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Wie kan gebruik maken van dit plan: 

                             

Dit verzekeringsplan (bestaande uit 3 verzekeringsopties) is bestemd voor  relaties, met nieuwe of jong gebruikte 

objecten, welke gebruik maken van het Shell Lube Warranty Plan en zich houden aan het hiervoor opgezette 

reglement. 

 

 

 

Wat houdt dit reglement in: 
 

Verzekeringnemer dient zich te houden aan het navolgende: 

 

1. Verzekeringnemer dient zich te allen tijde te houden aan de door de fabrikant 

aangegeven onderhoudsbeurten en verversingstermijnen van het verzekerd 

object te houden. Ten aanzien van de door de fabrikant voorgeschreven 

smeermiddelen geldt voor die gevallen waarin afgeweken wordt, dat het 

vervangende Shell produkt van gelijkwaardige kwaliteit en/of specificatie 

moet zijn. 

   Tevens dienen de onderhouds- en verversingsbeurten    

      bijgehouden te worden in het door de fabrikant c.q. de dealer ter    

     beschikking gestelde onderhoudsboekje, welke derhalve deel  

   uitmaakt van deze polis. 

2. Onderhoudsbeurten en verversingen dienen aantoonbaar bij de dealer plaats te 

vinden. Wanneer verzekeringnemer over een eigen onderhoudsbedrijf 

beschikt en onderhouds- en verversingsbeurten in eigen beheer worden 

uitgevoerd, dienen deze door verzekeringnemer aantoonbaar in het door de 

fabrikant c.q. de dealer ter beschikking gestelde onderhoudsboekje te worden 

bijgehouden. 

3. 1 maal per jaar dient het verzekerd object te worden onderworpen aan een 

algehele keuring, uitgevoerd door de dealer waar het verzekerd object is 

gekocht, dan wel door een geautoriseerde dealer. De hieruit gestelde 

aanbevelingen dienen uitgevoerd te worden; bij het niet uitvoeren hiervan 

binnen een redelijke termijn vervalt het recht op enige uitkering onder deze 

polis. Na het vijfde jaar na fabricage dient halfjaarlijks een algehele keuring 

plaats te vinden. 

4. Het reglement van het Shell Lube Warranty plan , maakt onderdeel van de 

overeenkomst .  

5. Alle onderhoudsbeurten, verversingsbeurten, reparatiewerkzaamheden, 

alsmede de uit de keuringen voortvloeiende aanbeveling(en) dienen voor 

inzage ter beschikking worden gesteld aan C.A. van Eijck & Zoon B.V. e/o 

diens vertegenwoordiger tijdens schade. 

6. Indien niet wordt voldaan aan een of meerdere van de bovengenoemde 

onderhoudseisen, vervalt het recht op enige uitkering onder deze verzekering. 

 

Indien men zich niet aan het reglement houdt VERVALT het recht op schadevergoeding. 

 

Verzekerde dient aan te tonen dat hij heeft voldaan aan de in het reglement gestelde eisen. 



 

Welke 3 Verzekeringsmogelijkheden zijn er: 
 

1. Shell Lubes Warranty Plan Eigen gebrek - 5 jaar (max. 7.500 draaiuren). De verzekeraars vergoeden de 

schade door verlies of beschadiging van het verzekerde object als gevolg van: de aard of een gebrek 

(plotseling overkomen) van het verzekerde object zelf.  

Deze dekking is BEPERKT tot UITSLUITEND schade aan de zgn. interne delen van het verzekerde        

object.  

 

Incidenteel kan men nog een keuze maken voor: 

 

 Shell Lubes Warranty Plan Eigen gebrek - dekking voor gesmeerde delen. 5 jaar (max. 7.500 draaiuren). 

De verzekeraars vergoeden de schade door verlies of beschadiging  van de Shell olie-gerelateerde delen 

/ onderdelen van het verzekerde object als gevolg van de aard of een gebrek (plotseling overkomen) van 

het verzekerde object.   

