
Wat houden de uitdrukkelijke condities in? 
 
De verzekerde dient zich te houden aan het navolgende: 

 
1. Men dient zich te allen tijde te houden aan de 

garantiebepalingen, onderhoudsbeurten en verversingstermijnen 
als aangegeven door de fabrikant en alleen olie-smeermiddelen 
/brandstoffen te gebruiken welke voldoen aan de door de 
fabrikant voorgeschreven kwaliteit/specificatie. Ten aanzien van 
de door de fabrikant voorgeschreven olie-
/smeermiddelen/brandstoffen  geldt voor die gevallen waarin 
hiervan  afgeweken wordt, dat het vervangende Total-product  
van minimaal gelijkwaardige kwaliteit en/of specificatie moet 
zijn. 

 
2. Voorts dient men te allen tijde aan te tonen dat de door de 

fabrikant voorgeschreven onderhouds- en verversingsbeurten 
tijdig en conform instructie zijn uitgevoerd. Dit dient middels 
nota’s,  alsmede een overzicht van de uitgevoerde 
werkzaamheden te worden aangetoond. Tevens dient e.e.a door 
de dealer te worden vastgelegd in het door de fabrikant 
meegeleverde onderhoudsboekje, dan wel te zijn vastgelegd in 
het digitale registratiesysteem van de dealer. 

 
3. Men  dient alle medewerking te verlenen teneinde inzage te 

verkrijgen in het digitale registratiesysteem van de dealer. 
 
 
4. Indien  verzekerde over een eigen onderhouds-

/reparatiewerkplaats beschikt en onderhouds- en 
verversingsbeurten in eigen beheer worden uitgevoerd, dienen 
alle uitgevoerde werkzaamheden te worden geregistreerd en 
dient te worden aangetoond dat e.e.a is uitgevoerd conform de 
voorschriften van de fabrikant. 

 
5. Eenmaal per jaar dient het verzekerd object te worden 

onderworpen aan een algehele keuring, uitgevoerd door een 
erkende dealer. De eventuele hieruit voortvloeiende 
aanbevelingen dienen aantoonbaar te worden verholpen, en wel 
binnen een termijn van één maand  na uitvoering van de keuring, 
dan wel zoveel eerder indien de dealer dit noodzakelijk acht. 
Iedere schade zich openbarende na deze termijn, welke is terug te 
voeren is op het niet tijdig uitgevoerd zijn van de genoemde 
aanbeveling(en) KOMT NIET VOOR VERGOEDING in 
aanmerking. 

 
 
6. Indien alle voorgeschreven onderhouds- en verversingsbeurten 

zijn uitgevoerd bij een erkende dealer is er geen eis de verplichte 
keuring uit te laten voeren. 



 
7. Bij een schade KAN de verzekeraar besluiten een zgn. 

smeerolie-/brandstofanalyse uit te laten voeren. Indien uit deze 
analyse blijkt dat de voorgeschreven smeerolie/brandstof qua 
kwaliteit e/o specificatie niet minimaal vergelijkbaar is met de 
door de fabrikant voorgeschreven producten, heeft verzekerde 
geen recht op enige vorm van schade-uitkering. 

 
8. 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. 

 
9. 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, dan VERVALT het recht op schadevergoeding. 
 
De verzekerde dient aan te tonen dat hij heeft voldaan aan de in het reglement gestelde eisen. 
 
 
 
 
 
 
	  


