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1 Voor welke schade bent u verzekerd? Hoe vergoeden wij de schade? 
Bij deze Voorwaarden Garageverzekering Aansprakelijkheid horen de Voorwaarden Garageverzekering Aansprakelijkheid 
motorrijtuigen, rubriek G1. Daarin staat beschreven waarvoor u verzekerd bent en hoe wij de schade afhandelen.

2 Welke kosten vergoeden wij ook? Hebt u een eigen risico?

2.1 Welke kosten vergoeden wij ook?
Moet u kosten maken om schade die verzekerd is onder Rubriek G1 te voorkomen of te beperken? Of zijn er andere kosten? Deze 
kosten vergoeden wij volgens de tabel hieronder. Maar, wij vergoeden deze kosten alleen als u de kosten gemaakt hebt tijdens de 
looptijd van de verzekering. Staat op uw polisblad een eigen risico? Dan geldt dat niet voor deze kosten.

Let op: 
U krijgt geen vergoeding voor geldboetes of bedragen die u betaalt om strafvervolging te voorkomen.

Kosten Dekking Vergoeding

1. Kosten om acute schade te 
voorkomen of te beperken 
(bereddings kosten)

Dreigt er een plotselinge en directe schade aan anderen of 
hun spullen te ontstaan? En neemt u maatregelen om die 
schade te voorkomen of te beperken? Dan vergoeden wij 
de kosten die u daarvoor maakt. Maar alleen als de direct 
dreigende schade gedekt is op deze  verzekering.

Ontstaat er hierbij schade aan de zaken die u gebruikt bij 
het nemen van maatregelen om schade te voorkomen? Ook 
die schade vergoeden wij.

Er geldt geen maximum.

2. Kosten van een advocaat in 
een strafproces

Wordt u aangeklaagd in een strafproces voor een schade die 
onder deze verzekering valt? Laat ons dat zo snel mogelijk 
weten. Dan bepalen wij of wij een advocaat inschakelen voor 
uw verdediging. Welke advocaat dat wordt, bepalen we in 
overleg. U bent verplicht zich door deze advocaat te laten 
bijstaan en hem alle medewerking te verlenen.
Wordt u veroordeeld? Dan bepaalt u zelf of u in hoger 
beroep gaat.

Wij vergoeden deze kosten alleen als wij vinden dat 
de uitkomst van het strafproces belangrijk is om uw 
aansprakelijkheid te  beoordelen.

Er geldt geen maximum.

Wij vergoeden geen geldboetes of bedragen 
die u betaalt om strafvervolging te voorkomen.

3. Kosten voor procedures Wij vergoeden de kosten voor procedures die u met onze 
toestemming voert.

Er geldt geen maximum.

4. Kosten voor rechtsbijstand Wij vergoeden de kosten van rechtsbijstand die u met onze 
toestemming krijgt.

Er geldt geen maximum.

5. Kosten voor verweer Bent u door een ander aansprakelijk gesteld voor schade die 
onder de dekking van deze verzekering valt? Maar bent u 
niet aansprakelijk? Dan kunnen wij namens u verweer voeren 
tegen degene door wie u aansprakelijk bent gesteld. De 
kosten daarvan vergoeden wij.

Er geldt geen maximum.
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Kosten Dekking Vergoeding

6. Kosten voor wettelijke 
rente

Wij vergoeden de wettelijke rente die u moet betalen. Er geldt geen maximum.

Als de totale schade hoger is dan het 
verzekerde bedrag dat op uw polisblad staat, 
betalen wij over het meerdere boven het 
verzekerde bedrag geen wettelijke rente.

2.2 Eigen risico
Hebt u een eigen risico, dan staat dat op uw polisblad. Daar staat ook hoeveel eigen risico u hebt. Wanneer wij een schade aan 
de benadeelde hebben vergoed, dan moet u het eigen risico aan ons betalen.Het eigen risico geldt niet voor de kosten die zijn 
beschreven in hoofdstuk 2.1.

3 Premie

3.1 Hoe wordt uw premie vastgesteld? En wanneer verandert uw premie?

Naverrekening en herberekening
Bij het afsluiten van de verzekering berekenen wij de premie die u moet betalen. Dit is een geschatte premie die u vooraf betaalt. 
Dit wordt ook wel voorschotpremie genoemd. Deze premie is gebaseerd op het aantal aangemelde kentekens. Omdat dit elk jaar 
kan veranderen, beoordelen wij elk jaar achteraf of de betaalde voorschotpremie juist was. Wanneer het verzekeringsjaar voorbij is, 
berekenen wij de definitieve premie. 

De definitieve premie vergelijken we met de premie die u al hebt betaald. Dit noemen we ook wel naverrekening. Hebt u over het 
voorgaande jaar te weinig premie betaald? Dan moet u premie bijbetalen. Hebt u te veel betaald? Dan krijgt u premie terug.

Op basis van de definitieve premie van het voorgaande jaar, berekenen we de voorschotpremie van het komende jaar. Dit noemen 
we ook wel een herberekening. 

Het kan voorkomen dat we uw premie niet naverrekenen of herberekenen. Wij doen bijvoorbeeld geen naverrekening of 
herberekening als uw premie onder een bepaald bedrag per jaar ligt.

3.2 No-claimkorting
Wij geven vooraf 30% no-claimkorting op de bruto premie van de rubrieken G1, G2, G4 en G5. 
Wanneer wij een schade vergoeden in het lopende verzekeringsjaar, dan vorderen wij  op de desbetreffende rubriek de  
no-claimkorting terug. 
De no-claimkorting vervalt niet:
- als een schade door ons is verhaald;
- als een schade niet of maar gedeeltelijk kan worden verhaald, omdat wij een schaderegelingsovereenkomst hebben met een 

andere verzekeraar;
- als een vergoeding bestaat uit hulpverlening zoals aangegeven in hoofdstuk 3.2. van de Voorwaarden Aansprakelijkheid 

motorrijtuigen, rubriek G1.
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3.3 Terugbetaling van de premie
Eindigt uw verzekering tussentijds? Dan betalen wij de premie over het resterende deel van de verzekeringstermijn terug. 

4 Wat als …? Bijzondere situaties

4.1 Wat als er een wijziging komt in de verzekerde bedrijfsactiviteiten?
Wij bedoelen bijvoorbeeld wijzigingen die leiden tot verandering van het risico, een overgang van een verzekerde eenmanszaak in 
een vennootschap onder firma, of een uitbreiding van het aantal vennoten van een verzekerde vennootschap. 
Dan moet u dat zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 30 dagen aan ons melden.
- Daarna kunnen wij de verzekering beëindigen of de premie en/of voorwaarden wijzigen. Als wij een voorstel doen om de 

verzekering voort te zetten, kunt u ons binnen 30 dagen laten weten of u de verzekering wilt beëindigen. De verzekering eindigt 
dan op de datum die u in uw opzegbrief noemt.

- Informeert u ons niet binnen de 30 dagen over de verandering? Dan kan dat gevolgen hebben voor uw verzekering en de 
schadevergoeding:
- Gevolgen voor uw verzekering

- De verzekering eindigt automatisch 30 dagen na de dag waarop de verandering heeft plaatsgevonden. Maar zouden wij de 
verzekering voortzetten als we van de verandering op de hoogte waren geweest? Dan beëindigen wij de verzekering niet en 
loopt de verzekering gewoon door.

- Gevolgen voor uw schadevergoeding
- Zouden wij de verzekering alleen hebben voortgezet tegen een hogere premie of op andere voorwaarden als wij van de 

verandering op de hoogte waren? Dan vergoeden wij de schade op basis van die andere voorwaarden. En we vergoeden een 
schade in dezelfde verhouding als de premie van voor de verandering ten opzichte van de hogere premie.

- Zouden wij de verzekering niet voortzetten als we van de verandering op de hoogte waren geweest? Dan vergoeden we de 
schade niet.

4.2 Wat als er sprake is van opzet of roekeloosheid?
U bent niet verzekerd voor schade die ontstaat door opzet of roekeloosheid van u of de gemachtigde bestuurder. Of voor schade 
waaraan u of de gemachtigde bestuurder in ernstige mate schuldig bent/is. Dit wordt ook wel merkelijke schuld genoemd. Ook als u 
of de gemachtigde bestuurder zich niet bewust was van uw/zijn roekeloosheid of schuld. U bent als verzekeringnemer wel verzekerd 
als u kunt aantonen dat u hier niets van wist, of dat het tegen uw wil gebeurde en dat u niets te verwijten valt.

Is de schade veroorzaakt door een persoon die in uw opdracht of met uw goedkeuring handelde? En is de schade het gevolg van 
zijn opzet of roekeloosheid? Of is hij in ernstige mate schuldig aan de schade? Ook dan krijgt u geen vergoeding.

4.3 Wat als de schade verband houdt met terrorisme?
Is de schade volgens deze Voorwaarden verzekerd? En is de schade veroorzaakt door terrorisme? Dan krijgt u de schade vergoed 
volgens het “Clausuleblad terrorismedekking” bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. Een 
clausule is een extra bepaling waarmee wij uw verzekering uitbreiden of beperken. Daarin staat dat we schadevergoeding kunnen 
beperken bij terrorisme, kwaadwillige besmetting en dergelijke. De tekst van dit clausuleblad is gedeponeerd op 23 november 2007 
onder nummer 27178761 bij de Kamer van Koophandel Amsterdam. Meer informatie vindt u in de Algemene voorwaarden en op 
www.terrorismeverzekerd.nl.

http://www.terrorismeverzekerd.nl
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Uw polis en de voorwaarden
Alle afspraken die we met u maken over de verzekering staan op het polisblad. Bijvoorbeeld hoe lang de verzekering loopt en welke 
rubrieken u hebt gekozen. Deze voorwaarden gelden voor de rubriek Aansprakelijkheid Motorrijtuigen. Voor deze verzekering gelden 
ook de Algemene voorwaarden, de Voorwaarden Aansprakelijkheid en de clausules die op het polisblad staan. Een clausule is een extra 
bepaling waarmee wij uw verzekering uitbreiden of beperken.

Wijken de voorwaarden van elkaar af? Of wijken de voorwaarden en de clausules van elkaar af? Dan gelden eerst de bepalingen 
en clausules die op het polisblad staan. Daarna gelden de Voorwaarden Garageverzekering Aansprakelijkheid en de Voorwaarden 
Garageverzekering Aansprakelijkheid Motorrijtuigen, rubriek G1. En tenslotte gelden de Algemene voorwaarden.

1 Wie zijn verzekerd?
Verzekerd zijn:
- U, maar ook uw vennoten, firmanten en bestuurders (als u een rechtspersoon bent) en de geregistreerde partners van deze 

personen tijdens hun werkzaamheden voor het bedrijf en stagiairs;
- de bestuurder en de passagiers van een motorrijtuig dat uw eigendom is, maar alleen als zij met uitdrukkelijke of stilzwijgende 

toestemming van de hierboven genoemde verzekerden gebruik maken van het motorrijtuig;
- de bestuurder en de passagiers van een motorrijtuig dat van een cliënt van u is, tijdens de periode waarin de cliënt zijn 

motorrijtuig aan u heeft toevertrouwd.

U en wij
In deze voorwaarden noemen we de verzekerden steeds ‘u’, maar niet als een bepaling alleen geldt voor de (rechts)persoon die 
de verzekering heeft afgesloten. In dat geval schrijven we ‘u als verzekeringnemer’. We noemen ASR Schadeverzekering N.V. 
‘a.s.r.’, ‘we’ of ‘wij’.

2 Welke motorrijtuigen zijn verzekerd? In welke landen bent u verzekerd? Voor hoeveel bent u verzekerd?

2.1 Eigen motorrijtuigen
Motorrijtuigen die op het moment van de gebeurtenis eigendom zijn van u, of van uw vennoten, firmanten, bestuurders (als u een 
rechtspersoon bent) en de geregistreerde partners van deze personen, met uitzondering van:
- motorrijtuigen ingericht voor het vervoer van meer dan 9 personen;
- vrachtauto’s/trekkers terwijl deze met aanhanger/oplegger worden gebruikt;
- motorrijtuigen die u in huurkoop hebt verkocht.

