgaan, onder de voorwaarde dat de
verzekerde desgevraagd zijn vorderingsrecht op die
WA-verzekeraar(s) aan de maatschappij overdraagt.

ARTIKEL 19

SCHADEREGELING

In aanvulling op de algemene schadebepalingen zoals
vermeld in artikel 28 gelden de volgende bepalingen.
1 Vaststelling vergoeding/rechthebbende

De omvang van de vergoeding wordt vastgesteld
overeenkomstig de daartoe strekkende bepalingen
van het Burgerlijk Wetboek. Als rechthebbende op
de vergoeding krachtens deze verzekering gelden
nooit anderen dan de rechtstreeks bij de schade-
gebeurtenis betrokken verzekerde of diens nage-
laten betrekkingen.

2 Betekenis verzekerd bedrag
Het in de polis vermelde verzekerde bedrag geldt
als maximum vergoeding per gebeurtenis.

ALGEMEEN

ARTIKEL 20

VERZEKERINGSGEBIED

De verzekering is van kracht binnen Europa.
In de landen gelegen binnen het verzekeringsgebied
zijn tevens de wettelijke bepalingen van die landen
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzeke-
ring op deze verzekering van toepassing.

ARTIKEL 21

BURENHULP

Voor land- en tuinbouwbedrijven blijft de verzekering
van kracht bij het verlenen van burenhulp. Deze
dekking geldt niet voor werkzaamheden met shovels
en kranen.

ARTIKEL 22

TIJDELIJK GEBRUIK VAN EEN ANDER OBJECT

Indien en zolang het verzekerde object in verband
met reparatie, revisie of een dergelijke behandeling
tijdelijk niet voor de verzekeringnemer beschikbaar 
is, is de verzekering ook van kracht voor het vervan-
gende object.
Deze dekking is slechts van kracht indien de schade
niet onder enige andere door verzekerde of derden
gesloten verzekering is gedekt, of zou zijn gedekt als
de onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan.

ARTIKEL 23

ALGEMENE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN

ARTIKEL 23.1

UITSLUITINGEN

Van de verzekering is uitgesloten:
1 verhuur/andere doeleinden

schade, veroorzaakt terwijl het verzekerde object
is verhuurd of wordt gebruikt voor andere doel-
einden dan in de polis of op het aanvraagformulier
vermeld of voor een ander doel dan door de wet is
toegestaan;

2 atoomkernreacties
schade, veroorzaakt door, optredende bij of voort-
vloeiende uit atoomkernreacties, onverschillig hoe
de reactie is ontstaan;

3 molest
schade, veroorzaakt door of ontstaan uit gewa-
pend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse
onlusten, oproer en muiterij.
Deze zes genoemde vormen van molest, alsmede
de definities daarvan, vormen een onderdeel van
de tekst die door het Verbond van Verzekeraars in
Nederland d.d. 2 november 1981 ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank in ’s-Gravenhage is
gedeponeerd;

4 opzet
schade die met opzet of met goedvinden van een
verzekerde is veroorzaakt;

5 niet nakomen verplichtingen
schade, omtrent welker ontstaan, aard of omvang
een verzekerde een onvolledige of onware opgave
doet of waaromtrent hij één van de in de artikelen
8, 14 en 15 van deze voorwaarden genoemde
verplichtingen niet nakomt;
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6 rijden onder invloed
schade die een bestuurder of passagier veroor-
zaakt, terwijl hij onder zodanige invloed van alco-
holhoudende drank of enig bedwelmend middel
verkeert, dat hij geacht moet worden niet in staat
te zijn het motorrijtuig naar behoren te besturen,
dan wel dat het rijden hem bij wet of door de
overheid zou zijn verboden;

7 onbevoegde bestuurder
schade veroorzaakt terwijl de feitelijke bestuurder
wettelijk niet gerechtigd is het verzekerde object
te besturen; dit is niet van toepassing als de
onbevoegdheid van de bestuurder uitsluitend
voortvloeit uit diens jeugdige leeftijd, mits deze
niet jonger is dan 12 jaar en sprake is van gebruik
in een land- of tuinbouwbedrijf op eigen terrein.

De uitsluitingen 4 en 5 gelden niet voor de verzekerde
die aantoont dat de daarin bedoelde omstandigheden
zich buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben voor-
gedaan en dat hem terzake van deze omstandigheden
geen enkel verwijt treft.

