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ARTIKEL 1

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

1

Verzekeringnemer

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die als zodanig in de polis is
vermeld.

2

Verzekerde

Verzekeringnemer of de natuurlijke persoon of rechtspersoon, voor
zover deze belang heeft bij het behoud van de verzekerde zaken uit
hoofde van eigendom of ander zakelijk recht, dan wel voor zover
deze voor de verzekerde zaken het risico draagt.

3

Verzekerde zaken

Zaken van verzekerde zoals omschreven in de polis en die voor risico
van verzekerde worden vervoerd in of met een aan de verzekeringnemer toebehorend vervoermiddel dat valt binnen de categorie
‘verzekerde vervoermiddelen’ als in de polis vermeld. Een vervoermiddel wordt geacht aan de verzekeringnemer toe te behoren als:
– het kenteken ervan op zijn naam staat, en/of
– het vervoermiddel bij verzekeringnemer in gebruik is op basis van
een door hem aangegane lease-overeenkomst.

4

Hulpmaterialen

Meevervoerde materialen in eigendom van verzekeringnemer die
zonder enige vorm van motorische kracht bestemd zijn om de
verzekerde zaken te verplaatsen.

5

Waarde verzekerde zaken

Bij de schade worden de volgende waardebegrippen toegepast om de
waarde van de verzekerde zaken direct vóór de schadegebeurtenis
vast te stellen:
1 niet verkochte zaken
voor zaken die op het moment van de schade nog niet verkocht
zijn: de waarde volgens de inkoopfactuur, verhoogd met vracht en
alle verdere kosten, voor zover deze kosten niet reeds in het
factuurbedrag zijn begrepen;
2 verkochte zaken
voor zaken die op het moment van de schade reeds verkocht zijn:
de waarde volgens de verkoopfactuur, verhoogd met vracht en
alle verdere kosten, voor zover deze kosten niet reeds in het
factuurbedrag zijn begrepen;
3 andere zaken
voor andere verzekerde zaken, waaronder zaken die niet door de
verzekerde worden verhandeld, maar bijvoorbeeld de zaken die
als bedrijfsmiddelen behoren tot de min of meer vaste uitrusting
van de bedrijfswagens (zoals gereedschappen en materialen in
service-/montagewagens): de dagwaarde; hetzelfde geldt voor
de meeverzekerde hulpmaterialen.

ARTIKEL 2

OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING

1

Algemeen

De verzekering geeft recht op vergoeding van de door de verzekerde
geleden schade, bestaande uit verlies of beschadiging van de verzekerde zaken, voor zover veroorzaakt door een gedekte gebeurtenis
tijdens het vervoer met een verzekerd vervoermiddel binnen het op
de polis vermelde dekkingsgebied.

2

Gedekte gebeurtenissen

Als
–
–
–
–
–
–

3

Extra vergoedingen

gedekte gebeurtenissen gelden:
brand en ontploffing;
vallen tijdens laden in en lossen uit het verzekerde vervoermiddel;
een ongeluk met het verzekerde vervoermiddel, zoals aanrijding,
van de weg of te water geraken;
diefstal, waaronder te verstaan diefstal van zaken na braak aan
het afgesloten vervoermiddel en vermissing na diefstal van het
gehele vervoermiddel;
bederf als gevolg van een het vervoermiddel treffende schadegebeurtenis of als gevolg van uitval of een plotseling optredende
storing in de aanwezige koelvriesinstallatie;
enig ander van buiten komend onheil dat de verzekerde zaak
rechtstreeks treft.

De verzekering geeft voorts, zonodig boven het verzekerde bedrag,
recht op vergoeding van:
1 averijgrosse
de eventueel door de verzekerde verschuldigde bijdragen in
averijgrosse, hoe gering deze bijdragen ook zijn;
2 opruimingskosten
de kosten van opruiming, berging en vernietiging tengevolge van
een gedekte schade aan de verzekerde zaken, tot ten hoogste 10
% van het van toepassing zijnde verzekerde bedrag per
vervoermiddel; de vergoeding bedraagt maximaal 1 1.250,- en
voorts voor zover niet elders verzekerd;
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3