Met gebeurtenis bedoelen wij: een plotseling en onvoorzien voorval of een reeks van voorvallen die met elkaar verband houden, 
waardoor schade ontstaat.

2.2 Handelsvoorraad 
Motorrijtuigen die tot uw handelsvoorraad behoren en die schade veroorzaken aan derden tijdens het maken van een proefrit op de 
openbare weg. Maar alleen als deze rijden met geldige handelaarskentekenplaten die op de wettelijk voorgeschreven manier aan 
die motorrijtuigen bevestigd zijn. 
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De kentekenbewijzen moeten op uw naam of de naam van het bedrijf zijn afgegeven en per kentekenbewijs mogen er niet meer dan 
twee handelaarskentekenplaten aanwezig zijn. 
De verzekering geldt ook voor de motorrijtuigen die bij de RDW bekend zijn als behorende tot de handelsvoorraad van u.  
De verzekering voldoet aan de eisen van de Registratie Dekking Bedrijfsvoorraad in het CRWAM.

Met een proefrit bedoelen wij:
- Een rit door uw medewerkers:
- om de eigenschappen van een motorrijtuig te controleren;
- om het motorrijtuig te halen of te brengen naar aanleiding van in- of verkoop;
- om het motorrijtuig te halen of te brengen naar een reparateur, in- of opbouwer, autospuiterij of een keuringsstation van de RDW.
- Een rit door derden om de kwaliteit van het motorrijtuig te beoordelen voor de aankoop.

2.3 Motorrijtuigen van cliënten 
Motorrijtuigen van cliënten zijn verzekerd. Daarmee bedoelen wij:
- motorrijtuigen van derden die aan uw bedrijf zijn toevertrouwd voor werkzaamheden; 
- motorrijtuigen die zijn verkocht maar nog niet afgeleverd. Maar alleen als u de verkoop kunt aantonen met een schriftelijke 
overeenkomst.

2.4 Motorrijtuigen van uw medewerkers
Motorrijtuigen van uw medewerkers zijn verzekerd als uw medewerkers deze gebruiken voor de werkzaamheden.
Maar deze motorrijtuigen zijn niet verzekerd als ze ergens anders zijn verzekerd voor het risico van aansprakelijkheid.

2.5 Aanhanger
U bent verzekerd voor de aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt: 
- met of door een aanhanger die gekoppeld is aan het motorrijtuig; 
- met of door een aanhanger die is losgekoppeld van het motorrijtuig, maar nog niet veilig stilstaat buiten het verkeer.

Met een aanhanger bedoelen wij:  een bagagewagen, een caravan, een vouwwagen, een aanhangwagen, een trailer, een oplegger 
of iets vergelijkbaars.

2.6 In welke landen bent u verzekerd?
U bent verzekerd in de landen die op uw Internationaal Motorrijtuigverzekeringsbewijs (de Groene Kaart) staan. U bent niet 
verzekerd in de landen die op de Groene Kaart zijn doorgekruist.

2.7 Voor hoeveel bent u verzekerd?
U bent verzekerd voor maximaal de bedragen die op uw polisblad staan.

3 Voor welke schade bent u verzekerd? En voor welke niet?
U bent verzekerd voor:
- schade die met of door het motorrijtuig en de eventuele daaraan gekoppelde aanhanger wordt veroorzaakt en waarvoor u 

aansprakelijk bent;
- hulpverlening.
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De gebeurtenissen staan in de tabellen hieronder genoemd.

Het moet gaan om een gebeurtenis die plotseling en onvoorzien is. Schade die ontstaat door langzaam inwerkende processen valt 
hier niet onder. De gebeurtenis moet plaatsvinden tijdens de looptijd van de verzekering. Een gebeurtenis is een voorval of een 
reeks van voorvallen die met elkaar verband houden, waardoor schade ontstaat. En bij het sluiten van de verzekering moet het voor 
u en voor ons onzeker zijn dat uit deze gebeurtenis schade zal ontstaan. Dit wordt ook wel het wettelijke vereiste van onzekerheid 
genoemd.

3.1 Dekking Wettelijke Aansprakelijkheid
Deze verzekering voldoet aan de eisen van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.).
U bent verzekerd voor schade die met of door het motorrijtuig wordt veroorzaakt aan anderen en aan hun spullen en waarvoor u 
aansprakelijk bent. En ook voor de schade die daar een gevolg van is.

Met schade bedoelen wij:
- personenschade: letsel, aantasting van de gezondheid of dood van personen. En ook de schade die daar een gevolg van is, of
- schade aan spullen: beschadiging, vernietiging of verloren gaan van spullen en onroerende zaken. En ook de schade die daar een 

gevolg van is.

U bent verzekerd voor de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door gebeurtenissen in de tabel hieronder. We noemen hier 
ook de uitsluitingen en beperkingen die van toepassing zijn. Daarnaast gelden de algemene uitsluitingen die genoemd worden 
in de Algemene voorwaarden. Dit betekent dat u niet verzekerd bent voor schade door atoomkernreacties en molest. En ook niet 
als u fraude pleegt, of een betalingsachterstand hebt. De volledige informatie over algemene uitsluitingen leest u in de Algemene 
voorwaarden.

Let op:
Er is alleen recht op schadevergoeding voor de onderstaande gebeurtenissen als u aansprakelijk bent. Bent u niet aansprakelijk
voor de schade die onder de dekking valt? Dan kunnen wij namens u verweer voeren tegen degene door wie u aansprakelijk
bent gesteld. 

Gebeurtenis Dekking Beperking of uitsluiting

1. Aansprakelijk heid voor 
schade met of door het 
motorrijtuig

U bent verzekerd voor schade die wordt veroorzaakt met of 
door het motorrijtuig.

2. Aansprakelijkheid voor 
schade met of door de 
aanhanger

U bent verzekerd voor schade die wordt veroorzaakt met of 
door de aanhanger die aan het motorrijtuig gekoppeld is.

3. Aansprakelijkheid voor 
schade door lading

U bent verzekerd voor schade die wordt veroorzaakt:
- met of door lading die wordt vervoerd met het 

motorrijtuig of de gekoppelde aanhanger
- door lading die uit het motorrijtuig of aangekoppelde 

aanhanger valt.

U bent niet verzekerd voor schade aan of 
diefstal van lading, die vervoerd, geladen of 
gelost worden.
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Gebeurtenis Dekking Beperking of uitsluiting

4. Aansprakelijkheid voor 
schade door passagiers

U bent verzekerd voor schade aan anderen of hun spullen 
die wordt veroorzaakt door passagiers die in de auto zitten 
of die in- of uitstappen. 

5. Aansprakelijkheid voor 
schade aan zaken van u of 
van een andere verzekerde

U bent alleen verzekerd als de schade is veroorzaakt 
door een medewerker of door een andere persoon voor 
wie u aansprakelijk bent, tijdens het uitoefenen van de 
werkzaamheden. 
Er geldt een eigen risico van € 500 per gebeurtenis.

Schade aan uw geld, geldswaardig papier, 
kostbaarheden, of bedrijfsschade is niet 
verzekerd.

6. Aansprakelijkheid voor 
schade aan andere 
motorrijtuigen en/of 
aanhangers privé of van 
uw eigen bedrijf

U bent niet verzekerd voor de volgende schade, als 
die veroorzaakt is door of met een eigen/verzekerd 
motorrijtuig:
- schade aan de aanhanger die aan het motorrijtuig 

gekoppeld was;
- gevolgschade, zoals bedrijfsschade en 

waardevermindering;
- schade die is toegebracht in de gebouwen of op de 

terreinen die bij uw bedrijf behoren.

7. Schade door 
motorrijtuigen die u 
geleverd hebt

U bent alleen verzekerd als de schade is veroorzaakt:
- door een verkeerd uitgevoerde bewerking aan het 

motorrijtuig door u, of
- doordat u de voorschriften van de fabrikant, importeur 

of dealer voor het rijklaar maken van af te leveren 
motorrijtuigen niet bent nagekomen.

In alle andere gevallen bent u niet verzekerd 
voor schade door motorrijtuigen die u 
geleverd hebt.

8. Aansprakelijkheid voor 
schade aan handbagage 
en kleding passagiers

U bent verzekerd voor schade aan de handbagage van 
passagiers en de kleding die zij dragen terwijl ze in het 
motorrijtuig zitten.

9. Aansprakelijkheid voor 
schade door slepen

U bent verzekerd voor schade die wordtveroorzaakt door 
een ander motorrijtuig dat u met uw auto sleept.

Deze dekking geldt alleen als het slepen 
voldoet aan de wettelijke eisen.

U bent niet verzekerd voor schade aan het 
gesleepte motorrijtuig en aan alle spullen die 
daar aan, in of op zitten.

Welke situaties zijn niet verzekerd?
Er zijn situaties waarin u niet bent verzekerd. Deze situaties vindt u in de tabel hieronder. Het maakt niet uit of de schade wel of niet 
door die situatie veroorzaakt of ontstaan is. In deze situaties moeten wij op basis van de W.A.M. de schade vaak wel vergoeden aan 
de benadeelde. Wij hebben het recht om de door ons uitgekeerde schade op u of op de dader te verhalen.
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Situatie Uitsluiting

1. Alcohol, geneesmiddelen 
en drugs

U bent niet verzekerd:
- als de bestuurder op het moment van de gebeurtenis zo onder invloed is van een middel of stof, dat hij niet 

meer in staat moet worden geacht het motorrijtuig behoorlijk te besturen. Dit geldt in ieder geval als de 
bestuurder geneesmiddelen gebruikt waarop of waarbij een waarschuwing wordt gegeven dat de gebruiker 
geen motorrijtuig mag besturen. Of als hij meer drugs of alcohol heeft genomen dan volgens de wet mag;

- als de bestuurder bij aanhouding een ademtest of een urine- of bloedproef weigert.

U bent als verzekeringnemer wel verzekerd als u kunt bewijzen dat u niets wist van deze situatie, dat het tegen 
uw wil gebeurde en dat u dus niets te verwijten valt.

2. Geen (geldig) rijbewijs U bent niet verzekerd als de bestuurder op het moment van de gebeurtenis geen geldig wettelijk rijbewijs 
heeft voor het motorrijtuig met eventueel de aanhanger.

U bent wel verzekerd:
- als de bestuurder vergeten is zijn rijbewijs op tijd te laten vernieuwen. Maar dan mag zijn rijbewijs niet 

langer dan 1 jaar verlopen zijn. Let op: heeft de bestuurder een medische aantekening op zijn rijbewijs? 
En moet hij voor het verlengen van het rijbewijs een medische (her)keuring ondergaan? Dan geldt deze 
verruiming niet;

- als de bestuurder minder dan 2 maanden voor het ongeval zijn rijbewijs heeft gehaald, maar het rijbewijs 
nog niet heeft ontvangen;

- als u als verzekeringnemer kunt aantonen dat u niets wist van deze situatie, of dat het tegen uw wil 
gebeurde en dat u niets te verwijten valt;

- als het rijbewijs van de bestuurder is gestolen of als hij het verloren heeft.

3. Geen rijbevoegdheid U bent niet verzekerd als op het moment van de gebeurtenis:
- de bestuurder vanwege een wet niet bevoegd is om het motorrijtuig te besturen.
- de bestuurder niet beschikt over het vereiste rijbewijs om het motorrijtuig te besturen.
- de bestuurder lijdt aan een medische aandoening die gevolgen kan hebben voor zijn rijgeschiktheid. 

En hij heeft hiervoor bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) geen Gezondheidsverklaring 
ingediend;

- de bestuurder vanwege een rechterlijke uitspraak de rijbevoegdheid is ontzegd.

U bent als verzekeringnemer wel verzekerd als u kunt bewijzen dat u hier niets van wist, dat het tegen uw wil 
gebeurde en dat u dus niets te verwijten valt.

4. Geen toestemming voor 
gebruik

U bent niet verzekerd voor schade die wordt veroorzaakt door iemand die geen toestemming heeft om het 
motorrijtuig te gebruiken als bestuurder of als passagier.

U bent als verzekeringnemer wel verzekerd als u kunt bewijzen dat u daar niets van wist, dat het tegen uw wil 
gebeurde en dat u dus niets te verwijten valt.

