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TE 03.2.17/0102

Algemeen

Artikel 1

Begripsomschrijving

1

Werkmaterieel

Het in de polis omschreven object en/of categorie van objecten, met inbegrip van de tot de
standaarduitrusting van het object behorende onderdelen en gereedschappen.
De omschrijving wordt geacht overeenkomstig de opgave van of namens de verzekeringnemer
te zijn. De maatschappij heeft het recht het werkmaterieel op enig moment gedurende de
looptijd van de verzekering te (doen) inspecteren; verzekeringnemer is verplicht daaraan
medewerking te verlenen.

2

Verzekeringnemer

De (natuurlijke) persoon of de rechtspersoonlijkheid bezittende onderneming/instantie die als
zodanig in de polis is vermeld.

3

Verzekerde

Degene die bij de afzonderlijke onderdelen van deze voorwaarden als zodanig is omschreven.

Artikel 2

Omvang van de dekking

1

Gedekt risico /
Vergoeding van schade
en kosten

De verzekering heeft betrekking op binnen de looptijd van de verzekering plaatshebbende
schadegebeurtenissen die verband houden met het bezit en het gebruik van het verzekerde
object. Die gebeurtenissen zijn nader omschreven in de voorwaarden die behoren bij de in de
polis van toepassing verklaarde ‘dekking(en)’. In die voorwaarden wordt voorts omschreven in
hoeverre de verzekerde recht heeft op vergoeding van schade en kosten.

2

Verzekeringsgebied

De verzekering geldt voor gebeurtenissen die zich voordoen binnen Nederland, België,
Luxemburg en Duitsland tot 100 km voorbij de grens met Nederland.

Artikel 3

Algemene uitsluitingen

1

Opzet

De verzekering biedt geen dekking voor gebeurtenissen die voor de verzekerde het beoogde
of zekere gevolg zijn van zijn handelen of nalaten.

2

Ander gebruik / Verhuur /
Heiwerkzaamheden

De verzekering biedt geen dekking gedurende de tijd dat het werkmaterieel wordt gebruikt
voor een ander doel dan aan de maatschappij opgegeven en/of een ander doel dan wettelijk
toegestaan of waarvoor het werkmaterieel is bestemd. In ieder geval bestaat er geen dekking
gedurende de tijd dat het werkmaterieel is verhuurd en/of wordt gebruikt voor hei- of
funderingswerkzaamheden, tenzij uit het vermelde in de polis of daarbij behorende clausule
anders blijkt.
Van ‘verhuur’ is sprake wanneer het werkmaterieel op basis van een daartoe strekkende
overeenkomst aan een ander -de huurder- ter beschikking wordt gesteld zonder een in dienst
van de verzekeringnemer zijnde bestuurder.

3

Rijbewijs /
Leeftijd bestuurder

De verzekering biedt geen dekking voor schade die is veroorzaakt door toedoen van de
feitelijke bestuurder van het werkmaterieel, indien deze bestuurder op het moment van de
schadegebeurtenis
– niet in het bezit is van een geldig, voor het werkmaterieel wettelijke voorgeschreven
rijbewijs,
– de rijbevoegdheid bij rechterlijk vonnis is ontzegd,
– de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt.

4

Atoomkernreacties

De verzekering biedt geen dekking voor gebeurtenissen veroorzaakt door, opgetreden bij of
voortvloeiende uit atoomkernreacties, onverschillig hoe de reactie is ontstaan.

5

Molest

De verzekering biedt geen dekking voor gebeurtenissen veroorzaakt door of ontstaan uit
gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij; de hier
vermelde zes vormen van molest, alsmede de definities daarvan vormen een onderdeel van
de tekst die door Het Verbond van Verzekeraars in Nederland d.d. 2 november 1981 ter griffie
van de Arrondissementsrechtbank in ’s Gravenhage is gedeponeerd.

