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a. aan personen, en zaken van anderen dan de 
verzekeringnemer, veroorzaakt door of met een 
motorrijtuig als bedoeld in artikel 1.2 en/of een 
daaraan gekoppelde aanhangwagen of oplegger; 

b. veroorzaakt terwijl met een motorrijtuig als bedoeld 
in artikel 1.2 een ander motorrijtuig werd gesleept of 
getakeld; 

c. veroorzaakt – anders dan bij het laden of lossen – 
door goederen, die zich bevinden op, dan wel vallen 
of gevallen zijn van een motorrijtuig als bedoeld in 
artikel 1.2; 

d. veroorzaakt met een motorrijtuig als bedoeld 
in artikel 1.2 door een in artikel 1.1 c genoemde 
verzekerde (tenminste 16 jaar oud) die niet beschikt 
over een geldig Nederlands rijbewijs voor de categorie 
waartoe het bestuurde motorrijtuig behoort, mits de 
schade is voorgevallen in het bedrijfsgebouw of op het 
bedrijfsterrein van de verzekeringnemer. 

2.2 Eigen en gehuurde zaken 
Indien en voor zover geen beroep kan worden gedaan 
op een andere verzekering, al dan niet van oudere 
datum, dekt de verzekering tot ten hoogste de daarvoor 
op het polisblad genoemde som per gebeurtenis, 
tevens de aansprakelijkheid van de verzekerden 
als bedoeld in artikel 1.1 c voor schade met een 
motorrijtuig toegebracht aan eigendommen van de 
verzekeringnemer, uitgezonderd geld, geldswaardige 
papieren en kostbaarheden, of aan de door hem 
gehuurde panden en/of bedrijfsmiddelen. 

2.3 Wettelijke rente 
Krachtens de verzekering wordt in geval van een 
gedekte schade tevens vergoed – ook boven de 
verzekerde som – de wettelijke rente over het door de 
verzekering gedekte deel van de hoofdsom. 

2.4 Borgsom 
Indien ter waarborging van de rechten van de 
benadeelde door een overheid het stellen van een 
zekerheid wordt verlangd om de opheffing van de 
vrijheidsbeperking van een verzekerde of van een 
op het motorrijtuig gelegd beslag te verkrijgen, zal 
de maatschappij deze zekerheid verstrekken tot ten 
hoogste € 45.378,– voor alle verzekerden tezamen, mits 
de verzekerde te wiens behoeve dit geschiedt jegens 
de maatschappij terzake van de schade aanspraak 
op vergoeding heeft. De verzekerde is verplicht de 
maatschappij te machtigen over de zekerheidstelling 
te beschikken zodra deze wordt vrijgegeven; hij zal alle 

Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen 
rubriek AVM 

1.1 Verzekerden 
Verzekerden zijn: 
a. de verzekeringnemer waaronder begrepen de 

directieleden; 
b. de echtgenoten van de onder 1.1 a genoemde 

personen; 
c. de ondergeschikten van de verzekeringnemer ten 

aanzien van de werkzaamheden die zij voor hem 
verrichten in het bedrijf waarop deze verzekering 
betrekking heeft; 

d. de door de verzekeringnemer gemachtigde 
bestuurder en passagiers van motorrijtuigen als 
bedoeld in artikel 1.2 alsmede hun werkgever(s). 

1.2 Motorrijtuigen 
Onder motorrijtuig wordt verstaan motorrijtuigen die: 
a. aan de verzekeringnemer en/of aan de directieleden 

in eigendom toebehoren; 
b. toebehoren aan de echtgenoten van de onder 1.2 a 

genoemde personen; 
c. door de verzekeringnemer zijn voorzien van een 

handelaarskenteken, mits het gebruik daarvan 
voldoet aan de wettelijk gestelde eisen; 

d. aan de verzekeringnemer – ten behoeve van 
klanten – zijn toevertrouwd voor reparatie, 
onderhoud, slepen, takelen, bergen, taxatie, controle 
of een dergelijke handeling. 