5. Geen zelfstandige 
beschikking over het 
motorrijtuig

U bent niet verzekerd tijdens de periode dat u niet zelfstandig over uw motorrijtuig kunt beschikken, omdat 
een officiële instantie dat heeft bepaald.

6. Geven van rijles U bent niet verzekerd voor schade die veroorzaakt is door of met een motorrijtuig dat wordt gebruikt voor het 
geven van rijlessen met inbegrip van examenrijden. 

U bent als verzekeringnemer wel verzekerd als u kunt bewijzen dat u daar niets van wist, dat het tegen uw wil 
gebeurde en dat u dus niets te verwijten valt.
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Situatie Uitsluiting

7. Kenteken niet op naam of 
ingenomen

U bent niet verzekerd als uit het Kentekenregister van de RDW blijkt dat op het moment van de gebeurtenis 
het kenteken van het motorrijtuig niet op uw naam of op naam van uw bedrijf stond of door de RDW was 
ingenomen.

U bent wel verzekerd als u ons hebt gemeld dat het kentekenbewijs op een andere naam stond en wij dat 
hebben geaccepteerd.

8. Laadruimte U bent niet verzekerd  voor schade aan inzittenden die worden vervoerd in een laadruimte van het motorrijtuig 
die niet voor personen bestemd is, behalve wanneer dit vervoer gebeurt voor controlewerkzaamheden aan 
een motorrijtuig dat aan u is toevertrouwd.

9. Leeftijd U bent niet verzekerd voor schade die veroorzaakt is door of met een motorrijtuig als de bestuurder van het 
motorrijtuig volgens de wet te jong is om het motorrijtuig te mogen besturen.

U bent als verzekeringnemer wel verzekerd als u kunt bewijzen dat u daar niets van wist, dat het tegen uw wil 
gebeurde en dat u dus niets te verwijten valt.

10. Verkeerd gebruik 
handelaars kenteken

U bent niet verzekerd voor schade die veroorzaakt is door of met een motorrijtuig dat behoort tot uw 
handelsvoorraad en is voorzien van een handelaarskenteken dat niet volgens de wettelijke eisen wordt 
gebruikt.

11. Verhuur of lease U bent niet verzekerd tijdens het verhuren of leasen van het motorrijtuig of de verzekerde aanhanger of 
oplegger aan een ander.
Met leasen bedoelen wij huren voor langere termijn, met de mogelijkheid om het gehuurde motorrijtuig of 
aanhanger/oplegger na afloop van de huurtermijn te kopen.

U bent wel verzekerd als u het motorijtuig hebt verhuurd aan een cliënt omdat zijn eigen motorrijtuig bij u in 
reparatie is, of omdat het motorrijtuig dat hij bij u gekocht heeft nog niet aan hem kon worden afgeleverd.

12. Vervoer van personen 
tegen betaling

U bent niet verzekerd voor schade die veroorzaakt is door of met een motorrijtuig dat wordt gebruikt voor 
vervoer van personen tegen betaling.

U bent als verzekeringnemer wel verzekerd als u kunt bewijzen dat u daar niets van wist, dat het tegen uw wil 
gebeurde en dat u dus niets te verwijten valt.

13. Wedstrijden U bent niet verzekerd:
- tijdens de deelname aan of de voorbereiding van snelheidsritten en snelheidswedstrijden (waaronder 

straatraces);
- tijdens het rijden of verblijven op een circuit (zoals de Nürburgring), ook als dit niet in wedstrijdverband is;
- tijdens evenementen waar snelheid of tijd geen element zijn, maar waarbij het door de afstanden en/

of tijdsdruk nodig is om flink door te rijden, of waarbij extreme weersomstandigheden en/of een lange 
aaneengesloten rijduur een rol spelen. Voorbeelden hiervan zijn de Carbage Run en de Arctic Challenge.

U bent wel verzekerd:
- als u als verzekeringnemer kunt bewijzen dat u hier niets van wist, dat het tegen uw wil gebeurde en dat u 

dus niets te verwijten valt;
- tijdens betrouwbaarheidsritten en puzzelritten, waarbij snelheid geen rol speelt.

Deze verzekering voldoet aan de eisen van de W.A.M. Brengt u iemand schade toe in een land waar deze verzekering geldt?  
En geldt in dat land een wet die met de W.A.M. overeenkomt, maar heeft die ruimere bepalingen dan de W.A.M? Dan gelden die 
bepalingen ook voor deze verzekering.
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Moeten wij een vergoeding betalen volgens de W.A.M., of een soortgelijke buitenlandse wet? En is die vergoeding op deze 
voorwaarden uitgesloten? Dan hebben wij het recht om dit bedrag op u te verhalen.

3.2 Dekking Hulpverlening
Alleen de volgende motorrijtuigen hebben recht op hulpverlening:
- Personen- en bestelauto’s met een toelaatbaar totaalgewicht van maximaal 3.500 kg.
- Motorrijwielen.
U bent verzekerd voor hulpverlening:
- bij diefstal van het motorrijtuig;
- als het motorrijtuig en/of de aangekoppelde aanhanger zo beschadigd raakt door een ongeval, brand of een oorzaak van buitenaf 

dat de bestuurder daarmee niet verder kan rijden. U hebt geen recht op hulpverlening als het motorrijtuig tot stilstand is gekomen 
als gevolg van een mechanisch gebrek. 

Met diefstal bedoelen wij: het stelen door anderen, of het kwijtraken door verduistering of oplichting.

Met brand bedoelen wij: een vuur dat ontstaat door verbranding buiten een haard, dat met vlammen gepaard gaat en dat in staat is 
zich op eigen kracht te verspreiden.

In de tabel hieronder leest u op welke hulpverlening u recht hebt en in welke gevallen een maximum vergoeding geldt. Wij 
vergoeden de hulpverlening bovenop het bedrag dat op uw polisblad staat voor de dekking Wettelijke Aansprakelijkheid.

Let op:
Voor hulpverlening moet vooraf toestemming gevraagd worden aan de Alarmcentrale. Dat is de organisatie die de hulpverlening 
regelt.

Gebeurtenis Dekking Beperking of uitsluiting

1. Het motorrijtuig is 
gestolen in Nederland, of 
het motorrijtuig en/of de 
aangekoppelde aanhanger 
is beschadigd in Nederland

U bent verzekerd voor:
- berging en het vervoer van het motorrijtuig en/of de 

aangekoppelde aanhanger en de bagage en/of de lading 
naar een plek in Nederland die u zelf aanwijst;

- het noodzakelijk vervoer, direct na de gebeurtenis, van 
de bestuurder en de passagiers van het motorrijtuig naar 
een gezamenlijk adres in Nederland.
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Gebeurtenis Dekking Beperking of uitsluiting

2. Het motorrijtuig is 
gestolen in het buitenland

U bent verzekerd voor:
- berging en het eventuele vervoer van de aanhanger en 

de bagage en/of de lading naar Nederland. Of naar de 
eerstvolgende bestemming waar u naar toe had willen 
gaan;

- de extra kosten die de bestuurder en de passagiers van 
het motorrijtuig moeten maken voor:

- de doorreis naar hun eerstvolgende bestemming, of
- de terugreis vanaf de plaats van de gebeurtenis naar 

Nederland;
- de huur van een vervangende motorrijtuig van een 

vergelijkbaar type. U krijgt de huur vergoed als het 
motorrijtuig voor vakantie gebruikt wordt en die vakantie 
wordt voortgezet;

- de telefoonkosten van contacten met de Alarmcentrale. 
De kosten moeten te maken hebben met een verzekerde 
gebeurtenis.

Wordt het motorrijtuig weer teruggevonden als u terug 
bent in Nederland? Dan krijgt u een vergoeding voor het 
vervoer naar Nederland van het motorrijtuig en de bagage 
en/of de lading.

Als extra reiskosten van de bestuurder en de 
passagiers vergoeden wij de goedkoopste 
wijze van openbaar vervoer. Is er ander vervoer 
nodig om bij het openbaar vervoer te komen, 
of om vanaf het openbaar vervoer op de 
eerstvolgende bestemming of de bestemming 
in Nederland te komen? Die vervoerskosten 
vergoeden wij ook.

Wij vergoeden de huur van een vervangende 
motorrijtuig:
- zolang u het motorrijtuig niet kunt 

gebruiken en maximaal tot de einddatum 
van de oorspronkelijke vakantie, en

- tot maximaal € 100 per dag en maximaal 
€ 1.250 per gebeurtenis.

Heeft het teruggevonden motorrijtuig 
schade? En kost het meer om het motorrijtuig 
te vervoeren naar Nederland dan wat de 
restanten in Nederland waard zijn? Dan 
vergoeden wij de kosten voor invoeren en 
demonteren in het land waar de schade is 
ontstaan.

Met restanten bedoelen wij hier alles wat na 
een schade nog over is van het motorrijtuig.

3. Het motorrijtuig en/of de 
aangekoppelde aanhanger 
is beschadigd in het 
buitenland (algemeen)

U bent verzekerd voor:
- berging en noodzakelijk vervoer van het motorrijtuig en/

of de aangekoppelde aanhanger naar het dichtstbijzijnde 
herstelbedrijf;

- de huur van een vervangend motorrijtuig van een 
vergelijkbaar type. U krijgt de huur vergoed:

- als het motorrijtuig niet binnen 2 werkdagen gerepareerd 
kan worden (of binnen 4 werkdagen als er onderdelen 
worden nagestuurd), en

- als het motorrijtuig voor vakantie gebruikt wordt en die 
vakantie wordt voortgezet;

- de telefoonkosten van contacten met de Alarmcentrale. 
De kosten moeten te maken hebben met een verzekerde 
gebeurtenis.

Wij vergoeden de huur van een vervangende 
motorrijtuig:
- zolang u het motorrijtuig niet kunt 

gebruiken en maximaal tot de einddatum 
van de oorspronkelijke vakantie, en

- tot maximaal € 100 per dag en maximaal 
€ 1.250 per gebeurtenis.
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Gebeurtenis Dekking Beperking of uitsluiting

4. Het motorrijtuig is 
beschadigd in het 
buitenland en kan 
gerepareerd worden

U bent verzekerd voor:
- het noodzakelijk nasturen van vervangende onderdelen 

om het motorrijtuig weer te laten rijden;
- het noodzakelijk vervoer van het motorrijtuig, de 

aanhanger en de bagage en/of de lading naar 
Nederland. Of van de aanhanger en de bagage en/of de 
lading naar de eerstvolgende bestemming waar u naar 
toe had willen gaan. U krijgt deze kosten vergoed:

- als het motorrijtuig niet binnen 2 werkdagen gerepareerd 
kan worden (of binnen 4 werkdagen als er onderdelen 
worden nagestuurd);

- als de reparatie langer duurt en degenen die het 
motorrijtuig kunnen besturen al terug zijn naar 
Nederland.

U krijgt geen vergoeding voor de vervangende 
onderdelen.

Kost het meer om het motorrijtuig en/of de 
aanhanger te vervoeren naar Nederland dan 
wat de restanten in Nederland waard zijn? 
Dan vergoeden wij de kosten voor invoeren 
en demonteren in het land waar de schade is 
ontstaan.

Met restanten bedoelen wij hier alles wat na 
een schade nog over is van het motorrijtuig of 
de aanhanger.

5. Het motorrijtuig is 
beschadigd in het 
buitenland en kan niet 
gerepareerd worden

U bent verzekerd voor:
- berging en het eventuele vervoer van de aanhanger en 

de bagage en/of de lading naar Nederland. Of naar de 
eerstvolgende bestemming waar u naar toe had willen 
gaan;

- de extra kosten die de bestuurder en de passagiers van 
het motorrijtuig moeten maken voor:

- de doorreis naar hun eerstvolgende bestemming, of
- de terugreis vanaf de plaats van de gebeurtenis naar 

Nederland.

Als extra reiskosten van de bestuurder en de 
passagiers vergoeden wij de goedkoopste 
wijze van openbaar vervoer. Is er ander vervoer 
nodig om bij het openbaar vervoer te komen, 
of om vanaf het openbaar vervoer op de 
eerstvolgende bestemming of de bestemming 
in Nederland te komen? Die vervoerskosten 
vergoeden wij ook.