ARTIKEL 23.2

BEPERKTE VERGOEDING BIJ TERRORISMESCHADE

De volgende bepalingen gelden ten aanzien van het
‘terrorismerisico’.
1 Beperkte schadevergoeding

Bij schade als gevolg van gebeurtenissen die
(direct of indirect) verband houden met:
– terrorisme of preventieve maatregelen
– handelingen of gedragingen ter voorbereiding

van terrorisme of preventieve maatregelen,
geldt dat de schadevergoeding door de maat-
schappij kan worden beperkt tot het bedrag van de
uitkering die de maatschappij, overeenkomstig de
toepassing van het Uitkeringsprotocol, ontvangt
van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij
voor Terrorismeschaden NV (NHT). De NHT beslist
of er sprake is van een terrorismeschade. Op 
vergoeding kan niet eerder aanspraak worden
gemaakt dan na deze beslissing en de bekend-
making van het bedrag van de vergoeding. De
volledige tekst van het uitkeringsprotocol is te
raadplegen op www.terrorismeverzekerd.nl.

2 Maximale uitkering per locatie
– Per verzekeringnemer wordt per verzekerde locatie

door de NHT per jaar maximaal € 75.000.000,-
uitgekeerd, ongeacht het aantal afgegeven
polissen. Voor de toepassing hiervan geldt dat
rechtspersonen en vennootschappen die zijn
verbonden in een groep, tezamen worden aange-
merkt als één verzekeringnemer.

– Onder verzekerde locatie wordt hierbij verstaan
alle op het risicoadres aanwezige, door verzeke-
ringnemer verzekerde objecten alsmede daar-
buiten gelegen objecten op minder dan vijftig
meter afstand van elkaar gelegen en waarvan
tenminste één op het risicoadres is gelegen.

3 Verval van rechten bij niet-tijdige melding
In aanvulling op het vermelde in artikel 28.2 geldt
dat elk recht op schadevergoeding of uitkering
vervalt als de melding van de claim niet is gedaan
binnen twee jaar nadat de NHT heeft beslist of er
sprake is van een terrorismeschade.

ARTIKEL 24

HERZIENING VAN PREMIE EN VOORWAARDEN

De maatschappij heeft het recht om de premie en/of
voorwaarden voor verzekeringen van dezelfde soort
als deze verzekering te herzien en deze verzekering
tussentijds aan te passen aan de nieuwe premie en/of
voorwaarden.
De maatschappij zal verzekeringnemer van tevoren
schriftelijk in kennis stellen van de aanpassing.
Tot 30 dagen na de datum waarop de aanpassing is
gaan gelden, heeft verzekeringnemer het recht deze
schriftelijk te weigeren, indien de aanpassing leidt tot
hogere premie of voorwaarden die voor hem nadeliger
zijn. Indien verzekeringnemer van dit recht gebruik
maakt eindigt de verzekering op de datum waarop de
aanpassing is gaan gelden.
Als de verzekering bestaat uit verschillende in de polis
vermelde en in de premieopstelling gespecificeerde
onderdelen, dan geldt de regeling in dit artikel per
onderdeel en is beëindiging alleen mogelijk voor de
onderdelen waarop de aanpassing betrekking heeft.

ARTIKEL 25

PREMIE

ARTIKEL 25.1

PREMIEBETALING

1 Premie verschuldigd per premievervaldatum
De premie, waarin begrepen de kosten en de
assurantiebelasting, is bij vooruitbetaling op de
premievervaldatum verschuldigd. Deze datum
wordt altijd op het betalingsverzoek vermeld.

2 Gevolg van wanbetaling bij aanvangspremie
Indien verzekeringnemer de aanvangspremie, 
dat is de eerste premie die na het sluiten van de
verzekering verschuldigd wordt, niet uiterlijk op de
dertigste dag na ontvangst van het betalingsver-
zoek betaalt of weigert te betalen, wordt zonder
dat een aanmaning door de maatschappij is
vereist geen dekking verleend ten aanzien van alle
gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden nadat
30 dagen sinds de ingangsdatum zijn verstreken.
Onder aanvangspremie wordt mede verstaan de
premie die de verzekeringnemer in verband met
een tussentijdse wijziging van de verzekering 
verschuldigd wordt.

3 Gevolg van wanbetaling bij vervolgpremie en
volgende premietermijnen
Indien verzekeringnemer de tweede en/of
volgende premietermijnen, dan wel de vervolg-
premie weigert te betalen, wordt geen dekking
verleend ten aanzien van gebeurtenissen die na 
de voor die premie geldende vervaldag hebben
plaatsgevonden. Indien verzekeringnemer de
tweede en/of volgende premietermijnen, dan wel
de vervolgpremie niet tijdig betaalt, wordt geen
dekking verleend ten aanzien van gebeurtenissen
die hebben plaatsgevonden vanaf de vijftiende dag
nadat de maatschappij de verzekeringnemer na 
de vervaldag schriftelijk heeft aangemaand en
betaling is uitgebleven.
Onder vervolgpremie wordt mede verstaan de
premie die de verzekeringnemer bij stilzwijgende
verlenging van de verzekering verschuldigd wordt.
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4 Verschuldigdheid premie blijft /Herstel dekking bij
betaling achteraf 
Ook al wordt de dekking wegens wanbetaling
opgeschort of beëindigd, de verzekeringnemer
blijft verplicht de premie te voldoen. De dekking
wordt weer van kracht voor gebeurtenissen die
hebben plaatsgevonden na de dag waarop hetgeen
de verzekeringnemer verschuldigd is, voor het
geheel, dus inclusief alle tot dan toe onbetaald
gebleven opeisbare premietermijnen, door de
maatschappij is ontvangen.