Voor de onder artikel 1.2 a, b en c genoemde motor-
rijtuigen wordt deze verzekering geacht te voldoen 
aan de door of krachtens de Wet Aansprakelijkheids-
verzekering Motorrijtuigen (WAM) gestelde eisen. 
De genoemde motorrijtuigen zijn uitsluitend verzekerd 
indien de daarbij behorende kentekens aan de 
maatschappij zijn opgegeven. 

De maatschappij verplicht zich de opgegeven kentekens 
bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer aan- en af te 
melden. 

Artikel 2 Omvang van de dekking 

2.1 Aansprakelijkheid 
Tot ten hoogste de daarvoor genoemde verzekerde 
som per gebeurtenis, dekt de verzekering de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden 
voor schade: 

Inhoud



Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen | Voorwaardenblad 364-93 4

Artikel 4 Verhaal 

In alle gevallen waarin een verzekerde op grond 
van wettelijke bepalingen met betrekking tot deze 
verzekering of ingevolge deze verzekering zelf, geen 
aanspraak heeft op dekking, heeft de maatschappij 
het recht het door haar verschuldigde, met inbegrip van 
kosten, te verhalen op: 
• de tegenover de benadeelde aansprakelijke 

verzekerden; 
• de verzekeringnemer, 
zodra zij ingevolge de WAM of een met de WAM 
overeenkomende buitenlandse wet toch schade zal 
moeten vergoeden.
Schaderegelingsovereenkomsten tussen verzekeraars 
onderling beïnvloeden het recht op verhaal niet. 

De maatschappij zal van dit verhaalsrecht geen gebruik 
maken als de desbetreffende verzekerde kan aantonen 
dat de schade zich buiten zijn weten of tegen zijn wil 
heeft voorgedaan en hem in redelijkheid geen verwijt 
treft. 

Artikel 5 Verzekeraarshulpdienst 

Indien voor een motorrijtuig een Verzekeraarshulpkaart 
is afgegeven, bestaat voor het desbetreffende 
motorrijtuig recht op hulp en/of vergoeding van kosten 
zoals hierna onder 5.1 en 5.2 omschreven indien: 
• de hulp tot stand is gekomen en/of de kosten zijn of 

worden gemaakt in overleg met en na instemming van 
de VHD AlarmCentrale/VHD TravelCare; 

• het recht op hulp wordt aangetoond aan de hand van 
de Verzekeraarshulpkaart; 

• verzekerde zijn volledige medewerking verleent; 
• de hulpverlening kan worden uitgeoefend en niet 

wordt verhinderd door een natuurramp. 

5.1 Hulpverlening in Nederland VHD AlarmCentrale 
Het recht op hulp ontstaat wanneer het motorrijtuig 
en/of aangekoppelde aanhangwagen of zijspan, door 
een ongeval, brand of enig ander van buiten komend 
onheil – waaronder niet wordt verstaan een mechanisch 
defect – niet meer kan rijden en/of de bestuurder 
daardoor niet meer in staat is het motorrijtuig te 
besturen, terwijl geen van de inzittenden bevoegd en in 
staat is het besturen over te nemen. 

medewerking moeten verlenen om de terugbetaling te 
verkrijgen. 

Artikel 3 Uitsluitingen 

3.1 De maatschappij is geen vergoeding verschuldigd 
indien het motorrijtuig: 
a. werd gebruikt voor deelname aan 

snelheidswedstrijden of -ritten; 
b. werd gebruikt voor vervoer van personen tegen 

betaling (waaronder niet wordt verstaan privévervoer 
tegen een tegemoetkoming in de kosten); 

c. werd verhuurd (waaronder begrepen leasing), 
met uitzondering van het motorrijtuig dat door de 
verzekeringnemer aan een klant in bruikleen is 
gegeven gedurende de tijd dat: 
• die klant zijn motorrijtuig aan de verzekeringnemer 

heeft toevertrouwd voor reparatie, onderhoud, 
slepen, takelen, bergen, taxatie, controle of een 
dergelijke handeling of; 

• een door die klant bij de verzekeringnemer gekocht 
motorrijtuig nog niet werd afgeleverd; 

d. werd bestuurd door iemand aan wie, door een vonnis 
of een daartoe bevoegde instantie, de rijbevoegdheid 
was ontzegd, of werd bestuurd door iemand die 
geen houder was van een in Nederland geldig 
rijbewijs voor de categorie, waartoe het motorrijtuig 
behoort, tenzij met het motorrijtuig werd gereden in 
het bedrijfsgebouw of op het bedrijfsterrein van de 
verzekeringnemer; 

De uitsluitingen genoemd onder a t/m d gelden niet voor 
een verzekerde die aantoont dat de daarin bedoelde 
omstandigheden zich buiten zijn weten of tegen zijn wil 
hebben voorgedaan en dat hem daarvoor in redelijkheid 
geen verwijt treft. 