Wanneer hebt u geen recht op hulpverlening?
De uitsluitingen en beperkingen uit hoofdstuk 3.1 en de algemene uitsluitingen die genoemd worden in de Algemene voorwaarden 
gelden ook voor hulpverlening. Als achteraf blijkt dat u geen recht op hulpverlening had, moet u de kosten die wij eventueel al 
gemaakt hebben aan ons terugbetalen. 

U hebt ook geen recht op hulpverlening:
- als de bestuurder of gebruiker er niet alles aan gedaan heeft om diefstal of joyrijden te voorkomen. Hiervan is in ieder geval 

sprake:
- als het motorrijtuig onbeheerd is achtergelaten en niet goed is afgesloten of met de autosleutels erin of erop;
- als de autosleutels zijn achtergelaten in de brievenbus van een garage- of schadeherstelbedrijf.
U bent als verzekeringnemer wel verzekerd als u kunt aantonen dat u daar niets van wist, of dat het tegen uw wil gebeurde en dat u 

niets te verwijten valt;
- bij schade die ontstaat doordat u het motorrijtuig of de aanhanger niet, niet tijdig of niet deskundig hebt (laten) onderhouden;
- bij schade die ontstaat doordat het motorrijtuig of de aanhanger wordt overbelast.

Met joyrijden bedoelen wij: een motorrijtuig besturen zonder toestemming van de eigenaar of houder, en zonder de bedoeling het 
motorrijtuig te houden.
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4 Hoe vergoeden wij de schade? 
Hieronder leest u wat wij vergoeden als u een schade hebt die verzekerd is.

4.1 Schadevergoeding aan de benadeelde
Bent u aansprakelijk gesteld voor schade van een ander (dit noemen wij de benadeelde)? Dan handelen we de schade rechtstreeks 
af met die benadeelde. We kunnen de schade rechtstreeks aan de benadeelde vergoeden, of een schikking met de benadeelde 
treffen. Daarbij houden we rekening met uw belangen. Per gebeurtenis vergoeden wij maximaal de bedragen die op uw polisblad 
staan.

4.2 Kosten van hulpverlening 
De hulpverlening wordt altijd uitgevoerd door de Alarmcentrale. De Alarmcentrale kiest zelf wie zij voor de hulp inschakelt.

De Alarmcentrale kan vragen om bewijs dat iemand de kosten kan betalen voor hulpverlening die de verzekering niet dekt.  
Kan niemand dat garanderen, dan is de Alarmcentrale niet langer verplicht te helpen.
Rekeningen van ons of van de Alarmcentrale voor diensten en kosten die niet onder de dekking van de verzekering 
vallen, moet u binnen 30 dagen betalen.

4.3 Vergoeding door anderen
U bent niet verzekerd voor schade die vergoed wordt (of zou worden vergoed als u deze verzekering niet had gehad) op een van de 
volgende manieren:
- via een bestaande garantieregeling of leveringsovereenkomst;
- via een wet, een regeling of een voorziening;
- via een andere verzekering van uzelf (bijvoorbeeld via uw werkgever) of van een ander (bijvoorbeeld van een fabrikant, dealer of 

reparateur).

Een schade kan op meerdere verzekeringen verzekerd zijn. In dat geval geldt deze ‘Na u-bepaling’. Deze bepaling is vooral van 
belang voor verzekeraars die de schade op elkaar verhalen als de schade door beide verzekeringen kan worden vergoed.
Wij vergoeden alleen de schade of kosten die de andere verzekeraar niet vergoedt omdat de schade hoger is dan het bedrag 
waarvoor u bij die verzekeraar bent verzekerd. Ook vergoeden wij geen schade of kosten die onder die andere verzekering gedekt 
zijn of gedekt zouden zijn als u de verzekering bij ons niet had afgesloten. Wij vergoeden niet het eigen risico dat op de andere 
verzekering geldt.

5 Tot wanneer kunt u op onze beslissing reageren?
Zodra wij een verzoek om schadevergoeding beoordeeld hebben, krijgt u of uw gemachtigde van ons een mededeling met daarin 
ons definitieve standpunt. Dat kan zijn:
- wij delen u de vastgestelde schadevergoeding mee;
- wij wijzen het verzoek om schadevergoeding af.

Bent u het niet eens met ons definitieve standpunt over de schadevergoeding, dan kunt u ons dat binnen 36 maanden laten weten. 
De 36 maanden gaan in op de dag dat u of uw gemachtigde onze mededeling hebt ontvangen. Na die termijn kunt u niet meer op 
ons standpunt terugkomen.
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6 Wat verwachten wij van u bij een aanvraag, wijziging of schade? Wat zijn de gevolgen als u zich daar niet 
aan houdt?

6.1 Uw verplichtingen

De juiste gegevens opgeven
U bent verplicht om bij het aanvragen en wijzigen van de verzekering de juiste gegevens te verstrekken. Bij het afsluiten van de 
verzekering baseren wij ons op de informatie die we van u en uw adviseur hebben ontvangen. Verandert er iets tijdens de looptijd 
van uw verzekering? Geef dat dan altijd direct aan ons door, dan passen wij uw verzekering zo nodig aan.

Aangifte doen
U moet direct, maar uiterlijk binnen 14 dagen, aangifte bij de politie doen:
- bij inbraak of vandalisme;
- bij beschadiging door onbekenden;
- bij doorrijden na een ongeval door een tegenpartij;
- bij een aanrijding door onbekenden, waardoor u vervolgens met het motorrijtuig schade veroorzaakt aan een ander of zijn spullen.
Bij diefstal of joyrijden moet u nog dezelfde dag, of – als het ’s avonds of ’s nachts is gebeurd – de volgende ochtend aangifte doen. 
Vindt de gebeurtenis in het buitenland plaats? Doe dan aangifte in dat land. Bij diefstal van het motorrijtuig moet u ook aangifte 
doen in Nederland, binnen 24 uur na thuiskomst.

Met vandalisme bedoelen wij opzettelijke beschadiging door een derde. 

Met joyrijden bedoelen wij een motorrijtuig besturen zonder toestemming van de eigenaar of houder, en zonder de bedoeling het 
motorrijtuig te houden.

Aan- en afmelden kentekens
U bent verplicht de kentekens van uw motorrijtuigen die binnen het bedrijf worden gebruikt, direct via het daarvoor bestemde 
systeem aan- en af te melden – met uitzondering van de motorrijtuigen die behoren tot uw handelsvoorraad. Komt u deze 
verplichting niet na en moeten wij een vergoeding betalen volgens de W.A.M? En is die schade niet verzekerd op deze verzekering? 
Dan hebben wij het recht om dit bedrag op u te verhalen.

Schade melden
U moet de schade melden zodra u er van op de hoogte bent. Ook als iemand u aansprakelijk stelt voor schade die is veroorzaakt 
met of door uw motorrijtuig. Doet u dit niet op tijd, dan kan dit gevolgen hebben voor de verzekering. Bij een melding na 
36 maanden kunt u geen beroep meer doen op deze verzekering. 

Meld bij diefstal de gegevens van het motorrijtuig zo snel mogelijk bij de helpdesk van het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit 
(VbV), telefoon (071) 364 17 77 (dag en nacht bereikbaar).

U geeft ons alle informatie die wij nodig hebben om te beoordelen of u aansprakelijk bent, en zo ja: voor welk bedrag. Stuur 
originele bewijsstukken, gegevens en documenten zo snel mogelijk naar ons of naar de deskundige(n) die we hebben ingeschakeld.

U bent verplicht om bij het melden van de schade de juiste gegevens te verstrekken.
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Contact met de Alarmcentrale bij hulpverlening 
Voor hulpverlening moet vooraf toestemming gevraagd worden aan de Alarmcentrale. Maar als niemand redelijkerwijs in staat is om 
de Alarmcentrale te bellen, bent u toch verzekerd. In dat geval krijgt u maximaal de vergoeding die u zou hebben gekregen als de 
Alarmcentrale wel was ingeschakeld.

Medewerking verlenen
Hebt u schade? Dan vragen wij u om mee te werken. Dat betekent:
- U volgt aanwijzingen van ons en onze deskundigen op.
- U verleent uw volledige medewerking aan de afhandeling van de schade en onderzoeken. Hieronder valt bijvoorbeeld dat u ons 

de namen van getuigen geeft als wij u daarom vragen.
- U doet niets wat onze belangen schaadt.
- U doet er alles aan wat u redelijkerwijs kunt doen om schade te voorkomen of te verminderen.
- U doet zelf geen toezegging van betaling of schikking, en laat u niet uit over uw schuld of aansprakelijkheid.
- U laat het ons zo snel mogelijk weten als u strafrechtelijk wordt vervolgd. Als wij u door een advocaat willen laten verdedigen, 

schakelen we in overleg met u een advocaat in. U moet deze advocaat alle medewerking verlenen die hij van u vraagt.

Wijzigingen doorgeven
U bent verplicht om ons tijdens de looptijd van uw verzekering juist en op tijd te informeren als er iets gebeurt dat wij moeten weten. 

6.2 Gevolgen als u zich niet aan uw verplichtingen houdt
Houdt u zich niet aan de verplichtingen en schaadt u onze belangen? Dan kunnen wij de schade en de kosten op u verhalen.

Ontdekken wij achteraf dat de gegevens op uw aanvraag, wijzigingsverzoek, polisblad of schademelding niet kloppen, dan kan 
dat gevolgen hebben voor de schadevergoeding en de voortzetting van de verzekering. Zo nodig passen wij uw premie en/of de 
voorwaarden aan of beëindigen wij uw verzekering, eventueel met terugwerkende kracht. U krijgt daarvan bericht.
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Begrippenlijst

Aanhanger: met een aanhanger bedoelen wij een bagagewagen, een caravan, een vouwwagen, een aanhangwagen, een trailer, een 
oplegger of iets vergelijkbaars

Alarmcentrale: de organisatie die de hulpverlening en pechhulp regelt waarop u recht hebt met deze verzekering. 
Het telefoonnummer van de Alarmcentrale is (030) 256 77 77.

Brand: een vuur dat ontstaat door verbranding buiten een haard, dat met vlammen gepaard gaat en dat in staat is zich op eigen 
kracht te verspreiden.

Diefstal: het stelen door anderen, of het kwijtraken door verduistering of oplichting.

Gebeurtenis: een plotseling en onvoorzien voorval of een reeks van voorvallen die met elkaar verband houden, waardoor schade 
ontstaat.

Joyrijden: een motorrijtuig besturen zonder toestemming van de eigenaar of houder, en zonder de bedoeling het motorrijtuig te 
houden. Van besturen is sprake als de bestuurder het motorrijtuig bedient met de bedoeling om daarmee te rijden.

Schade:
- personenschade: letsel, aantasting van de gezondheid of dood van personen en ook de schade die daar een gevolg van is, of 
- schade aan spullen: beschadiging, vernietiging of verloren gaan van spullen en onroerende zaken en ook de schade die daar een 

gevolg van is.
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Uw polis en de voorwaarden
Alle afspraken die we met u maken over de verzekering staan op het polisblad. Bijvoorbeeld hoelang de verzekering loopt en welke 
dekkingen u hebt gekozen. Deze voorwaarden gelden voor de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Hieronder vallen de 
dekking Aansprakelijkheid en de dekking Werkgeversaansprakelijkheid. Voor deze verzekering gelden ook de Algemene voorwaarden 
en de clausules die op het polisblad staan. Met clausule bedoelen wij een extra bepaling waarmee wij uw verzekering uitbreiden of 
beperken. 

Wijken de Algemene voorwaarden en deze voorwaarden van elkaar af? Of wijken de voorwaarden en de clausules van
elkaar af? Dan gelden eerst de bepalingen en clausules die op het polisblad staan. Daarna gelden deze Voorwaarden
Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven, waarbij de bepalingen van de dekking Werkgeversaansprakelijkheid voorgaan op de 
bepalingen van de dekking Aansprakelijkheid. En ten slotte gelden de Algemene voorwaarden.

Let op: waar in de Algemene Voorwaarden wordt gesproken over “gebeurtenis” bedoelen wij onder deze Voorwaarden
Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven een “omstandigheid of aanspraak”.