6

Dekking jegens de
verzekeringnemer

De maatschappij zal op de uitsluitingen als vermeld onder 1 en 3 jegens de
verzekeringnemer geen beroep doen, wanneer deze aantoont dat de daar omschreven
omstandigheden zich buiten zijn weten of tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem
daarvoor in redelijkheid geen verwijt treft.

Artikel 4

Verplichtingen/Verlies van rechten

1 Verplichtingen bij schade

Wanneer zich een gebeurtenis heeft voorgedaan waaruit voor de maatschappij een
verplichting tot uitkering kan voortvloeien, is de verzekeringnemer of de verzekerde verplicht:
– die gebeurtenis terstond aan de maatschappij te melden;
– het ontstaan van schade, kosten of anderszins onder de dekking vallende gevolgen zoveel
mogelijk te beperken;
– een schriftelijke en door hem zelf ondertekende verklaring omtrent oorzaak, toedracht en
omvang van de gevolgen te overleggen;
– aanwijzingen van de maatschappij of een door haar aangestelde deskundige op te volgen
en alle redelijkerwijs te verlangen medewerking te verlenen;
– alle relevante gegevens en bewijsstukken te verstrekken welke de maatschappij of de door
haar aangestelde deskundige nodig acht;
– aangifte bij de politie te doen indien de gebeurtenis een onrechtmatig handelen van derden
(waaronder ook diefstal te verstaan) betreft;
– een eventueel verhaalsrecht op derden te waarborgen en in ieder opzicht mee te werken
opdat de maatschappij de schade kan verhalen.

2

Bij eigendomsovergang (zoals verkoop), totaal verlies van het werkmaterieel en bij stalling in
het buitenland eindigt de dekking met onmiddellijke ingang. Verzekeringnemer blijft evenwel
verplicht om een dergelijke situatie binnen 8 dagen na het intreden daarvan aan de
maatschappij te melden.

Eigendomsovergang /
totaal verlies /
stalling in het buitenland

3 Verlies van rechten

Het recht op vergoeding vervalt indien:
– bij een beroep op de polis opzettelijk onjuiste gegevens zijn vermeld;
– enige uit deze verzekeringsovereenkomst voortvloeiende verplichting niet is nagekomen en
daardoor de belangen van de maatschappij zijn geschaad;
– niet binnen 12 maanden nadat de gevorderde betaling door de maatschappij is geweigerd
een rechtsvordering is ingesteld;
– de aanmelding van de gebeurtenis later plaats heeft dan 12 maanden na de bij het aangaan van de verzekering overeengekomen einddatum, danwel, indien de verzekering is
aangegaan onder stilzwijgende verlenging van de overeengekomen contractsduur, later
dan 3 jaar na het moment waarop verzekeringnemer danwel de verzekerde van die
gebeurtenis kennis kreeg of had kunnen krijgen.

Artikel 5

Premie

1 Premiebetaling

Premie, waarin begrepen kosten en eventueel assurantiebelasting is 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 een nadere 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 echter van dekking uitgesloten.

2 Premierestitutie

De verzekeringnemer heeft recht op een naar billijkheid vast te stellen restitutie van
premie bij:
1 tussentijdse beëindiging
tussentijdse beëindiging van de verzekering, behoudens in geval van opzegging door de
maatschappij wegens het opzettelijk verstrekken van onjuiste gegevens bij een beroep op
de polis;
bij beëindiging wegens eigendomsoverdracht bestaat uitsluitend recht op premie-restitutie
indien door overlegging van een (fotokopie van) het vrijwaringsbewijs of verkoopnota is
aangetoond dat het werkmaterieel de verzekeringnemer niet meer in eigendom toebehoort;
2 tijdelijke buitengebruikstelling
tijdelijke buitengebruikstelling van het werkmaterieel, mits deze betrekking heeft op een
aaneengesloten periode van minimaal 3 maanden; de termijn waarover de restitutie wordt
berekend gaat niet eerder in dan nadat de tijdelijke buitengebruikstelling bij de maatschappij is gemeld; de restitutie wordt uitsluitend over de premie voor de Aansprakelijkheidsdekking verleend.
Het recht op restitutie vervalt indien het te restitueren bedrag minder dan 1 10,- bedraagt.

