Speciale voorwaarden Werk-/Landbouwmaterieel en Ongekentekende voertuigen 65-8
Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad.
054. Gebruik eigen terrein
De verzekering is alleen van kracht indien het verzekerde
object op het eigen terrein van de verzekeringnemer wordt
gebruikt.
055. Gebruik bij instellingen e.d. / privé
De verzekering is alleen van kracht indien het verzekerde
object ten dienste van de instelling, stichting, het
ziekenhuis of voor privé-doeleinden wordt gebruikt.
056. Gebruik eigen bedrijf
De verzekering is alleen van kracht indien het verzekerde
object voor het eigen bedrijf wordt gebruikt.
057. Gebruik loonbedrijf
De verzekering is zowel van kracht bij gebruik van het
verzekerd object voor het eigen bedrijf als voor derden.
058. Optochten e.d. binnen Europa
De verzekering is alleen van kracht tijdens gebruik van het
verzekerde object bij meetings, (op)tochten, proef- en
toerritten binnen Europa.
059. Inclusief verhuur
In afwijking van het bepaalde in artikel 2.1.2 van de
polisvoorwaarden moet voor verzekeringnemer worden
gelezen: verzekeringnemer en/of houder.
060. Inclusief eigen zaken
In afwijking van het bepaalde in artikel 2.1.3 van de
polisvoorwaarden moet voor voertuigen en gebouwen
worden gelezen: zaken (waaronder niet begrepen zich in of
op het veld bevindende gewassen, zaai- en pootgoederen).
061. Exclusief schade aan eigen zaken/voertuigen en
gebouwen
Het bepaalde in artikel 2.1.2 en 2.1.3 van de
polisvoorwaarden is voor deze verzekering niet van kracht.

risico is van toepassing op schade aan ondergrondse
kabels, leidingen e.d., alsmede op de gevolgschade
daarvan.
066. Eigen risico vanaf de tweede kabelschade
Per verzekeringsjaar geldt voor elke tweede en volgende
schade aan kabels, leidingen e.d., alsmede op de
gevolgschade daarvan, een eigen risico van A 225,00 per
gebeurtenis.
067. Eigen risico bij laden/lossen vaartuigen
Voor schade aan vaartuigen die door het verzekerde object
worden geladen of gelost, geldt een eigen risico van
A 110,00 per gebeurtenis en per vaartuig.
068. Chassis
Schade aan en door het voertuig waarop het verzekerde
object is gemonteerd, is van de verzekering uitgesloten.
069. Steigermateriaal
De verzekeringnemer moet bij schade aantonen, dat hij niet
meer dan het bij de verzekeraar bekende steigermateriaal
in gebruik/bezit heeft. Wanneer hij meer steigermateriaal in
bezit/gebruik heeft en dit materiaal is niet binnen 14 dagen
na ingebruikname/aanschaf bij de verzekeraar gemeld, dan
wordt de schade naar evenredigheid vergoed.
070. Beperking cascodekking tot brand e.d.
Het bepaalde in artikel 2.4.1.1.b en c en 2.4.1.2 t/m 2.4.1.4
van de polisvoorwaarden is op deze verzekering niet van
kracht.
071. Beperking cascodekking tot brand, diefstal e.d.
Het bepaalde in artikel 2.4.1.1.b en c en 2.4.1.2 van de
polisvoorwaarden is op deze verzekering niet van kracht.
072. Eigen gebrekdekking
De verzekering dekt ook schade aan het verzekerde object
door eigen gebrek of bederf.

062. Eigen risico
Het in artikel 2.1.2 en 2.1.3 van de polisvoorwaarden
genoemde eigen risico is niet van toepassing. In plaats
daarvan is het op het polisblad bij aansprakelijkheid
genoemde eigen risico ook op artikel 2.1.2 en 2.1.3 van de
polisvoorwaarden van toepassing.

073. Extra dekking
De cascoverzekering geeft alleen dekking volgens de
Bijzondere Voorwaarden ”Extra” Verzekering zoals
omschreven in de polisvoorwaarden onder Hoofdstuk
Omschrijving van Dekking.

063. Eigen risico caravans
Bij schade aan caravans geldt een eigen risico van
A 225,00 per gebeurtenis en per caravan.

074. Exclusief grashakselschade
Verzekeraar is geen vergoeding is verschuldigd voor
schade die ontstaat als gevolg van het hakselen van gras.

064. Exclusief schade aan ondergrondse kabels,
leidingen e.d.
Van de verzekering is uitgesloten aansprakelijkheid voor
schade aan ondergrondse kabels, leidingen e.d., met
inbegrip van de gevolgschade daarvan.

075. Beperkte dekking hulp- en uitrustingsstukken
Van de verzekering zijn uitgesloten de aan het verzekerde
object te koppelen hulp- en uitrustingsstukken. Deze
uitsluiting is niet van kracht:
1. bij schade die ontstaat tijdens transport of door brand;
2. bij totaal verlies van het verzekerde object.

065. Eigen risico bij schade aan ondergrondse kabels,
leidingen e.d.
Het op het polisblad bij aansprakelijkheid genoemde eigen

076. Financiering
Zolang niet uit een schriftelijke verklaring van de financier/
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lessor - die met betrekking tot de Dekkingen WA en Casco
mede als verzekerde in dezin van de polis wordt
beschouwd - blijkt, dat de eigendom van het object op de
verzekeringnemer is overgegaan, of dat het op het object
gevestigd pandrecht is komen te vervallen, zal krachtens
de Dekking Casco verschuldigde schadevergoeding aan de
financier/ lessor worden uitbetaald.
077. Voorwerpen in gewassen
Bij beschadiging en verlies van het verzekerde object als
gevolg van een zich in resp. tussen te bewerken grond of
gewassen bevindend voorwerp, geldt een eigen risico van
A 450,00 per gebeurtenis.
078. Nadere bepaling zorgvuldigheid
In aanvulling op Hoofdstuk Uitsluitingen van de
polisvoorwaarden wordt bepaald dat van normale
zorgvuldigheid onder meer niet kan worden gesproken
indien een verzekerd object, na beëindiging van de
dagelijkse werkzaamheden, niet wordt gestald in een
afgesloten ruimte of op een afgesloten terrein. Bij stalling
op een afgesloten terrein moeten mobiele verzekerde
objecten voorzien zijn van een wielklem. Van verzekerde
mag verlangd worden dat in redelijkheid geen veiliger
maatregelen getroffen hadden kunnen worden.
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