4

ARTIKEL 3

bereddingskosten
de kosten verbonden aan maatregelen die door de verzekerde
zijn getroffen om het onmiddellijk dreigend gevaar van een
onder deze verzekering gedekte schade af te wenden, alsmede
de kosten om een zodanige schade te beperken; onder kosten in
de zin van deze vergoeding worden ook verstaan: opofferingen
die niet op geld waardeerbaar zijn;
hulpmaterialen
schade aan hulpmaterialen; deze schade wordt vergoed tot
10% van het van toepassing zijnde verzekerde bedrag per
gebeurtenis; de vergoeding bedraagt maximaal 1 1.250,- en
voorts voor zover niet elders verzekerd; als verzekerde bedrag
wordt in aanmerking genomen het verzekerde bedrag dat geldt
voor de verzekerde zaken ten behoeve waarvan het hulpmateriaal
tijdens de schadegebeurtenis werd gebruikt.

DIEFSTALPREVENTIE / EIGEN RISICO REGELING
Bij de dekking voor diefstal geldt de voorwaarde dat het vervoermiddel waaruit de verzekerde zaken zijn ontvreemd, ten tijde van de
diefstal was afgesloten en tevens voorzien van een in werking zijnd
diefstalbeveiligingssysteem dat minimaal voldoet aan de norm ‘SCM
klasse 2’. SCM betekent Stichting Certificering Motorrijtuigbeveiliging.
Klasse 2 houdt in: een startonderbreking en een alarmsignaal bij (een
poging tot) diefstal. Als niet kan worden aangetoond dat het vervoermiddel was voorzien van een dergelijke diefstalbeveiliging, wordt op
de volgens artikel 8 berekende uitkering een eigen risico in mindering gebracht.
Dit eigen risico is afhankelijk van het
verzekerde bedrag en bedraagt:
– 1
250,- bij verzekerd bedrag 1
– 1 1.250,- bij verzekerd bedrag 1
– 1 1.500,- bij verzekerd bedrag 1

op de polis vermelde
5.000,10.000,15.000,-.

Het eigen risico van 1 1.500,- geldt ook bij een eventueel hoger verzekerd bedrag, tenzij uit de polis blijkt dat een ander eigen risico van
toepassing is.
Als het vervoermiddel met de verzekerde zaken zich ten tijde van de
diefstal bevindt in een afgesloten pand, is de hierboven omschreven
regeling niet van toepassing. Onder dergelijke omstandigheden is
sprake van een volledige diefstaldekking (zonder toepassing van een
eigen risico) mits wordt aangetoond dat de diefstal mogelijk is
geworden doordat in het betreffende pand is ingebroken.
Evenmin is de eigen risico regeling van toepassing wanneer de diefstal direct verband houdt met de omstandigheden na een (verkeers)ongeval waarbij het vervoermiddel is betrokken.
ARTIKEL 4

ZAKEN VAN DERDEN
Wanneer sprake is van schade aan zaken van een andere verzekerde
dan de verzekeringnemer, zoals bij vervoer van zaken in verband met
een door of onder verantwoordelijkheid van de verzekeringnemer uit
te voeren reparatie of bewerking, geldt de dekking alleen voor (dat
deel van) de schade dat/die niet is gedekt op een andere verzekering,
of daarop gedekt zou zijn als deze verzekering niet bestond. Voorts
zal ten behoeve van die verzekerde nooit méér worden uitgekeerd
dan het bedrag waarvoor de verzekeringnemer jegens hem aansprakelijk is.

ARTIKEL 5

VERVANGEND VERVOERMIDDEL
Indien een vervoermiddel tengevolge van reparatie of revisie tijdelijk
buiten gebruik is, en aantoonbaar daarvoor in de plaats tijdelijk een
vervangend, gelijksoortig vervoermiddel wordt gebruikt dat niet aan
de verzekeringnemer toebehoort, dan geldt dat ook als ‘verzekerd
vervoermiddel’.

ARTIKEL 6

UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN
Er gelden de volgende uitsluitingen en beperkingen.