Artikel 6

Herziening van premie en voorwaarden
De maatschappij heeft het recht de premie en/of voorwaarden voor verzekeringen van
dezelfde soort als deze verzekering te herzien en deze verzekering tussentijds aan de nieuwe
premie en/of voorwaarden aan te passen. De maatschappij zal verzekeringnemer van tevoren
schriftelijk in kennis stellen van de aanpassing. Tot 30 dagen na de aanpassingsdatum heeft
verzekeringnemer het recht de aanpassing schriftelijk te weigeren, indien deze leidt tot
hogere premie en/of voorwaarden die voor hem nadeliger zijn. Indien verzekeringnemer van
dit recht gebruik maakt eindigt de verzekering met onmiddellijke ingang.
Als de verzekering bestaat uit verschillende in de polis vermelde en in de premie-opstelling
gespecificeerde onderdelen, dan geldt deze herzieningsclausule per onderdeel en is
beëindiging alleen mogelijk voor de onderdelen waarop de aanpassing betrekking heeft.

Artikel 7

Looptijd van de verzekering

1 Duur en beëindiging

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 voor een beperkte duur is aangegaan in welk geval de
verzekering in ieder geval eindigt op de dag na het verstrijken van de contractsduur.
Indien de verzekering is aangegaan onder stilzwijgende verlenging kan de verzekering tegen
het einde van de contractsduur waarvoor de verzekering is aangegaan of verlengd schriftelijk
worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 30 dagen.

2 Tussentijdse beëindiging
door verzekeringnemer

De verzekering of een onderdeel daarvan kan door verzekeringnemer tussentijds schriftelijk
worden opgezegd indien deze, overeenkomstig het bepaalde in het artikel ‘Herziening van
premie en voorwaarden’, niet accoord gaat met een aanpassing van premie en/of
voorwaarden.

3 Tussentijdse beëindiging
door de maatschappij

De verzekering of een onderdeel daarvan kan door de maatschappij tussentijds worden
opgezegd:
– per de premievervaldatum, met een opzegtermijn van tenminste 30 dagen;
– gedurende de periode dat de verzekeringnemer in gebreke is de verschuldigde premie te
voldoen, met een opzegtermijn van tenminste 14 dagen;
– na een schademelding, mits de opzegging uiterlijk op de 30e dag na afwikkeling van de
schade is geschied, met een opzegtermijn van tenminste 14 dagen;
– met onmiddelijke ingang nadat de maatschappij kennis heeft gekregen van
eigendomsoverdracht, totaal verlies dan wel van stalling in het buitenland (zie artikel 4.2);
– indien in geval van schade opzettelijk onjuiste gegevens zijn verstrekt, met onmiddellijke
ingang.

Artikel 8

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

De bij de aanvraag van een verzekering verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader
over te leggen persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de door de maatschappij
(of, als de verzekering loopt via een gevolmachtigd agent: de gevolmachtigd agent) gevoerde
persoonsregistratie. Op deze registratie is een privacy-reglement van toepassing.
Aanmelding van de door de maatschappij gevoerde registratie bij de Registratiekamer is
gedaan op 29 juni 1990. Een afschrift van het formulier van aanmelding ligt voor een ieder
ter inzage bij de maatschappij.

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.

Aansprakelijkheid

Met voorbijgaan aan hetgeen anders in deze verzekeringsvoorwaarden mocht zijn bepaald,
wordt de verzekering geacht aan de door of krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen (WAM) gestelde eisen te voldoen.