Dus een van plotseling van binnenkomend onheil overkomen aan de oliegerelateerde delen onderdelen. 

(b.v. olie gesmeerde delen aandrijflijn, olie gesmeerde delen hydraulische motor) 

 

2. Shell Lubes Warranty Plan Volledig Casco 5 jaar (max. 7.500 draaiuren)  

De verzekeraars vergoeden de schade door verlies of beschadiging van het verzekerde object of deel 

daarvan als gevolg van: 

1. een van buitenkomend onheil 

2. de aard of een gebrek van het verzekerde object zelf 

 e.e.a. voor een periode van 5 jaar dan wel 7500 draaiuren 

 

3. Shell Lubes Warranty Plan Volledig Casco  7 jaar (max. 7.500 draaiuren) 

De verzekeraars vergoeden de schade door verlies of beschadiging van het verzekerde object of deel 

daarvan als gevolg van: 

1. een van buitenkomend onheil 

2. de aard of een gebrek van het verzekerde object zelf  

e.e.a. voor een periode van 7 jaar dan wel 7500 draaiuren 

 



 

Uitdrukkelijke en Speciale bepalingen: 

 
Acceptatie beleid: 

In dit plan worden alleen ‘Nieuwe’ of ‘Jonge’ objecten verzekerd. 

Onder jong bestaand wordt verstaan machines die niet ouder zijn dan 3 jaar met een maximum aantal draaiuren 

van 3.000, van deze objecten dienen verzekeraars een keuringsrapport te ontvangen binnen een tijdbestek van 6 

weken. Bij uitblijven van het keuringsrapport  zal de afgegeven voorlopige dekking komen te vervallen, na het 

verstrijken van deze termijn.    

 

Acceptatie vindt plaats na toestemming van de verzekeraar. 

 

Verhuur: 

De verzekering is uitdrukkelijk NIET van kracht indien het verzekerde object wordt verhuurd aan derden en niet 

werd bediend door verzekeringsnemer of personeel van verzekeringsnemer. 

 

Vast Verhuur (vaste verhuur periode van minimaal 6 weken): 

De verzekering is van kracht mits aan de verzekeraar/makelaar de naam,adresgegevens zijn doorgegeven en 

geaccepteerd zijn. Na acceptatie zal dit op de polis worden aangetekend . 

 

Losse Verhuur: 

Losse verhuur dient separaat te worden aangevraagd. Voorzien van schadeverloop etc. etc. 

Er is dus pas verzekeringsdekking nadat e.e.a. uitdrukkelijk door de Verzekeraar is geaccepteerd. 

 

Verval van recht op uitkering: 

Indien men zich niet aan het reglement houd VERVALT het recht op elke schadevergoeding.  

 

Aantonen eisen reglement: 

Verzekerde dient aan te tonen dat hij heeft voldaan aan de in het reglement gestelde eisen. 

 

Geen vaste afschrijving: 

De verzekering kent geen VASTE afschrijving , maar een redelijke aftrek ‘nieuw voor oud’. Dit zal bij schade, 

of door de schadecorrespondenten, dan wel in samenspraak met de expert, worden bepaald. 

 

Re-call acties en fabrieksgarantie: 

Niet verzekerd zijn kosten in verband met re-call acties van de fabrikant, alsmede fabrieksgaranties die geldend 

zijn (deze mogen ook niet worden afgekocht). 

  

Externe apparatuur: 

Niet verzekerd is schade aan externe apparatuur, tenzij dit uitdrukkelijk separaat is opgegeven en is vermeld op 

het poliscertificaat. 

 

Messen bladen van hakselaars ,oogstmachines, houtversnipperaars,  etc. (indien verzekerd optie 2 of 3) 

Niet verzekerd zijn de schade aan de messen ,bladen etc. 