Met een omstandigheid bedoelen wij een feit waaruit een reële dreiging tot een aanspraak kan worden afgeleid. Als u een 
omstandigheid meldt, moet u het volgende aangeven:
- wie u mogelijk aansprakelijk zal stellen;
-  waaruit de schade bestaat;
- door welk handelen of nalaten de mogelijke schade is of kan zijn veroorzaakt;
- welke maatregelen u hebt genomen om schade te voorkomen of te beperken.

Met een aanspraak bedoelen wij een vordering die tegen u is ingesteld voor vergoeding van schade die het gevolg is van uw handelen of 
nalaten.

Met handelen of nalaten bedoelen wij dat u iets doet of juist niet doet en dat daar een aanspraak uit volgt. Hiermee 
stellen wij gelijk een schadevoorval dat volgens de wet of de verkeersopvattingen voor uw rekening komt. 

1 Wie zijn verzekerd? 

Verzekerd zijn:
- de (rechts)persoon die de verzekering met ons afsluit. Die noemen wij de verzekeringnemer;
- de andere (rechts)personen die op het polisblad vermeld staan; 
- de instellingen, stichtingen en fondsen van alle op het polisblad vermelde (rechts)personen die zijn opgericht in de verhouding 

tussen deze (rechts)personen en de ondergeschikten en/of de bestuurders, zoals personeelsverenigingen en pensioenfondsen. 
Ook de bestuurders en ondergeschikten van deze instellingen, stichtingen en fondsen zijn verzekerd. 

Van de verzekeringnemer en de andere (rechts)personen die op het polisblad vermeld staan, zijn ook verzekerd:
- de ondergeschikten;
- de familieleden en huisgenoten;
- de vennoten, leden van de maatschap, commissarissen en bestuurders; 
- de ondergeschikten, de familieleden en huisgenoten van de vennoten, leden van de maatschap, commissarissen en bestuurders.
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Let op: 
Alle hiervoor genoemde (rechts)personen zijn alleen verzekerd als zij activiteiten verrichten voor uw organisatie en als deze 
activiteiten vallen binnen de verzekerde hoedanigheid. Wat de verzekerde hoedanigheid is, staat op het polisblad.

Met ondergeschikten bedoelen wij personen die onder uw zeggenschap activiteiten verrichten voor uw organisatie die vallen binnen 
de verzekerde hoedanigheid. Bijvoorbeeld werknemers, uitzendkrachten, vrijwilligers en stagiaires. 

Een zzp’er is ook een ondergeschikte als die onder uw uitdrukkelijke zeggenschap activiteiten voor uw organisatie verricht binnen de 
verzekerde hoedanigheid en daarmee gelijkgesteld kan worden aan een werknemer. 

U en wij
In deze voorwaarden noemen we de verzekerden steeds ‘u’. Maar als een bepaling niet voor alle verzekerden geldt, spreken 
we van ‘u als werkgever’, ‘u als opdrachtgever’ of ‘u als verzekeringnemer’. Onder de dekking Werkgeversaansprakelijkheid 
bedoelen we met ‘u’ altijd de werkgever. Met ‘uw organisatie’ bedoelen we het bedrijf 
of de instelling van u als verzekeringnemer. We noemen ASR Schadeverzekering N.V. ‘a.s.r.’, ‘we’ of ‘wij’.

2 Wat is het dekkingsgebied? 

2.1 Dekkingsgebied
Op uw polisblad staat het dekkingsgebied genoemd. U bent verzekerd voor aanspraken waarop het recht van een van de landen 
die onder het dekkingsgebied vallen van toepassing is. Ook moet de aanspraak het gevolg zijn van een handelen of nalaten van uw 
vestiging die een rechtsvorm naar Nederlands recht heeft. 

Wordt de aanspraak aan een rechter voorgelegd? En is de aanspraak gedekt? Dan moet dit, wil er verdere dekking bestaan, wel een 
rechter zijn van een van de landen die onder het dekkingsgebied vallen. 

2.2 Zakelijke reis
Ontvangt u een aanspraak in verband met handelen of nalaten tijdens een (buitenlandse) zakelijke reis voor uw organisatie? En is de 
aanspraak niet het gevolg van het daadwerkelijk verrichten van activiteiten voor uw organisatie? 
Dan is het dekkingsgebied de hele wereld. 

3 Wat is de omvang van de dekking? En welke situaties vallen niet onder de dekking? 

3.1 Dekking Aansprakelijkheid

Wanneer en waarvoor bent u verzekerd? 
Met de dekking Aansprakelijkheid bent u verzekerd voor uw aansprakelijkheid voor schade van een derde
die in de verzekerde hoedanigheid is veroorzaakt en waarvan een derde vergoeding van u vordert, als:
- de schade het gevolg is van een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden vóór of tijdens de geldigheidsduur 
 van de verzekering; en
-  u of de aansprakelijk gestelde verzekerde bij het aangaan van de verzekering niet bekend was met deze (mogelijke) schade; en
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- de aanspraak voor de eerste maal tijdens de geldigheidsduur van de verzekering tegen u is ingesteld; en
- de schriftelijke melding van de aanspraak tijdens de geldigheidsduur van de verzekering door ons is ontvangen; of
- de schriftelijke melding van de omstandigheid, die kan leiden tot een aanspraak, tijdens de geldigheidsduur van de verzekering 

door ons is ontvangen.

Verder moet het gaan om schade die is veroorzaakt:
- doordat u iets hebt gedaan of nagelaten;
- door het handelen of nalaten van een ander voor wie u aansprakelijk bent;
- door zaken waarvoor u aansprakelijk bent.

Met een derde bedoelen wij iedereen behalve de verzekerde die aansprakelijk is gesteld. 

Met verzekering bedoelen wij de overeenkomst die wij met u sluiten. Hieronder vallen ook de uitbreidingen of beperkingen die op 
uw polisblad staan.

Met de geldigheidsduur van de verzekering bedoelen wij de periode vanaf de ingangsdatum van de verzekering zoals vermeld op 
het polisblad tot de beëindigingsdatum van de verzekering.

Met het aangaan van de verzekering bedoelen wij het moment dat zowel u als wij akkoord zijn tegen welke afspraken en
voorwaarden de verzekering wordt afgesloten.

3.2 Dekking Werkgeversaansprakelijkheid

Wanneer en waarvoor bent u verzekerd?
Met de dekking Werkgeversaansprakelijkheid bent u  binnen de verzekerde hoedanigheid verzekerd voor uw
aansprakelijkheid voor schade van uw ondergeschikte in verband met het verrichten van activiteiten voor uw organisatie, als:
-  de schade het gevolg is van een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden vóór of tijdens de geldigheidsduur 
 van de verzekering; en
-  u of de aansprakelijk gestelde verzekerde bij het aangaan van de verzekering niet bekend was met deze (mogelijke)    

schade; en
-  de aanspraak voor de eerste maal tijdens de geldigheidsduur van de verzekering tegen u is ingesteld; en
-  de schriftelijke melding van de aanspraak tijdens de geldigheidsduur van de verzekering door ons is ontvangen; of
-  de schriftelijke melding van de omstandigheid, die kan leiden tot een aanspraak, tijdens de geldigheidsduur van de
 verzekering door ons is ontvangen.

Verder moet het gaan om schade die is veroorzaakt:
-  doordat u iets hebt gedaan of nagelaten;
-  door het handelen of nalaten van een ander voor wie u aansprakelijk bent;
-  door zaken waarvoor u aansprakelijk bent.

3.3 Voor welke schade bent u verzekerd? 
In de tabel hieronder staat voor welke schade u bent verzekerd. We noemen hier ook de beperkingen of uitsluitingen die van 
toepassing zijn.
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Soort schade Dekking Beperking of uitsluiting

Schade aan zaken U bent verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade zaken. 

Met schade aan zaken bedoelen wij beschadiging, 
vernietiging, verlies, verontreiniging of vuil worden van 
roerende en onroerende zaken van derden. En de schade 
die daar een gevolg van is.

U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid 
voor zuivere vermogensschade. Met zuivere 
vermogensschade bedoelen wij de financiële 
schade die niet het gevolg is van schade aan 
zaken of personen.

Schade aan personen U bent verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade aan 
personen. 

Met schade aan personen bedoelen wij letsel, aantasting 
van de gezondheid, of overlijden van personen. En de 
schade die daar een gevolg van is.

Schade aan zaken en personen 
als gevolg van een ongeval of 
beroepsziekte

Onder de dekking Werkgeversaansprakelijk heid bent u 
verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade aan zaken en 
personen als gevolg van een:
- Ongeval. Hiermee bedoelen wij een plotseling van buiten 

af en ongewild op het lichaam van een ondergeschikte 
inwerkend geweld.

- Beroepsziekte. Hiermee bedoelen wij een  
aantasting van de gezondheid van een ondergeschikte 
anders dan door een ongeval

Zuivere vermogens schade 
(goed werkgever schap)

Onder de dekking Werkgeversaansprakelijk heid bent 
u ook verzekerd voor aansprakelijk heid voor zuivere 
vermogensschade op grond van artikel 7:611 BW en/of 
artikel 6:248 BW. Dit geldt alleen als u als werkgever:
-  niet een behoorlijke verzekering voor uw ondergeschikte 

hebt afgesloten, of
-  de ondergeschikte geen vergoeding hebt verstrekt om 

zelf een behoorlijke verzekering af te sluiten.

Ook geldt dit alleen als de ondergeschikte door een 
ongeval schade lijdt in verband met het verrichten van 
activiteiten voor uw organisatie, een zakenreis of deelname 
aan een werkgerelateerde activiteit.

U bent niet verzekerd als het ongeval is 
veroorzaakt tijdens deelname aan het 
verkeer met een motorrijtuig, waarvan 
de ondergeschikte de bestuurder of een 
passagier is. Maar, is de ondergeschikte 
passagier van het openbaar vervoer, of 
bestuurder of passagier van een motorrijtuig 
waarvoor geen wettelijke verzekeringsplicht 
geldt? Dan bent u wel verzekerd.

Let op:
Treft een derde maatregelen ter voorkoming van schade? En maakt hij daarbij kosten, zoals bedoeld in artikel 6:96 BW
(vermogensschade) en soortgelijke bepalingen? Dan zijn deze kosten en de schade die daar een gevolg van is niet verzekerd.

3.4 Handelen of nalaten vóór aangaan van de verzekering (voorrisico) 
U bent verzekerd voor aanspraken die het gevolg zijn van handelen of nalaten van vóór de ingangsdatum van de verzekering zoals 
vermeld op het polisblad. Dit heet het ‘voorrisico’. Maar was er bij het aangaan van deze verzekering al een aanspraak tegen u 
ingesteld? Of kende u bij het aangaan van de verzekering omstandigheden die tot een aanspraak zouden kunnen leiden? Dan bent 
u voor die aanspraak of de aanspraak die voortvloeit uit die omstandigheid niet verzekerd. 

Het voorrisico kan zijn beperkt of uitgesloten. Dit staat dan op uw polisblad. 
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3.5 Hoe beoordelen wij een gemelde aanspraak of omstandigheid?

De beoordeling van een gemelde aanspraak
Hebt u een aanspraak gemeld? Dan beoordelen wij deze volgens de voorwaarden, verzekerde bedrag(en), clausule(s), en/of eigen 
risico’s die gelden op het moment dat wij uw schriftelijke melding van de aanspraak hebben ontvangen. 
De voorwaarden, verzekerde bedrag(en), clausule(s), en/of eigen risico’s vindt u op uw polisblad. 

De beoordeling van een gemelde omstandigheid 
Bent u op de hoogte van een omstandigheid die kan leiden tot een aanspraak? Dan moet u deze omstandigheid schriftelijk melden. 
De schriftelijke melding moet door ons zijn ontvangen tijdens de geldigheidsduur van deze verzekering. 

Als u zo’n omstandigheid meldt, moet u het volgende aangeven:
- wie u mogelijk aansprakelijk zal stellen; 
- waaruit de schade bestaat; 
- door welk handelen of nalaten de mogelijke schade is of kan zijn veroorzaakt; 
- welke maatregelen u hebt genomen om schade te voorkomen of te beperken. 