ARTIKEL 25.2

PREMIERESTITUTIE

Behalve bij opzegging wegens opzet de verzekeraar 
te misleiden, wordt bij tussentijdse beëindiging de
lopende premie naar billijkheid verminderd.

ARTIKEL 26

NO-CLAIM KORTING

ARTIKEL 26.1

OPBOUW NO-CLAIMKORTING

Nadat bij het afsluiten van de verzekering de no-claim
korting op de premie is bepaald, wordt na elk ver-
zekeringsjaar het nieuwe kortingspercentage vastge-
steld. Bepalend hiervoor is het aantal schades dat zich
in het afgelopen verzekeringsjaar heeft voorgedaan en
waaruit een verplichting tot schadevergoeding voor de
maatschappij voortvloeit. De korting wordt volgens
onderstaande tabel toegekend. 

Als u nu heeft u een en wordt de trede in het 

staat op korting van eerstvolgende verzekerings

trede jaar

bij 3 

zonder bij 1 bij 2 of meer 

schade schade schades schades

0 0% 1 0 0 0

1 5% 2 0 0 0

2 10% 3 0 0 0

3 20% 4 0 0 0

4 30% 5 2 0 0

5 40% 6 3 0 0

6 40% 7 4 1 0

7 40% 7 5 2 0

ARTIKEL 26.2

GEEN TERUGVAL NO-CLAIMKORTING

Na een schade vindt geen terugval in no-claim korting
plaats als:
1 geen schadevergoeding verschuldigd is;
2 een betaalde schade geheel is verhaald;
3 er sprake is van een aanrijding met een fietser of

voetganger, waarbij ter zake van het ontstaan van
die aanrijding aan de verzekerde geen enkel
verwijt kan worden gemaakt;

4 een betaalde schade door de verzekeringnemer
voor eigen rekening is genomen, binnen 12 
maanden nadat hem van het uitgekeerde bedrag
bericht is gedaan.

ARTIKEL 27

GELDIGHEIDSDUUR EN OPZEGMOGELIJKHEDEN

ARTIKEL 27.1

CONTRACTTERMIJN VAN DE VERZEKERING

De verzekering wordt afgesloten voor een bepaalde
periode. Deze periode, aan te duiden als eerste
contracttermijn, eindigt op de contractvervaldatum
zoals vermeld in de polis die na het afsluiten van de
verzekering is afgegeven.
Na afloop van de eerste contracttermijn wordt de
verzekering, behoudens toepassing van een opzeg-
mogelijkheid, telkens verlengd voor een periode van
12 maanden. De einddatum van een verlengings-
periode geldt als nieuwe contractvervaldatum.

ARTIKEL 27.2

OPZEGMOGELIJKHEDEN VOOR DE MAATSCHAPPIJ

De maatschappij heeft het recht de verzekering 
schriftelijk te beëindigen:
1 Tegen het einde van een verstreken contract-

termijn, met inachtneming van een opzegtermijn
van ten minste twee maanden.

2 Indien de verzekeringnemer de verschuldigde 
premie weigert te betalen of niet tijdig betaalt. 
In geval van niet tijdige betaling van de vervolg-
premie echter uitsluitend indien de maatschappij
de verzekeringnemer na de premievervaldag
vruchteloos tot betaling heeft aangemaand. De
verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief
genoemde datum; die datum zal bij niet tijdige
betaling van de vervolgpremie niet eerder zijn dan
een datum die twee maanden na de dagtekening
van de opzeggingsbrief ligt.

3 Binnen twee maanden na de ontdekking dat de
verzekeringnemer de mededelingsplicht bij het
aangaan van de verzekering niet is nagekomen 
en verzekeringnemer daarbij heeft gehandeld met
het opzet de maatschappij te misleiden dan wel de
maatschappij de verzekering bij kennis van de
ware stand van zaken niet zou hebben gesloten.
De verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief
genoemde datum.

4 Na een zodanige wijziging van het risico, dat de
maatschappij niet zou hebben verzekerd, met een
opzegtermijn van ten minste 30 dagen.