1

Atoomkernreacties

De verzekering geeft geen recht op vergoeding van schade veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit atoomkernreacties,
onverschillig hoe deze zijn ontstaan.
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De uitsluiting geldt niet met betrekking tot schade veroorzaakt door
radioactieve nucliden die zich buiten een atoomkerncentrale bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor
industriële, commercieel landbouwkundige, medische, wetenschappelijke, onderwijskundige of (niet-militaire) beveiligingsdoeleinden,
mits er een door enige overheid afgegeven vergunning (voor zover
vereist) van kracht is voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich
ontdoen van radioactieve stoffen. Onder ‘kerninstallatie’ wordt
verstaan een kerninstallatie in de zin van de Wet Aansprakelijkheid
Kernongevallen (Staatsblad 1979-225), alsmede en kerninstallatie aan
boord van een schip. De uitsluiting blijft evenwel onverkort van toepassing indien krachtens enige wet of enig verdrag een derde voor
de geleden schade aansprakelijk is.
2

Molest- en stakersrisico

De verzekering geeft geen recht op vergoeding van schade die is
ontstaan door of verband houdt met:
– oorlog en op oorlog gelijkende handelingen, burgeroorlog,
revolutie en opstand;
– vordering door de daartoe bevoegde overheid;
– gewelddaden gepleegd in verband met staking, uitsluiting van
werknemers en arbeidsonlusten;
– gewelddaden gepleegd uit politieke overwegingen;
– oproer, opstootjes en plaatselijke ongeregeldheden.

3

Eigen gebrek en bederf

Behoudens de dekking voor bederf vanwege uitval van en koel/vriesinstallatie (zie artikel 2.2) geeft de verzekering geen recht op
vergoeding van schade bestaande uit een eigen gebrek of eigen
bederf van de verzekerde zaak of uit andersoortige schade die uit
de aard of de natuur van de verzekerde zaken zelf voortspruit.

4

Opzet / bewuste

De verzekering geeft geen recht op vergoeding van schade die is te
wijten aan opzet of roekeloosheid bewuste roekeloosheid van de
verzekerde.

5

Ondeugdelijke verpakking /
belading

De verzekering geeft geen recht op vergoeding van schade die is te
wijten aan het feit dat de verpakking en/of de wijze van belading in
redelijkheid geacht moet worden onvoldoende te zijn afgestemd op
het voorkomen van schade tijdens het vervoer.

6

Rijden onder invloed

De verzekering geeft geen recht op vergoeding van schade die is
veroorzaakt bij een ongeval met het vervoermiddel, indien komt vast
te staan dat de bestuurder ten tijde van het ongeval onder zodanige
invloed van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, dat hij geacht moet worden niet in staat te
zijn geweest het vervoermiddel naar behoren te besturen.

7

Vertraging

De verzekering geeft geen recht op vergoeding van schade die is
veroorzaakt door opgetreden vertraging tijdens het vervoer, tenzij
de vertraging het directe gevolg is van een het vervoermiddel overkomen ongeluk zoals omschreven in artikel 2.2.1.

8

Inbeslagneming /
Verbeurdverklaring

De verzekering geeft geen recht op vergoeding van schade die
bestaat uit of verband houdt met inbeslagneming of verbeurdverklaring van de verzekerde zaken.

9

Beperkte vergoeding bij
terrorismeschade

De volgende bepalingen gelden ten aanzien van het ‘terrorismerisico’
(zie punt 3 voor uitleg van de begrippen ‘terrorisme’ en ‘preventieve
maatregelen’).
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 maatschappij 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 bekendmaking van het bedrag van de
vergoeding. Een afschrift van de volledige tekst van het uitkeringsprotocol is verkrijgbaar bij de maatschappij.
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2

3

Verval van rechten bij niet-tijdige melding
In aanvulling op het vermelde in artikel 7.2 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.
Uitleg begrippen
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
ziektekiemen en/of stoffen -al dan niet in enig organisatorisch
verband -is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om
bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen
te verwezenlijken.
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.

ARTIKEL 7

VERPLICHTINGEN EN VERLIES VAN RECHTEN BIJ SCHADE

1

Bij
–
–
–

Verplichtingen verzekerde

–
–
–
–
2

Verlies van recht op uitkering

schade is verzekerde verplicht:
de schade zoveel mogelijk te beperken;
onmiddellijk kennis te geven aan de maatschappij;
een schriftelijke schade-aangifte in te dienen op een daarvoor bij
de maatschappij in gebruik zijnd formulier;
alle relevante gegevens en bewijsstukken te verstrekken welke de
maatschappij of de door haar aangestelde deskundige nodig acht;
aanwijzingen van de maatschappij of de door haar aangestelde
deskundige op te volgen en alle redelijkerwijs te verlangen
medewerking te verlenen;
het verhaalrecht op derden te waarborgen en in ieder opzicht
mee te werken opdat de maatschappij de schade kan verhalen;
ingeval van diefstal of enig ander strafbaar feit onmiddellijk
aangifte doen bij de politie.