3.2 De maatschappij is, behoudens het bepaalde in 
artikel 2.2, geen vergoeding verschuldigd voor schade 
aan zaken die de verzekeringnemer, de bezitter, de 
houder of de bestuurder van het motorrijtuig geheel of 
gedeeltelijk toebehoren, die hij onder zich had of die met 
het motorrijtuig werden vervoerd.
Deze uitsluiting geldt niet voor bagage van de 
passagiers en voor de gedekte schade aan het motor-
rijtuig.

3.3 De maatschappij is geen vergoeding verschuldigd 
voor aan de bestuurder van het motorrijtuig 
toegebrachte personenschade. 

Inhoud
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5.3 Verwijzen en verhaal 
Bij samenloop van hulpverleningsrechten zullen de VHD 
AlarmCentrale en VHD TravelCare niet verwijzen naar 
andere hulpinstanties. 
De VHD/maatschappij behoudt zich het recht voor om 
eventueel te verhalen op andere verzekeraars. 

5.4 Eigen risico en no-claim 
Een eventueel eigen risico is op deze hulpverlening niet 
van toepassing. Een beroep op hulpverlening heeft geen 
invloed op de no-claim.

De hulpverlening binnen Nederland omvat: 
a. berging en vervoer van het beschadigde motorrijtuig 

en/of aanhangwagen of zijspan naar één – door de 
verzekerde te bepalen – adres in Nederland; 

a. het vervoer van de bestuurder en eventuele 
inzittenden met hun persoonlijke bezittingen per taxi 
naar één – door de bestuurder te bepalen – adres in 
Nederland. 

5.2 Hulpverlening buiten Nederland VHD 
TravelCare 
Het recht op hulp ontstaat wanneer het motorrijtuig 
en/of aangekoppelde aanhangwagen of zijspan, door 
een ongeval, brand of enig ander van buiten komend 
onheil – waaronder niet wordt verstaan een mechanisch 
defect – niet meer kan rijden en/of de bestuurder 
daardoor niet meer in staat is het motorrijtuig te 
besturen, terwijl geen van de inzittenden bevoegd en in 
staat is het besturen over te nemen. 

De hulpverlening binnen het geldigheidsgebied in het 
buitenland omvat: 
a. het vergoeden van de noodzakelijke kosten van 

berging en slepen van het motorrijtuig naar de 
dichtsbijzijnde garage waar de schade kan worden 
beoordeeld en/of hersteld; 

b. het vervoer van het beschadigde motorrijtuig en/of de 
aanhangwagen of zijspan naar één door verzekerde 
te bepalen adres in Nederland, mits: 
• dit object niet binnen 4 werkdagen, eventueel 

door middel van een noodreparatie, zodanig kan 
worden gerepareerd dat de (terug)reis op technisch 
verantwoorde wijze kan plaatsvinden; 

• de kosten van dit vervoer lager zijn dan de 
dagwaarde van het gestrande object; indien de 
vervoerskosten hoger zijn, worden de kosten 
vergoed van de invoer of vernietiging – ter 
plaatse – van het gestrande object; in dat geval 
heeft de verzekerde ook recht op vervoer van de 
reisbagage naar Nederland; 

c. de terugreiskosten van de bestuurder en de eventuele 
inzittenden als op grond van het vermelde onder b. 
niet met het motorrijtuig wordt teruggereisd.

Vergoed worden de kosten van vervoer per: 
• taxi naar het dichtsbij gelegen spoorwegstation; 
• trein (2e klas) naar het spoorwegstation in Nederland 

dat het dichtst ligt bij de plaats van bestemming; 
• taxi van dat station naar de plaats van bestemming. 

Inhoud
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