5 Indien de door de maatschappij voorgeschreven
maatregelen of voorzieningen ter beperking van
het risico niet binnen de vastgestelde termijn zijn
getroffen, met een opzegtermijn van ten minste
14 dagen.

ARTIKEL 27.3

OPZEGMOGELIJKHEDEN VOOR DE VERZEKERING-
NEMER

De verzekering eindigt door een schriftelijke opzeg-
ging door verzekeringnemer:
1 Tegen het einde van de eerste contracttermijn,

met inachtneming van een opzegtermijn van ten
minste twee maanden. De verzekering eindigt in
dat geval op de contractvervaldatum. Na het
verstrijken van de eerste contracttermijn kan de
verzekering ieder moment worden opgezegd, met
inachtneming van een opzegtermijn van ten
minste één maand.
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2 Binnen één maand na ontvangst van de medede-
ling van de maatschappij houdende een wijziging
van premie- en of voorwaarden ten nadele van
verzekeringnemer en/of verzekerde. De verzeke-
ring eindigt op de dag waarop de wijziging volgens
de mededeling van de verzekeraar ingaat, maar
niet eerder dan een maand na de datum van 
dagtekening van bedoelde mededeling;

3 Binnen twee maanden nadat de maatschappij
tegenover verzekeringnemer een beroep op de
niet-nakoming van de mededelingsplicht bij het
aangaan van de verzekering heeft gedaan. De
verzekering eindigt op de datum die in de opzeg-
gingsbrief is vermeld of bij gebreke daarvan op de
datum van dagtekening van de opzeggingsbrief.

ARTIKEL 27.4

ANDERE BEËINDIGING

De dekking eindigt zodra de verzekeringnemer, of in
geval van zijn overlijden zijn erfgenamen, ophouden
belang te hebben bij het verzekerde object en tevens
de feitelijke macht erover verliezen.
De dekking eindigt niet bij overgang van eigendom
die niet gepaard gaat met de hiervoor genoemde
omstandigheden. De verzekeringnemer of zijn erfge-
namen zijn verplicht binnen acht dagen na iedere
overgang van eigendom en iedere omstandigheid die
tot het einde van de dekking heeft geleid daarvan
mededeling te doen aan Delta Lloyd.

ARTIKEL 28

SCHADE

ARTIKEL 28.1

VERPLICHTINGEN

1 Schademeldingsplicht
Zodra verzekeringnemer of de tot uitkering gerech-
tigde op de hoogte is of behoort te zijn van een
gebeurtenis die voor de maatschappij tot een
uitkeringsplicht kan leiden, is hij verplicht die
gebeurtenis zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk
is te melden.

2 Schade-informatieplicht
Verzekeringnemer en de tot uitkering gerechtigde
zijn verplicht binnen een redelijke termijn aan de
maatschappij alle inlichtingen en bescheiden te
verschaffen die voor de maatschappij van belang
zijn om haar uitkeringsplicht te beoordelen.

3 Medewerkingsplicht / Plicht om schade te
voorkomen en te verminderen
Verzekeringnemer en de tot uitkering gerechtigde
zijn verplicht hun volle medewerking te verlenen
en alles na te laten wat de belangen van de 
maatschappij zou kunnen benadelen. Dit betekent
voorts de plicht om bij de verwezenlijking van een
gebeurtenis waarvoor de verzekering dekking
biedt, of het ophanden zijn daarvan, binnen rede-
lijke grenzen alle maatregelen te nemen die tot
voorkoming of vermindering van schade kunnen
leiden.

ARTIKEL 28.2

VERLIES VAN RECHTEN EN VERJARING

1 Sanctie bij niet nakomen verplichtingen
Aan deze verzekering kunnen geen rechten
worden ontleend indien verzekeringnemer of 
de tot uitkering gerechtigde een of meer van de
hierboven en / of elders in deze voorwaarden
genoemde verplichtingen niet is nagekomen en
daardoor de belangen van de maatschappij heeft
benadeeld.

2 Sanctie bij opzet tot misleiding
Elk recht op uitkering komt te vervallen, indien
verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde
de in de hiervoor omschreven verplichtingen niet
is nagekomen met het opzet de verzekeraar te
misleiden, tenzij de misleiding deze sanctie niet
rechtvaardigt.

3 Verjaring
Een rechtsvordering tegen de maatschappij tot het
doen van een uitkering verjaart door verloop van
drie jaren na het moment waarop de verzekering-
nemer of de tot uitkering gerechtigde kennis kreeg
of had kunnen krijgen van een gebeurtenis waaruit
voor de maatschappij een verplichting tot uitkering
kan voortvloeien.
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