Artikel 1

Verzekerden
De verzekerden zijn:
1 de verzekeringnemer
de verzekeringnemer als eigenaar/gebruiker van het werkmaterieel;
2 de bestuurder
de bestuurder van het werkmaterieel (ook: degene die het werkmaterieel ‘bedient’),
waaronder zowel te verstaan de tot het besturen/bedienen gemachtige
werknemer/ondergeschikte van verzekeringnemer, als de persoon die op basis van
een door de verzekeringnemer gesloten overeenkomst inzake het gebruik van het
werkmaterieel direct of indirect tot het besturen/bedienen van het werkmatereel is
gerechtigd;
3 anderen dan de bestuurder
degene die, anders dan als bestuurder, bevoegd is om te bepalen op welke wijze er
ten tijde van de schadeveroorzaking met het werkmaterieel wordt gehandeld (zie ook
artikel 3.2.2);
4 de passagiers
de passagiers van het werkmaterieel;
5 de werkgever
de werkgever van de onder 2, 3 en 4 omschreven personen indien hij (de werkgever)
op grond van artikel 6:170 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk is voor de schade
die door een van hen is veroorzaakt.

Artikel 2

Omschrijving van de dekking

1

1

Aansprakelijkheid

2

3

2

Verzekerd bedrag

1

2

Schade met of door het werkmaterieel veroorzaakt
De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade aan personen
en zaken - met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade- die met of door het
werkmaterieel is veroorzaakt. Onder ‘met of door het werkmaterieel veroorzaakte schade’
wordt ook verstaan de gevolgen van door toedoen van het werkmaterieel veroorzaakte
beschadiging van ondergrondse eigendommen.
Ladingrisico
In de dekking is mede begrepen de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door zaken
die zich bevinden op of (ge)vallen (zijn) van het werkmaterieel, tenzij dekking bestaat -of
zou bestaan indien de onderhavige verzekering niet was gesloten - op een andere
aansprakelijkheidsverzekering.
Schade aan zaken van verzekeringnemer
Tot maximaal 1 125.000,- per gebeurtenis bestaat dekking voor schade aan
– zaken die de verzekeringnemer in eigendom toebehoren,
– zaken die de verzekeringnemer of de aansprakelijke verzekerde uit hoofde van een
huur-, leen- of andere overeenkomst in gebruik heeft.
Het recht op schadevergoeding geldt op voorwaarde dat
– sprake is van een in onderdeel 1 van dit artikel omschreven schadesituatie, en
– voor vergoeding van de schade geen beroep mogelijk is op enige andere verzekering
die, als de onderhavige werkmaterieelverzekering niet zou bestaan, voor de schade
geheel of gedeeltelijk dekking biedt.
De hier omschreven dekking geldt niet voor de eventuele bij de schadegebeurtenis
ontstane bedrijfs- en gevolgschade.
Algemeen
De maatschappij keert per gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen maximaal het in de
polis vermelde bedrag uit dan wel een hoger bedrag wanneer dat overeenkomstig de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen is vereist.
Kosten van verweer
Zo nodig boven het verzekerde bedrag vergoedt de maatschappij naar aanleiding van een
gedekte schadegebeurtenis:
– de kosten van verweer in een door de benadeelde tegen de maatschappij aanhangig
gemaakt burgerlijk proces;
– de kosten van verweer in een door de benadeelde tegen een verzekerde aanhangig
gemaakt gemaakt burgerlijk proces mits dit verweer wordt gevoerd onder leiding van
de maatschappij;
– de kosten verbonden aan het verlenen van rechtsbijstand in een tegen de verzekerde
aanhangig gemaakt strafproces, mits de maatschappij voorafgaande aan het
strafproces goedkeuring voor die rechtsbijstandverlening heeft gegeven.
Er bestaat geen recht op vergoeding indien en voor zover deze kosten uit andere hoofde,
bijvoorbeeld op grond van artikel 591 en 591 A Wetboek van Strafvordering, voor
vergoeding in aanmerking komen.
Evenmin bestaat recht op vergoeding van een opgelegde boete, afkoopsom of met een
strafproces samenhangende gerechtskosten.