Hebt u een omstandigheid gemeld? En is aan de voorwaarden voor melding zoals hiervoor omschreven voldaan? 
Dan gaan wij voor de uit deze omstandigheid voortvloeiende aanspraak uit van de dekking die van toepassing was op 
het moment dat wij de schriftelijke omstandighedenmelding van u ontvingen. 

3.6 Wijziging van de dekking tijdens de geldigheidsduur van de verzekering

Uitbreiding
Is tijdens de geldigheidsduur van de verzekering de dekking uitgebreid? En meldt u een aanspraak of omstandigheid? 
Dan gaan wij uit van de dekking die van toepassing was op het moment dat wij de schriftelijke melding van de aanspraak of de 
omstandigheid hebben ontvangen. 
Bent u bij het aangaan van de uitbreiding op de hoogte van een aanspraak of omstandigheid? Of is de aansprakelijk gestelde 
verzekerde daarvan op de hoogte? En zou de aanspraak of de aanspraak die voortvloeit uit een gemelde omstandigheid door de 
uitbreiding onder de dekking vallen? Dan is de uitbreiding niet van toepassing op die omstandigheid of aanspraak en geldt de 
dekking van vóór de wijzigingsdatum.  

Beperking
Is tijdens de geldigheidsduur van de verzekering de dekking beperkt? En meldt u een aanspraak of omstandigheid? 
Dan gaan wij uit van de dekking die van toepassing was op het moment dat wij de schriftelijke melding van de aanspraak of de 
omstandigheid hebben ontvangen. 
Bent u bij het aangaan van de beperking op de hoogte van een aanspraak of omstandigheid? Of is de aansprakelijk gestelde 
verzekerde daarvan op de hoogte? En zou de aanspraak of de aanspraak die voortvloeit uit een gemelde omstandigheid door de 
beperking niet meer onder de dekking vallen? Dan moet u de aanspraak of omstandigheid  bij ons melden vóórdat de beperkte 
dekking ingaat. De oorspronkelijke dekking blijft dan op die aanspraak dan wel op de aanspraak die voortvloeit uit die gemelde 
omstandigheid van toepassing. Meldt u de omstandigheid of aanspraak niet? Dan geldt de beperkte dekking. 
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3.7 U wordt meerdere keren aansprakelijk gesteld
Gaat het om meerdere aanspraken die met elkaar samenhangen? Of om aanspraken die tegen meerdere verzekerden zijn ingesteld? 
Dan zien wij deze aanspraken als één aanspraak als de aanspraken zijn veroorzaakt door of voortvloeien uit: 
- hetzelfde handelen of nalaten; 
- een voortdurend handelen of nalaten;
- een reeks van handelen of nalaten met dezelfde oorzaak. 

Hebt u meerdere aanspraken gemeld? Dan gaan wij uit van de dekking die van toepassing was op het moment dat u de eerste 
aanspraak hebt gemeld en die schriftelijke melding door ons is ontvangen.

3.8 U wordt aansprakelijk gesteld na het einde van de verzekering (na-risico)
Wordt u aansprakelijk gesteld nadat de verzekering is beëindigd? Dan bent u daarvoor niet verzekerd. Ook niet als het handelen of 
nalaten voor of tijdens de geldigheidsduur van de verzekering heeft plaatsgevonden.

Wilt u de mogelijkheid hebben om een aanspraak te melden nadat de verzekering is beëindigd? En is de aanspraak het gevolg van 
een handelen of nalaten van voor of tijdens de geldigheidsduur van de verzekering? Dan kunt u dit schriftelijk aan ons laten weten 
voordat de verzekering wordt beëindigd. In twee gevallen is het dan mogelijk dekking voor het 
na-risico af te sluiten:
- als de verzekering wordt beëindigd omdat u uw bedrijf beëindigt. We maken dan nieuwe afspraken over de premie voor de 

dekking van het na-risico en over het moment tot wanneer u nog een aanspraak kunt indienen;  
- als de verzekering door ons wordt beëindigd. U betaalt dan 50% van de premie die u betaalde op het moment dat uw verzekering 

werd beëindigd. En u kunt dan nog tot één jaar na het stopzetten van de verzekering die aanspraak bij ons melden. 

Let op: 
Hebt u gebruik gemaakt van de mogelijkheid om aanspraken te melden nadat de verzekering is beëindigd? Dan moet het wel gaan 
om een aanspraak die het gevolg is van een handelen of nalaten dat vóór het beëindigen van de verzekering heeft plaatsgevonden. 
Wij gaan uit van de dekking die van toepassing was op het moment vlak voordat de verzekering werd beëindigd.

3.9 Welke situaties vallen niet onder de dekking (de uitsluitingen)?
In de tabel hieronder staat in welke situaties deze verzekering geen dekking biedt (de uitsluitingen). Ook al zou er voldaan zijn 
aan alle afspraken en voorwaarden van deze verzekering.  De uitzonderingen die op de uitsluitingen van toepassing zijn, staan 
ook in de tabel. Daarnaast gelden de algemene uitsluitingen die genoemd worden in de Algemene voorwaarden. Dit betekent 
bijvoorbeeld dat u niet verzekerd bent voor schade door atoomkernreacties en molest. En ook niet als u fraude pleegt, of een 
betalingsachterstand hebt. De volledige informatie over algemene uitsluitingen leest u in de Algemene voorwaarden.
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1. Asbest U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid voor 
schade in verband met asbest.

2. Aansprakelijk-heids-
verhogend beding of 
voorwaarde

U bent niet verzekerd als uw aansprakelijkheid 
voortvloeit uit of is vergroot als gevolg  van een 
boete-, schadevergoedings-, garantie-, vrijwarings- of 
een soortgelijk beding of voorwaarde.

Bent u zonder het beding of de voorwaarde ook en in 
gelijke mate aansprakelijk? Dan bent u wel verzekerd.

Bent u zonder het beding of de voorwaarden ook, 
maar in mindere mate, aansprakelijk? Dan bent u 
verzekerd voor die mindere aansprakelijkheid.

3. Informatiedragers U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid voor 
schade aan digitale informatiedragers en de daarop 
aanwezige opgeslagen informatie in het geheugen.

Met informatiedrager bedoelen wij een hulpmiddel 
waarop informatie wordt opgeslagen.

U bent wel verzekerd voor uw aansprakelijkheid voor 
schade aan:
- mobiele telefoons, bijvoorbeeld smartphones;
- computers, bijvoorbeeld tablets en laptops;
- mobiele geluidsdragers; 
- smartwatches;
- smartglasses;
- De machinale besturingssoftware van een 

informatiedrager.

Van deze apparaten is de hardware en de 
standaardbesturingssoftware verzekerd. Maar niet de 
daarop aanwezige gegevens. 

Met hardware bedoelen wij alle fysieke onderdelen die 
samenhangen met het computersysteem.

Met standaardbesturingssoftware bedoelen 
wij de software die het mogelijk maakt dat de 
computerapparatuur taken uitvoert. Zonder deze 
software functioneert de hardware niet.

4. Luchtvaartuigen U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid 
voor schade die is veroorzaakt met of door een 
luchtvaartuig:
- dat u in eigendom hebt, bezit, houdt, bestuurt, 

gebruikt of laat gebruiken; 
- dat een niet-ondergeschikte, van wie u de 

opdrachtgever bent, gebruikt voor het verrichten 
van activiteiten voor uw organisatie.

Hebt u de schade veroorzaakt als passagier van een 
luchtvaartuig? Dan bent u wel verzekerd. 
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5. Milieuaantasting U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid voor 
schade aan zaken in verband met een aantasting van 
het milieu.

Let op: voor aansprakelijkheid voor schade aan 
personen bent u in zo’n geval wel verzekerd.

Met milieuaantasting bedoelen wij de uitstoot, lozing, 
doorsijpeling, loslating of ontsnapping van een 
vloeibare, vaste of gasvormige stof, voor zover die een 
prikkelende, besmettende, bederf veroorzakende of 
verontreinigende werking heeft in of op de bodem, het 
oppervlaktewater of een al dan niet ondergronds(e) 
water(gang).

U bent wel verzekerd voor aansprakelijkheid voor 
schade aan zaken in verband met een milieuaantasting 
als:
- de milieuaantasting is veroorzaakt door een zaak 

die door of onder uw verantwoordelijkheid aan een 
ander dan uzelf is geleverd; en 

- u in het kader van deze levering voor die ander geen 
werkzaamheden hebt verricht, zoals installatie- of 
reparatiewerkzaamheden; en 

- de schade is ontstaan door een plotselinge en 
onzekere aantasting van het milieu en die dus niet 
het gevolg is van een langzaam inwerkend proces.
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Situatie Niet verzekerd Uitzonderingen

6. Motorrijtuigen U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid voor 
schade die wordt veroorzaakt met of door een 
motorrijtuig dat u in eigendom hebt, bezit, houdt, 
bestuurt, gebruikt of laat gebruiken. 

Het maakt hierbij niet uit of de schade is veroorzaakt 
bij deelname aan het verkeer of bij het verrichten van 
werkzaamheden.

Met motorrijtuig bedoelen wij alle motorrijtuigen 
zoals omschreven in artikel 1 van de Wet 
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. 

Let op: onder motorrijtuigen vallen ook fietsen met 
elektrische trapondersteuning. De aansprakelijkheid 
voor schade veroorzaakt met of door een fiets met 
elektrische trapondersteuning tot 25 km per uur is 
alleen meeverzekerd als dat op uw polisblad staat.

In de volgende situaties is uw aansprakelijkheid wel 
verzekerd:

a.  Motorrijtuigen in gebruik bij (niet-) 
ondergeschikten

- U bent als werkgever of opdrachtgever niet de 
eigenaar of houder van het motorrijtuig waarmee of 
waardoor schade wordt veroorzaakt; en

- dit motorrijtuig wordt gebruikt bij het verrichten 
van activiteiten voor uw organisatie door een 
ondergeschikte of een niet-ondergeschikte, van wie 
u de werkgever of opdrachtgever bent. 

Maar, uw aansprakelijkheid voor schade van de 
bestuurder van het motorrijtuig is in zo’n geval niet 
verzekerd. 

Met houder van het motorrijtuig bedoelen wij de 
persoon die of het bedrijf dat het motorrijtuig voor een 
ander onder zich heeft en daarover direct of indirect 
de feitelijke macht uitoefent, bijvoorbeeld een huurder. 

b.  Aanhangwagen 
- De schade wordt veroorzaakt door een 

aanhangwagen nadat deze is losgemaakt of 
losgeraakt van een motorrijtuig; en 

- de aanhanger is veilig buiten het verkeer tot 
stilstand gekomen.

c.  Passagier 
U hebt de schade veroorzaakt als passagier van een 
motorrijtuig.

d.  Lading 
- De schade is veroorzaakt door lading die zich aan, in 

of op een motorrijtuig bevindt, en
- van of uit het motorrijtuig valt of is gevallen; en
- er is geen sprake van los- of laadwerkzaamheden. 
Maar, gaat het bij de lading om een 
gevaarlijke stof waarvoor u een Wettelijke 
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) 
moet afsluiten? Dan bent u niet verzekerd. 

e.  Laden of lossen
De schade is veroorzaakt door zaken tijdens het laden 
of lossen daarvan in, op, uit of van een motorrijtuig. 
Maar, gaat het bij de lading om een 
gevaarlijke stof waarvoor u een Wettelijke 
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) 
moet afsluiten? Dan bent u niet verzekerd.
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Situatie Niet verzekerd Uitzonderingen

7. Onderlinge 
aansprakelijkheid

U bent niet verzekerd als u door een van de andere 
verzekerden aansprakelijk wordt gesteld voor schade 
aan zaken van die andere verzekerde(n) 

Let op: voor schade aan personen bent u in zo’n geval 
wel verzekerd

Uw aansprakelijkheid voor schade aan zaken van 
andere verzekerde(n) is wel verzekerd als deze schade 
voortvloeit uit de verhouding tussen werkgever en 
werknemers en tussen werknemers onder elkaar.