Elk recht op schadevergoeding vervalt:
– als bij schade opzettelijk onjuiste gegevens worden verstrekt;
– als enige uit deze verzekeringsovereenkomst voortvloeiende
verplichting niet is nagekomen en daardoor de belangen van
maatschappij zijn geschaad;
– als van de schade geen kennis is gegeven aan de maatschappij in
de periode van 12 maanden na het moment waarop de verzekerde
die kennisgeving redelijkerwijze had kunnen doen.

ARTIKEL 8

SCHADEVASTSTELLING EN SCHADEVERGOEDING

1

Inschakeling experts

De vaststelling van de schade en/of kosten geschiedt in onderling
overleg of door een door de maatschappij ingeschakelde expert.
Indien dit niet leidt tot overeenstemming over de uit te keren schadevergoeding, heeft de verzekerde het recht ook zelf, voor eigen
rekening, een expert in te schakelen.
Wanneer op basis van de bevindingen van beide experts nog steeds
geen overeenstemming als zojuist bedoeld wordt bereikt, benoemen
de betrokken experts een derde expert die binnen de grenzen van de
twee voorgaande taxaties een bindende uitspraak doet. De kosten
verbonden aan het verkrijgen van een dergelijk bindend advies
worden gelijkelijk door de maatschappij en de verzekerde gedragen.

2

Schadevaststelling verzekerde
zaken

1

2

Schaderegeling op basis van reparatie
Wanneer reparatie mogelijk is, vergoedt de maatschappij de aan
reparatie verbonden kosten, tot maximaal de waarde van de
zaken direct vóór de schadegebeurtenis, verminderd met de
waarde van de restanten. Bij het bepalen van de waarde direct
vóór de schadegebeurtenis geldt het vermelde in artikel 1.5.
Schaderegeling op basis van totaal verlies
De uit te keren schadevergoeding wordt vastgesteld op basis van
totaal verlies indien:
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–

3

3

Eigen risico

reparatie niet mogelijk dan wel de zaken -bijvoorbeeld
vanwege diefstal- geheel verloren zijn gegaan;
– de aan reparatie verbonden kosten meer bedragen dan het
verschil in waarde van de zaken direct vóór de schadegebeurtenis, verminderd met de waarde van de restanten.
Bij totaal verlies wordt de schade vastgesteld op de waarde van
de zaken direct vóór de schadegebeurtenis, verminderd met de
waarde van de restanten.
Betekenis verzekerde bedragen
De overeenkomstig de voorgaande bepalingen vastgestelde
schadevergoeding, verminderd met een eventueel eigen risico,
wordt uitgekeerd tot maximaal het van toepassing zijnde, op de
polis vermelde, verzekerde bedrag per gebeurtenis.

Behoudens toepassing van de bijzondere eigen risico regeling bij
diefstalschade (zie artikel 3) geldt bij schade met een andere oorzaak
dan diefstal een eigen risico van 1 100,- per gebeurtenis.

ARTIKEL 9

PREMIE

1

Premiebetaling

Premie, waarin begrepen kosten en eventueel assurantiebelasting zijn
op de vervaldag bij vooruitbetaling verschuldigd. Indien de premie
niet binnen 30 dagen na de vervaldag volledig is voldaan biedt de
verzekering daarna, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling
nodig is, geen dekking meer. Verzekeringnemer blijft verplicht de
premie te voldoen. De dekking wordt weer van kracht om 12 uur ’s
middags van de dag volgend op die, waarop de verschuldigde premie
is aangeboden en door de maatschappij is aanvaard. Gebeurtenissen
die zich hebben voorgedaan gedurende de periode waarin de verzekering geen dekking bood, blijven van dekking uitgesloten.