3

Zekerheidsstelling

Indien in verband met een gedekte schadegebeurtenis een zekerheidsstelling wordt verlangd
ter waarborging van de rechten van de benadeelde(n), zal de maatschappij deze voorschieten
tot een bedrag van maximaal 1 50.000,- per gebeurtenis. De verzekerde is verplicht alle
medewerking te verlenen om terugbetaling van het voorgeschoten bedrag te verkrijgen.

4

Vervangend object

Gedurende de tijd dat het verzekerde werkmaterieel in verband met reparatie of onderhoud
wordt vervangen door een, niet aan verzekeringnemer toebehorend, gelijkwaardig object,
geldt de aansprakelijkheidsdekking gedurende de eerste 14 dagen van de reparatie/onderhoudsperiode ook voor dit vervangend object. Wanneer de periode van vervanging
langer duurt dan 14 dagen, is voor verlenging van de dekking voor het vervangende
werkmaterieel vereist dat daarover met de maatschappij overeenstemming is bereikt.
De dekking voor het vervangende werkmaterieel geldt uitsluitend voor zover geen beroep
mogelijk is op een andere aansprakelijkheidsverzekering of mogelijk zou zijn indien de
onderhavige verzekering niet bestond.
De aansprakelijkheidsdekking voor het vervangend object kan niet worden beschouwd als
een verzekering die voldoet aan de aan de door of krachtens de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) gestelde eisen.

Artikel 3

Uitsluitingen en beperkingen

1

Uitsluitingen

In aanvulling op de uitsluitingen zoals vermeld in artikel 3 van het onderdeel ‘Algemeen’ biedt
de verzekering geen dekking voor:
1 schade aan het werkmaterieel zelf en andere specifieke zaken
de aansprakelijkheid voor
– schade aan het werkmaterieel zelf,
– schade aan zich in het werkmaterieel bevindende of daarmee vervoerde zaken,
waaronder ook te verstaan objecten die worden voortbewogen door en/of gekoppeld
zijn aan het werkmaterieel;
2 aansprakelijkheid van niet-gemachtigde bestuurder
de aansprakelijkheid van degene die niet door een daartoe bevoegde persoon is
gemachtigd om het werkmaterieel te besturen/bedienen; als een niet-gemachtigde
bestuurder geldt in ieder geval de persoon die zich door diefstal of geweldpleging de
macht over het werkmaterieel heeft verschaft en tevens de persoon die, dit wetende, het
werkmaterieel zonder geldige reden gebruikt;
3 niet naleven van veiligheidsvoorschriften
de aansprakelijkheid jegens een werknemer/ondergeschikte van verzekeringnemer, voor
schade die mogelijk is geworden doordat van overheidswege - in het kader van
arbeidsomstandigheden - gegeven voorschriften terzake van onderhoud en veiligheid van
het werkmaterieel niet zijn nagekomen;
4 gebruik van chemische/biologische groei- of bestrijdingsmiddelen
de aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruiken en/of verspreiden
van chemische of biologische groei- of bestrijdingsmiddelen;
5 aansprakelijkheid op grond van risicoverzwarende bedingen
de aansprakelijkheid die uitsluitend voortvloeit uit een boete-, schadevergoedings-,
garantie-, vrijwarings- of enig ander contractueel beding.