  

Banden en Rupsen ( indien verzekerd optie 2 of 3) 

Schade aan banden en rupsen zijn uitgesloten, tenzij er een evenement aan het object heeft plaatsgevonden 

waardoor er schade aan het casco is ontstaan en waarbij de banden/rupsen ook zijn beschadigd. 

 

Diefstal  (indien verzekerd optie 2 en 3) 

m.u.v. eigen agrarisch bedrijf ( niet zijnde loonbedrijf) en tuin en park machines. 

  

• In geval van diefstal, verduistering,vermissing van of joyriding met het verzekerde object geldt voor 

cascoschade een dubbel eigen risico, tenzij anders wordt overeengekomen. 

• Bij loonbedrijven en bij niet agrarisch gebruik en verhuur geldt er een extra eigen risico van 15% met 

een minimum van EUR 2.500,00 van het schadebedrag en voorts dient men te voldoen aan hetgeen is 

gesteld in de diefstalclausule B26, tenzij anders overeengekomen. 

• Het extra eigen risico zal niet worden toegepast indien de verzekerde aantoont dat : 



o Het object was uitgerust  met een  goedgekeurd beveiligingssysteem, en  ten tijde van de 

diefstal etc. in werking was . 

o Voorts zal het extra eigen risico van toepassing zijn indien gemachtigde gebruiker van het 

object in ernstige mate in gebreke is gebleven, om die maatregelen te treffen welke van een 

zorgvuldige gebruiker verwacht kon worden.  

 

Gemachtigde gebruiker 

Er kan een dubbel eigen risico van toepassing worden verklaard indien gemachtigde gebruiker van het object in 

ernstige mate in gebreke is gebleven, om die maatregelen te treffen welke van een zorgvuldige gebruiker 

verwacht kon worden.  

 

Verzekeringsgebied 

Nederland alsmede 125 kilometer over de landsgrenzen. 

Tenzij anders wordt overeengekomen. 

 

Opzegging Verzekering 

Verzekeraars kunnen de polis na schade opzeggen c.q. een aanpassingsvoorstel doen 

 

Premie betaling 

Optie 1 kan voor de gehele periode vooraf betaald te worden 

Optie 2 en 3 voor de gehele periode vooraf te betalen, echter op verzoek kan dit tevens per jaar worden 

afgerekend (indien bij afsluiten van de polis overeengekomen). 

 

Verzekeringstermijn 

De individuele verzekering gaat in: 

12  maanden doorlopend vanaf de datum dat het object wordt aangemeld bij de makelaar en eindigt bij: 

-          totaalverlies van het verzekerd object;  

- behalen van het maximaal aantal draaiuren e/o de maximale verzekerde periode na datum  1
e
 in gebruik 

name verzekerd object 

-          tussentijdse opzegging door de Maatschappij i.v.m. een slecht schadeverloop  

 

De verzekeringen van Optie 2 en 3 zullen automatisch worden omgezet naar een casco standaard dekking  (dus 

een van buitenkomende onheilen dekking) bij het bereiken van de gekozen periode (dus 5 of 7 jaar) dan wel het 

bereiken van het maximaal aantal draaiuren. 

 

Eigen risico 

Indien gekozen wordt voor de optie 3 zal voor het 6 e en 7
e
 jaar afwijkende eigen risico’s gelden. 

 

Polis en voorwaarden 

Per declaratie zal er een poliscertificaat worden afgegeven. 

De polisvoorwaarden /condities etc. aangegeven op het afgegeven document zijn bindend. 

  

 

Maximaal verzekerde som 

Maximaal verzekerde som € 450.000,= , daarboven alleen op aanvraag en is automatische dekking niet aan de 

orde.  

 

 

Premie’s en nadere info 
Voor vragen kunt u zich wenden tot: 

C.A. van Eijck & Zoon B.V. 

Makelaars in Assurantiën 

(010) 2092800 Stephanie Braun / Jordi van Croonenborgh 

transport@cavaneijck.nl 

 