2

Premierestitutie

Verzekeringnemer heeft uitsluitend recht op restitutie van de premie
over de nog niet verstreken verzekeringstermijn bij tussentijdse
beëindiging door de maatschappij behoudens in geval van opzegging
wegens het opzettelijk verstrekken van onjuiste gegevens bij schade.
Restitutie vindt niet plaats indien het te restitueren bedrag minder
dan 1 10,- bedraagt.

3

Herziening van premie en
voorwaarden

De maatschappij heeft het recht jaarlijks per de in de polis vermelde
premievervaldag de premie en/of voorwaarden van deze verzekering
te wijzigen. Wanneer de maatschappij van dit recht gebruik maakt,
deelt zij dit uiterlijk één maand voor de premievervaldatum mee.
Tot 30 dagen na de wijzigingsdatum heeft verzekeringnemer het
recht de wijziging schriftelijk te weigeren, indien deze leidt tot
hogere premie of voorwaarden die voor hem nadeliger zijn.
Indien verzekeringnemer van dit recht gebruik maakt geldt de verzekering op die datum als opgezegd, zodat behoudens nadere regeling
de verzekering eindigt 30 dagen na de wijzigingsdatum te 24.00 uur.

4

Premievaststelling

De premie is mede gebaseerd op variabele (risico-)factoren.
In verband hiermee kan de maatschappij verlangen dat periodiek
gegevens worden verstrekt om de juiste premie voor een afgelopen
dan wel voor een volgende verzekeringsjaar vast te stellen.
De verzekeringnemer is verplicht om aan een daartoe strekkend
verzoek te voldoen binnen de in dat verzoek aangegeven termijn.
Wanneer deze verplichting niet wordt nagekomen heeft de maatschappij het recht om de premie voor het betreffende verzekeringsjaar vast te stellen op 120% van de premie die het laatst in rekening
is gebracht.

ARTIKEL 10

LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING

1

Duur

De verzekering is aangegaan voor de contractsduur die in de polis is
aangegeven. De contractsduur wordt daarna telkens stilzwijgend
verlengd voor de in de polis aangegeven termijn, tenzij de verzekering overeenkomstig het hieronder bepaalde is beëindigd.

2

Beëindiging

De verzekering eindigt:
– op de contractsvervaldatum indien de verzekeringnemer de
verzekering schriftelijk aan de maatschappij heeft opgezegd
uiterlijk 30 dagen voor deze dag;
– door een schriftelijk opzegging van de maatschappij - ook
tussentijds - mits zij daarbij een termijn van tenminste 30 dagen
in acht heeft genomen;
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–
–
–

gedurende de periode dat de verzekeringnemer in gebreke is de
verschuldigde premie te voldoen, met inachtneming van een
opzegtermijn van tenminste 14 dagen door de maatschappij;
met onmiddellijke ingang, indien in geval van schade opzettelijk
onjuiste gegevens zijn verstrekt;
wanneer op de premievervaldag geen overeenstemming is bereikt
over herziening van premies en/of voorwaarden volgens de
regeling in artikel 9 sub 3. De verzekering eindigt in dat geval
30 dagen na de premievervaldag.

ARTIKEL 11

ALGEMENE INFORMATIE

1

Adres

Kennisgevingen van de maatschappij aan de verzekeringnemer
kunnen worden gedaan aan zijn laatste bij de maatschappij bekende
adres, of aan het adres van de tussenpersoon via wiens bemiddeling
deze verzekering loopt.

2

Persoonsgegevens

Bij de aanvraag van een verzekering worden persoonsgegevens
gevraagd. Deze worden door de maatschappij verwerkt ten behoeve
van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, ter voorkoming en bestrijding
van fraude jegens financiële instellingen, voor statistische analyse
en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode
‘Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen’ van
toepassing. Een consumentenbrochure van deze gedragscode kunt
u bij de maatschappij opvragen.
De volledige tekst van de gedragscode kunt u raadplegen via de
website van het Verbond van Verzekeraars www. verzekeraars.nl.
U kunt de Gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars
(Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon (070) 333 85 00).

3

Toepasselijk recht en
klachteninstanties

Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing.
Voor klachten naar aanleiding van de verzekeringsovereenkomst kan
men zich, behalve tot de directie van Delta Lloyd Schadeverzekering
NV, Postbus 1000, 1000 BA Amsterdam, wenden tot het Klachteninstituut verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN ’s-Gravenhage.
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