2

Beperkingen

1

2

3

Eigen risico
Indien volgens de polis voor de dekking Aansprakelijkheid een eigen risico geldt, vergoedt
de maatschappij de vastgestelde schade verminderd met dat eigen risico bedrag, tenzij de
schade op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen zonder
toepassing van een eigen risico rechtstreeks met de benadeelde wordt geregeld. In dat
geval is de verzekeringnemer verplicht dat eigen risico aan de maatschappij terug te
betalen na een daartoe strekkend verzoek.
Aansprakelijkheid bij anderen dan de bestuurder of verzekeringnemer
Indien een in artikel 1.3 omschreven verzekerde aansprakelijk is en deze persoon niet de
verzekeringnemer zelf is of diens werknemer/ondergeschikte, zal de schade uitsluitend in
behandeling worden genomen indien de verzekeringnemer daar uitdrukkelijk om verzoekt.
De verzekering biedt desondanks geen dekking indien en voor zover de aansprakelijkheid
van de betreffende verzekerde is gedekt op een andere polis of daarop verzekerd zou zijn
indien de onderhavige werkmaterieelverzekering niet bestond.
Beperkte vergoeding bij niet-raadpleging KLIC
Indien de aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade aan ondergrondse kabels en
leidingen mede verband houdt met het niet -of onvoldoende- raadplegen van het KLIC
(Kabels en Leidingen Informatie Centrum) geldt, boven het onder 1 bedoelde eigen risico,
een extra eigen risico van 10% van het schadebedrag dat zonder deze bepaling voor
vergoeding door de maatschappij in aanmerking zou komen. Het in mindering te brengen
(extra) eigen risico bedraagt minimaal 1 250,- en maximaal 1 1.250,-.

Artikel 4

Schade

1

Schaderegeling met
benadeelden

De maatschappij heeft het recht de schade rechtstreeks met de benadeelde of anderszins
rechthebbende persoon/instantie af te wikkelen en met deze een schikking te treffen.
De terzake door de maatschappij genomen beslissingen zijn bindend voor de verzekerde.

2

Verhaal

Wanneer de maatschappij op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen
tot schadevergoeding is verplicht zonder dat er sprake is van een gedekte schadegebeurtenis,
behoudt de maatschappij zich het recht voor de gedane uitkering(en) terug te vorderen op de
verzekeringnemer en de aansprakelijke verzekerde.
De maatschappij zal dit recht niet uitoefenen jegens de verzekerde die niet de
verzekeringnemer is en te goeder trouw mocht aannemen dat zijn aansprakelijkheid voor de
schade is gedekt.

Casco

Artikel 1

Verzekerden
Als verzekerde geldt de verzekeringnemer

Artikel 2

Omschrijving van de dekking

1

Schade aan het
werkmaterieel

De verzekering geeft de verzekerde recht op een vergoeding voor beschadiging of verlies
(hierna tezamen ook aangeduid als ‘schade’) van het werkmaterieel indien veroorzaakt door
een het werkmaterieel treffende gedekte gebeurtenis.

2

Dekking ‘Brand’

Bij dekking ‘Brand’ gelden als gedekte gebeurtenissen brand, explosie, zelfontbranding en
blikseminslag.

3

Dekking ‘Beperkt casco’

Bij dekking ‘Beperkt casco’ gelden als gedekte gebeurtenissen:
– brand, explosie, zelfontbranding en blikseminslag;
– diefstal, verduistering, joy-riding, alsmede het ontstaan van schade bij het plegen
daarvan - waaronder mede te verstaan de poging daartoe - of ontstaan gedurende de tijd
dat het werkmatereel als gevolg van één van deze gebeurtenissen aan de macht van de
verzekerde was onttrokken;
– breuk van één of meer ruiten van het werkmaterieel, voor zover de ruitbreuk niet het
gevolg is van botsen, slippen, omslaan, van de weg of te water geraken;
– storm, zijnde een windsnelheid van tenminste 14 m per seconde (windkracht 7) waardoor
het werkmaterieel -in stilstand- omver waait of voorwerpen op/tegen het werkmaterieel
terechtkomen;
– het neerstorten van een luchtvaartuig of onderdelen daarvan alsmede het vallen van
voorwerpen uit een luchtvaartuig.