8. (Op)levering van 
zaken of uitgevoerde 
werkzaamheden

U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid:
- voor schade aan zaken die door u of onder uw 

verantwoordelijkheid zijn (op)geleverd; 
- voor schade en kosten die verband houden met 

het geheel of gedeeltelijk opnieuw verrichten 
van de door u of onder uw verantwoordelijkheid 
uitgevoerde werkzaamheden; 

- voor schade en kosten die verband houden met 
het alsnog verrichten van de door u of onder uw 
verantwoordelijkheid uit te voeren werkzaamheden; 

- voor schade en kosten die verband houden 
met het terugroepen, vervangen, verbeteren 
of herstellen van zaken die door of onder uw 
verantwoordelijkheid zijn (op)geleverd. Maar, gaat 
het om bereddingskosten  
(zie hoofdstuk 4.3)? Dan zijn deze wel verzekerd. 

Let op: het maakt bij deze uitsluiting niet uit door 
wie de schade is geleden en door wie de kosten zijn 
gemaakt.

Brengen de (op)geleverde zaken schade toe aan zaken 
die eerder door u of onder uw verantwoordelijkheid 
zijn (op)geleverd? En vallen de (op)geleverde zaken 
niet onder dezelfde overeenkomst als de eerder (op)
geleverde zaken? Dan bent u wel verzekerd voor uw 
aansprakelijkheid voor schade aan de zaken die u 
eerder (op)leverde.

Brengt u bij werkzaamheden schade toe aan zaken 
die eerder door u of onder uw verantwoordelijkheid 
zijn (op)geleverd? En vallen deze werkzaamheden 
niet onder dezelfde overeenkomst als de eerder (op)
geleverde zaken? Dan bent u wel verzekerd voor uw 
aansprakelijkheid voor schade aan de zaken die u 
eerder (op)leverde.

Let op: de bepalingen over ‘opzicht’ bij punt 10 in 
deze tabel blijven van toepassing.

9. Opzet U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid voor 
schade die ontstaat door of een gevolg is van uw 
opzettelijk handelen of nalaten. 

Met opzet bedoelen wij het opzettelijk en tegen een 
persoon of zaak gericht wederrechtelijk handelen of 
nalaten. Ook al hebt u de gevolgen van uw handelen 
en/of nalaten nooit gewild.

Let op: bent u een vennootschap onder firma of een 
commanditaire vennootschap? Dan bedoelen wij met 
‘u’ een beherend vennoot. 

Bent u een rechtspersoon? Dan bedoelen wij met ‘u’ 
een bestuurder, zoals bepaald in boek 2 BW.

Wordt de schade veroorzaakt door opzettelijk 
handelen of nalaten van een ondergeschikte? En had u 
dat als werkgever niet kunnen voorkomen? Dan bent u 
wel verzekerd.
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Situatie Niet verzekerd Uitzonderingen

10. Opzicht (zaken van 
anderen waarover u de 
zorg hebt)

Eigen locatie en vervoer
U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid voor 
schade aan een zaak van een derde die is veroorzaakt 
terwijl u de zorg over deze zaak hebt. 
Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer u deze zaak 
bewoont, huurt, beheert, bewaart, gebruikt, repareert, 
bewerkt, vervoert of in behandeling of in bruikleen 
hebt. Dit geldt ook als de schade later ontstaat. 

Ook als iemand namens u de zorg over een zaak van 
een derde heeft, bent u niet verzekerd.

Werken op locatie van een derde
Verricht u werkzaamheden bij een derde? 
Dan bent u ook niet verzekerd voor aansprakelijkheid 
voor schade aan zaken waaraan u de werkzaamheden 
verricht. Dit geldt ook als de schade later ontstaat.

U bent ook niet verzekerd voor aansprakelijkheid voor:
- schade aan (delen van) zaken die zich in de 

directe buurt bevinden van de zaken waaraan u de 
werkzaamheden verricht, en die schade als gevolg 
van de gebruikte werkmethode en/of door het niet 
treffen van voorzorgsmaatregelen is ontstaan;

- schade aan (delen van) zaken die u doelbewust 
gebruikt als hulpmiddel voor het uitvoeren van uw 
werkzaamheden.

In de volgende situaties is uw aansprakelijkheid wel 
verzekerd: 

a.  Verhaal 
- U hebt onzorgvuldig gehandeld; en
- hierdoor is schade aan zaken door brand, 

ontploffing, water, stoom, neerslag en/of 
blusmiddelen ontstaan; en 

- deze schade wordt op u verhaald; en
- u had de beschadigde zaken niet gehuurd, gepacht, 

geleaset, in bewaring of bruikleen. 

b. (Terug)geplaatst onderdeel
- U hebt een onderdeel (terug)geplaatst in of aan een 

zaak; en
- de zaak is weer aan de zorg van de eigenaar of 

bezitter toevertrouwd; en
- daarna veroorzaakt het onderdeel schade aan deze 

zaak. 

Let op: voor schade aan het onderdeel zelf bent u niet 
verzekerd.

c. Vervoermiddelen 
- Er is schade aan een vervoermiddel; en
- het vervoermiddel bevindt zich in verband met 

laden of lossen op uw terrein of op de plaats waar u 
werkzaamheden verricht; en

- u hebt het vervoermiddel niet gehuurd of in 
bruikleen. 

d. Zaken van de ondergeschikte
- Er is schade aan een zaak van een ondergeschikte 

waarvoor u als werkgever aansprakelijk bent. 

Let op: dit geldt niet voor schade aan motorrijtuigen. 

e. Beurzen en tentoonstellingen
- Er is schade aan een gebouw of terrein; en
- het gebouw of terrein is aan u ter beschikking 

gesteld voor uw deelname aan tentoonstellingen of 
beurzen.

Dit geldt ook als u voor het gebruik van het gebouw 
en/of terrein niet hoefde te betalen.

11. Seksuele gedragingen U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid voor 
schade die is veroorzaakt door of in verband met 
seksueel of seksueel getint gedrag van welke aard dan 
ook.
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Situatie Niet verzekerd Uitzonderingen

12. Vaartuigen U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid voor 
schade aan zaken die is veroorzaakt met of door een 
vaartuig:
- dat u in eigendom hebt, bezit, houdt, bestuurt, 

gebruikt of laat gebruiken; 
- dat een niet-ondergeschikte, van wie u de 

opdrachtgever bent, gebruikt voor het verrichten 
van activiteiten voor uw organisatie. 

Let op: voor aansprakelijkheid voor schade aan 
personen bent u in zo’n geval wel verzekerd.

U bent wel verzekerd in de volgende situaties:
- het gaat om schade veroorzaakt met of door 

een vaartuig zonder motor en waarvan de 
waterverplaatsing niet meer is dan 20 m3; 

- het gaat om schade veroorzaakt met of door een 
vaartuig met een motor van niet meer dan 3kW of 
4pk en waarvan de waterverplaatsing niet meer is 
dan 20 m3; 

- u hebt de schade veroorzaakt als passagier van een 
vaartuig.

13. Werkgevers-
aansprakelijkheid: 
overtreding 
voorschriften

Bij de dekking Werkgeversaansprakelijkheid bent u 
ook niet verzekerd voor schade aan uw ondergeschikte 
als:
-  uw handelen of nalaten in strijd is met 

een regeling of overheidsvoorschrift over 
arbeidsomstandigheden, en

-  u dit wist of redelijkerwijs had moeten weten, en
-  het te verwachten was dat door uw handelen of 

nalaten schade aan uw ondergeschikte zou ontstaan.

Let op: bent u een vennootschap onder firma of een 
commanditaire vennootschap? Dan bedoelen wij met 
‘u’ een beherend vennoot

Bent u een rechtspersoon? Dan bedoelen wij met ‘u’:
-  Een lid van de directie of bedrijfsleiding;
-  Een functionaris in dienst van u, die door een lid 

van de directie of bedrijfsleiding is belast met 
bijzondere verantwoordelijkheid voor de naleving 
van de regeling of overheidsvoorschriften over 
arbeidsomstandigheden.

4 Waar hebt u recht op? Hebt u een eigen risico?

4.1 Vergoeding van de schade
Bent u aansprakelijk voor de schade die een derde van u vordert? En valt de schade onder de dekking van deze verzekering? Dan 
vergoeden wij de schade waarvoor u op grond van het recht ten opzichte van die derde bent gehouden. Bij het vergoeden van de 
schade houden wij rekening met het verzekerde bedrag en het eigen risico.
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4.2 Verzekerd bedrag
Bij de vergoeding van de schade houden we rekening met het verzekerde bedrag: 
- per aanspraak vergoeden wij maximaal het verzekerde bedrag dat op uw polisblad staat; 
- per verzekeringsjaar vergoeden wij voor alle aanspraken die vallen in een verzekeringsjaar tezamen maximaal het verzekerde 

bedrag per jaar dat op uw polisblad staat. Op uw polisblad staat ook wanneer uw verzekeringsjaar begint en eindigt. 

Met verzekeringsjaar bedoelen wij een periode van 12 maanden vanaf de premievervaldag en elke periode van gelijke duur die 
daarop aansluit. Als de periode vanaf de ingangsdatum van de verzekering tot de premievervaldag of vanaf de premievervaldag 
tot de beëindigingsdatum korter is dan 12 maanden, dan beschouwen wij zo’n periode ook als een verzekeringsjaar. Bij een 
geldigheidsduur korter dan 12 maanden, is het verzekeringsjaar gelijk aan de geldigheidsduur. 

Voor het toepassen van het maximum verzekerde bedrag per verzekeringsjaar geldt de datum waarop wij de eerste schriftelijke 
melding van de aanspraak of omstandigheid hebben ontvangen. 

4.3 Welke kosten vergoeden wij ook?
Moet u kosten maken om schade die verzekerd is, te voorkomen of te beperken? Of zijn er andere kosten? Deze kosten vergoeden 
wij volgens de tabel hieronder. Maar, wij vergoeden deze kosten alleen als u de kosten gemaakt hebt voor een aanspraak die onder 
de dekking van deze verzekering valt. 

Let op: 
Wij vergoeden geen geldboetes of bedragen die u betaalt om strafvervolging te voorkomen. 

Kosten Vergoeding Verzekerd bedrag en eigen risico

1. Kosten van verweer Wordt u aansprakelijk gesteld, maar bent u niet 
aansprakelijk? En valt de schade onder deze verzekering 
als u wel aansprakelijk zou zijn? Dan kunnen wij namens u 
verweer voeren tegen degene door wie u aansprakelijk bent 
gesteld.  
De kosten daarvan vergoeden wij.

Let op: wij vergoeden alleen de kosten van verweer als het 
verweer door ons (of door een door ons ingeschakelde 
derde) wordt gevoerd. Als u zelf verweer voert of daarvoor 
iemand inschakelt, zijn die kosten niet gedekt.

Er geldt geen maximum.

Er geldt geen eigen risico.

2. Kosten voor beredding Maakt u bereddingskosten? Dan vergoeden wij deze 
kosten. Maar alleen als de schade gedekt is door deze 
verzekering en u voor de dreigende schade aansprakelijk 
bent.

Ontstaat er schade aan de zaken die u gebruikt bij het 
nemen van maatregelen om schade te voorkomen? Ook die 
schade vergoeden wij.

Met bereddingskosten bedoelen wij de kosten van 
maatregelen die u moet nemen om onmiddellijk dreigend 
gevaar van schade te voorkomen of te verminderen.

Wij vergoeden deze kosten tot het verzekerde 
bedrag per aanspraak dat op het polisblad 
staat. Ook als de schade al tot het verzekerde 
bedrag per aanspraak is vergoed.

Op de kosten wordt wel het eigen risico in 
mindering gebracht.
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Kosten Vergoeding Verzekerd bedrag en eigen risico

3. Kosten voor vaststelling 
van aansprakelijkheid en 
schade

Maakt u kosten om de aansprakelijkheid en de schade 
vast te stellen? En zijn deze kosten met onze goedkeuring 
gemaakt? Dan vergoeden wij deze kosten.

Wij vergoeden deze kosten tot het verzekerde 
bedrag per aanspraak dat op het polisblad 
staat. Ook als de schade al tot het verzekerde 
bedrag per aanspraak is vergoed.

Er geldt geen eigen risico.