4

Dekking ‘Casco’

1

2

Gedekte gebeurtenissen ‘Casco’
Bij dekking ‘Casco’ gelden als gedekte gebeurtenissen:
– iedere onder ‘Beperkt casco’ omschreven gebeurtenis;
– botsen, slippen, omslaan, van de weg of te water geraken, ook als dit het gevolg is
van een eigen gebrek van het werkmaterieel;
– kwaadwillige beschadiging;
– onoordeelkundige/foutieve bediening;
– bevriezing, mits de bevriezing direct verband houdt met schade als gevolg van een
hiervoor omschreven gebeurtenis;
– verzakking/verschuiving van grond, aardbeving, lawine, overstroming of andere
natuurramp;
– enig (ander) onverwacht van buiten komend onheil.
Dekking ‘inclusief eigen gebrek’
Wanneer in de polis is vermeld dat sprake is van dekking ‘inclusief eigen gebrek’ geldt als
gedekte gebeurtenis tevens een eigen gebrek van het werkmaterieel, waaronder te
verstaan: machinebreuk, materiaalmoeheid alsmede materiaal- en constructiefouten.
Schade als gevolg van een eigen gebrek wordt uitsluitend vergoed indien de schade is
ontstaan vóór de in de polis vermelde einddatum van deze dekking.

Artikel 3

Uitsluitingen en eigen risico

1

Uitsluitingen

In aanvulling op de uitsluitingen zoals vermeld in artikel 3 van het onderdeel ‘Algemeen’ biedt
de verzekering geen dekking voor:
1 gebruik onder invloed van bedwelmende, opwekkende middelen
gebeurtenissen veroorzaakt door toedoen van de bestuurder die zodanig onder invloed
van alcoholhoudende drank of enig opwekkend of bedwelmend middel verkeert dat hij
geacht moet worden niet in staat te zijn het werkmaterieel naar behoren te besturen/
bedienen; op deze uitsluiting zal de maatschappij echter geen beroep doen wanneer de
verzekeringnemer aantoont dat deze omstandigheden zich buiten zijn weten of tegen zijn
wil hebben voorgedaan en dat hem daarvoor in redelijkheid geen enkel verwijt treft;
2 onderhoudskosten, normale slijtage
kosten die betrekking hebben op onderhoud dan wel op herstel en/of vervanging van
onderdelen voorzover dat uitsluitend gebeurt omdat die onderdelen aan normale slijtage
onderhevig zijn;
3 onvoldoende zorg/onderhoud
gebeurtenissen die mogelijk zijn geworden omdat de verzekeringnemer ernstig tekort is
geschoten in de redelijkerwijs van hem te verwachten zorg voor het werkmaterieel
alsmede zorgvuldigheid met betrekking tot het onderhoud ervan.

2

Eigen risico

Op de volgens artikel 4 vastgestelde vergoeding wordt het in de polis vermelde, voor de
dekking ‘Brand’, ‘Beperkt casco’ of ‘Casco’ geldende eigen risico in mindering gebracht.

Artikel 4

Schade

1

De vaststelling van schade en/of kosten geschiedt in onderling overleg of door een door de
maatschappij ingeschakelde expert. Indien een dergelijke afwikkeling niet mogelijk is, heeft
de verzekerde het recht ook zelf, voor eigen rekening, een expert in te schakelen.
Wanneer op basis van de bevindingen van beide experts geen overeenstemming omtrent de
schadevaststelling - of over de toedracht - wordt bereikt, benoemen de betrokken experts een
derde expert die binnen de grenzen van de voorgaande taxaties een bindende uitspraak doet.
De kosten verbonden aan het verkrijgen van een dergelijk bindend advies worden door de
maatschappij gedragen.

Inschakeling experts

2

Schadevaststelling

Tot maximaal het in de polis vermelde verzekerde bedrag vergoedt de maatschappij:
1 reparatiekosten
de aan het herstel van de schade verbonden reparatiekosten, voor zover deze niet meer
bedragen dan de waarde van het werkmaterieel direct vóór de schadegebeurtenis
(dagwaarde);
2 schade op basis van totaal verlies
de dagwaarde van het werkmaterieel (zoals hiervoor omschreven) verminderd met de
restantwaarde (de waarde van het werkmaterieel direct na de schadegebeurtenis) indien
sprake is van totaal verlies;
er wordt uitgekeerd op basis van totaal verlies indien reparatie niet mogelijk is (zoals bij
diefstal en verduistering) of de daaraan verbonden kosten meer bedragen dan de
dagwaarde verminderd met de restantwaarde.

3

Aftrek voor vervanging
van onderdelen

De maatschappij behoudt zich het recht voor om bij schadevergoeding op basis van reparatie
een redelijk aftrek ‘nieuw voor oud’ toe te passen voor vervanging van onderdelen die
onderhevig zijn aan (normale) slijtage.

4

Eigendomsoverdracht bij
diefstal / verduistering

Het recht op schadevergoeding wegens diefstal/verduistering ontstaat nadat
– een termijn van 30 dagen is verstreken zonder dat het werkmaterieel is teruggevonden en
– de verzekerde op verzoek van de maatschappij de eigendom ervan aan de maatschappij
heeft overgedragen.

5

Extra vergoedingen

Zo nodig boven het voor het werkmaterieel verzekerde bedrag vergoedt de maatschappij:
1 bijdrage in averij grosse
de van de verzekeringnemer gevorderde bijdrage in averij-grosse bij vervoer te water;
2 kosten van vervoer naar reparatie-inrichting
de kosten van vervoer naar de dichtstbijzijnde reparatie-inrichting waar een gedekte
schade -zonodig bij wijze van noodreparatie- kan worden hersteld;
3 kosten van berging en opruiming
de kosten van berging en opruiming van het werkmaterieel -anders dan kosten verbonden
aan grond-/watersanering- indien de verzekeringnemer naar aanleiding van een gedekte
schadegebeurtenis krachtens wet of overeenkomst tot berging/opruiming verplicht is; deze
vergoeding wordt verleend tot maximaal het voor het werkmaterieel verzekerde bedrag.

6

Afstand van verhaalsrecht

De maatschappij zal haar verhaalsrechten inzake de betaalde vergoeding van schade en
kosten niet uitoefenen jegens de persoon - of diens werkgever - die direct of indirect door de
verzekeringnemer gemachtigd is om het werkmaterieel te besturen/bedienen of om daarvan
als passagier gebruik te maken.
Het voorgaande geldt niet indien sprake is van een uitsluiting die overeenkomstig deze
voorwaarden niet tegen de verzekeringnemer kan worden ingeroepen omdat hem terzake
van de uitgesloten omstandigheden geen verwijt treft.

Extra kosten

Artikel 1

Verzekerden
Als verzekerde geldt de verzekeringnemer

Artikel 2

Omschrijving van de dekking

1

Inhuren van vervangend
werkmaterieel

Indien uit de polis blijkt dat de dekking ‘Extra kosten’ van toepassing is geeft de verzekering
recht op vergoeding van de hierna omschreven, daadwerkelijk door de verzekeringnemer
gemaakte kosten verband houdende met het huren van vervangend werkmaterieel.
Het recht op vergoeding geldt op voorwaarde dat het huren noodzakelijk is en verband houdt
met uitval van het verzekerde werkmaterieel wegens een schadegebeurtenis naar aanleiding
waarvan de maatschappij gehouden is tot vergoeding van de aan dat werkmaterieel ontstane
schade.

2

Omvang van de
vergoeding

Tot maximaal het in de polis vermelde, voor Extra kosten verzekerde bedrag worden vergoed:
– kosten die verzekeringnemer verschuldigd is voor het huren van vervangend
werkmaterieel, vergelijkbaar met het uitgevallen, verzekerde werkmaterieel;
– noodzakelijk gemaakte kosten om het vervangende werkmaterieel geschikt te maken
voor de werkzaamheden waartoe het beschadigde, verzekerde werkmaterieel wordt
gebruikt;
– kosten verbonden aan het vervoer van het gehuurde object naar en van de locatie waar
dit object ten behoeve van verzekeringnemer wordt gebruikt; deze vergoeding heeft geen
betrekking op vervoerskosten die ook bij gebruik van het verzekerde werkmaterieel
gemaakt zouden zijn.