4. Kosten voor procedures Wij vergoeden de kosten voor de procedure die met ons 
goedvinden of op ons verzoek wordt gevoerd.

We vergoeden deze kosten tot het verzekerde 
bedrag per aanspraak dat op het polisblad 
staat. Ook als de schade al tot het verzekerde 
bedrag per aanspraak is vergoed.

Er geldt geen eigen risico.

5. Kosten van een advocaat 
in een strafproces

Wordt u in een strafproces aangeklaagd voor een schade 
die onder deze verzekering valt? Laat ons dat zo snel 
mogelijk weten. Dan bepalen wij of wij een advocaat 
inschakelen voor uw verdediging. Zo ja, dan bepalen we 
in overleg met u welke advocaat dat wordt. U bent dan 
verplicht zich door deze advocaat te laten bijstaan en hem 
alle medewerking te verlenen. Wordt u veroordeeld? Dan 
bepaalt u zelf of u in hoger beroep gaat.

Wij vergoeden deze kosten alleen als wij vinden dat 
de uitkomst van het strafproces belangrijk is om uw 
aansprakelijkheid te beoordelen.

We vergoeden deze kosten tot het verzekerde 
bedrag per aanspraak dat op het polisblad 
staat. Ook als de schade al tot het verzekerde 
bedrag per aanspraak is vergoed.

Er geldt geen eigen risico.

6. Kosten van rechtsbijstand Wij vergoeden de kosten van rechtsbijstand die u op ons 
verzoek krijgt.

We vergoeden deze kosten tot het verzekerde 
bedrag per aanspraak dat op het polisblad 
staat. Ook als de schade al tot het verzekerde 
bedrag per aanspraak is vergoed.

Er geldt geen eigen risico.

7. wettelijke rente Wij vergoeden de wettelijke rente die u moet betalen als u 
aansprakelijk bent.

Let op: als wij slechts een deel van de schade vergoeden, 
vergoeden we alleen de rente over dat deel.

We vergoeden deze wettelijke rente tot het 
verzekerde bedrag per aanspraak dat op het 
polisblad staat. Ook als de schade al tot het 
verzekerde bedrag per aanspraak is vergoed.

Op de kosten wordt wel het eigen risico in 
mindering gebracht.

Let op: 
Voor de kosten onder de punten 2, 3, 4, 6 en 7 uit de tabel hierboven geldt: 
- bij elkaar vergoeden wij deze kosten tezamen tot maximaal het verzekerd bedrag per aanspraak;
- we houden geen rekening met de overige kosten en het schadebedrag; en
- we houden wel rekening met het maximaal verzekerd bedrag per verzekeringsjaar.
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4.4 Eigen risico
Hebt u een eigen risico, dan staat dat op uw polisblad. Daar staat hoeveel eigen risico u hebt per aanspraak. Dit eigen risico trekken 
we af van de schadevergoeding. Zijn er meerdere eigen risico’s voor dezelfde aanspraak van toepassing? Dan passen wij het hoogste 
eigen risico toe. 

4.5 Vergoeding door anderen (‘Na u-bepaling’)
U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade die gedekt is
- via een wet, een regeling of een voorziening; 
- via een andere verzekering van uzelf of van een ander, bijvoorbeeld een autoverzekering of een andere  

aansprakelijkheidsverzekering. 

Een aanspraak kan op meerdere verzekeringen verzekerd zijn. In dat geval geldt deze ‘Na u-bepaling’. Deze bepaling is vooral van 
belang voor verzekeraars die de schade op elkaar verhalen als de schade door beide verzekeringen kan worden vergoed.
Wij vergoeden alleen de schade of kosten die de andere verzekeraar niet vergoedt omdat de schade of de kosten hoger is/zijn dan 
het bedrag waarvoor u of de ander bij die verzekeraar bent/is verzekerd.
Ook vergoeden wij geen schade of kosten die onder die andere verzekering gedekt zijn of gedekt zouden zijn, als u de verzekering 
bij ons niet had afgesloten. Wij vergoeden niet het eigen risico dat op de andere verzekering geldt.

5 Hoe stellen wij de schade vast en hoe betalen wij de schade uit?

5.1 De vaststelling van de schade
Binnen de voorwaarden van deze verzekering vergoeden wij ten behoeve van u de schade van de schadelijdende partij. 

Wij stellen de schade vast in overleg met de partij die de schade heeft. Of wij laten de schade vaststellen door een deskundige die 
wij aanwijzen. De schadevergoeding kunnen wij uitkeren aan u of aan de schadelijdende partij die een vordering tot vergoeding van 
de schade tegen u heeft ingesteld. Of aan een andere rechthebbende. 

Ook kunnen wij schikkingen met de schadelijdende partij treffen om de schade te regelen. 

5.2 Tot wanneer kunt u op onze beslissing reageren?
Zodra wij uw verzoek om dekking beoordeeld hebben, krijgt u of uw gemachtigde van ons een mededeling met daarin ons 
standpunt. Dat kan zijn:
- wij wijzen uw verzoek om dekking af;
- wij nemen de aanspraak verder in behandeling.

Bent u het niet eens met ons standpunt over de dekking, dan kunt u ons dat binnen 36 maanden laten weten. 
De termijn van 36 maanden gaat in op de dag dat u of uw gemachtigde onze mededeling heeft ontvangen. Na die termijn kunt u 
niet meer op ons standpunt terugkomen.
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6 Wat verwachten wij van u bij schade? Wat zijn de gevolgen als u zich daar niet aan houdt?

6.1 Uw verplichtingen bij schade

Schade beperken
Op het moment dat u op de hoogte bent van de schade (aanspraak), moet u alle redelijke en mogelijke maatregelen treffen om de 
schade (aanspraak) zoveel mogelijk te beperken. 

Aanspraak of omstandigheid melden
U moet de aanspraak of omstandigheid melden zodra u ervan op de hoogte bent. Ook bent u verplicht om bij het melden van de 
aanspraak of omstandigheid de juiste gegevens te verstrekken. U geeft ons alle informatie die wij nodig hebben om te beoordelen 
of u recht hebt op dekking. Stuur originele bewijsstukken, gegevens en documenten zo snel mogelijk naar ons of naar de 
deskundige(n) die we hebben ingeschakeld.

Medewerking verlenen
Hebt u een aanspraak of omstandigheid gemeld? Dan vragen wij u om mee te werken. Dat betekent:
- U geeft ons de volledige en juiste gegevens. 
- U volgt aanwijzingen van ons en onze deskundigen op.
- U verleent uw volledige medewerking aan de afhandeling van de schade en de onderzoeken.
- U doet niets wat onze belangen schaadt.
- U doet alles wat u redelijkerwijs kunt doen om schade te voorkomen of te verminderen.
- U doet geen toezegging van betaling of schikking, en u laat zich niet uit over uw schuld of aansprakelijkheid.
- U laat het ons zo snel mogelijk weten als u strafrechtelijk wordt vervolgd. Als wij u door een advocaat willen laten verdedigen, 

schakelen we in overleg met u een advocaat in. U moet deze advocaat alle medewerking verlenen die hij van u vraagt.
 

6.2 Gevolgen als u zich niet aan uw verplichtingen houdt
Houdt u zich niet aan uw verplichtingen? Dan vervalt uw recht op dekking voor zover u onze belangen schaadt.

Hebt u een aanspraak, nadat deze tegen u is ingesteld,  niet binnen 3 jaar bij ons gemeld? Dan verjaart in ieder geval uw vordering 
op ons na het verstrijken van die termijn.

7 Hoe wordt uw premie vastgesteld? En wanneer verandert uw premie? 

Naverrekening en herberekening 
Bij het afsluiten van de verzekering berekenen wij de premie die u moet betalen. Dit is een geschatte premie die u vooraf betaalt. Dit 
wordt ook wel voorschotpremie genoemd. Deze premie is onder andere gebaseerd op de grootte van uw bedrijf of organisatie. De 
premie kan bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de loonsom, omzet of herbouwwaarde. Omdat dit elk jaar kan veranderen, beoordelen 
wij elk jaar achteraf of de betaalde premie juist was. Wanneer het verzekeringsjaar voorbij is, berekenen wij de definitieve premie. 

Om de definitieve premie te berekenen, vragen wij u om de gegevens die wij daarvoor nodig hebben. Levert u de gegevens niet of 
niet op tijd aan? Dan kunnen wij de premie met 30% verhogen.

De definitieve premie vergelijken we met de premie die u al hebt betaald. Dit noemen we ook wel naverrekening. 
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Hebt u over het voorgaande jaar te weinig premie betaald? Dan moet u premie bijbetalen. Hebt u te veel betaald? 
Dan krijgt u premie terug.

Op basis van de definitieve premie van het voorgaande jaar, berekenen we de voorschotpremie van het komende jaar. 
Dit noemen we ook wel herberekening. 

Het kan voorkomen dat we uw premie niet naverrekenen of herberekenen. Wij doen bijvoorbeeld geen naverrekening of 
herberekening als uw premie onder een bepaald bedrag per jaar ligt.

8 Wat als ...? Bijzondere situaties

8.1 Wat als het risico van het bedrijf van de verzekeringnemer verandert?
Verandert het risico van uw bedrijf? Bijvoorbeeld door het veranderen van de verzekerde hoedanigheid, activiteiten, producten, 
klanten, afzetmarkten of door een andere verandering?  Dan moet u dat zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee maanden 
na het intreden van de wijziging aan ons melden. 
- Wij hebben dan het recht de verzekering te beëindigen of de premie en/of voorwaarden aan te passen aan de gewijzigde situatie. 

Als wij de verzekering om deze reden beëindigen, dan hanteren wij een opzegtermijn van twee maanden. Als wij een voorstel 
doen om de verzekering op basis van een gewijzigde premie en/of voorwaarden voort te zetten, dan kunt u ons binnen 30 dagen 
laten weten of u met dat voorstel instemt of dat u de verzekering wilt beëindigen. 

- Informeert u ons niet binnen twee maanden over de wijziging? Dan kan dat gevolgen hebben voor dekking van een aanspraak:
- Gevolgen voor de dekking

- Zouden wij de verzekering alleen hebben voortgezet tegen een hogere premie of op andere voorwaarden als wij van de 
wijziging op de hoogte waren? Dan vergoeden wij de schade op basis van die andere voorwaarden.  
En dan vergoeden wij een schade in dezelfde verhouding als de premie van voor de verandering ten opzichte van de hogere 
premie.

- Zouden wij de verzekering niet hebben voortgezet als we van de wijziging op de hoogte waren geweest? Dan hebt u geen 
dekking meer en vergoeden we de schade niet.

8.2 Wat als u als verzekeringnemer uw bedrijf verkoopt?
Verkoopt u uw bedrijf en wilt u uw verzekering tussentijds beëindigen? Dan moet u dit binnen twee maanden na verkoop van het 
bedrijf aan ons melden. Wij betalen dan de premie over het resterende deel van de verzekeringstermijn terug.

Let op:
Wilt u de mogelijkheid hebben om een aanspraak die het gevolg is van een handelen of nalaten voor of tijdens de geldigheidsduur 
van de verzekering, te melden nadat de verzekering is beëindigd? Dan kunt u dit schriftelijk aan ons laten weten voordat de 
verzekering afloopt. Meer hierover leest u in hoofdstuk 3.8. 

8.3 Wat als u als verzekeringnemer al uw activiteiten binnen de verzekerde hoedanigheid definitief beëindigt?
Dan eindigt uw verzekering automatisch.

8.4 Wat als u als verzekeringnemer overlijdt?
Dan eindigt uw verzekering niet automatisch. Uw erfgenamen moeten dit bij ons melden binnen twee maanden. 
Wij kunnen de verzekering dan beëindigen met een opzegtermijn van 14 dagen. 
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8.5 Wat als de schade verband houdt met terrorisme?
Is de schade volgens deze voorwaarden verzekerd? En is de schade veroorzaakt door terrorisme? Dan wordt de schade vergoed 
volgens het ‘Clausuleblad terrorismedekking’ bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. 
Daarin staat dat we schadevergoeding kunnen beperken bij terrorisme, kwaadwillige besmetting en dergelijke. De tekst van dit 
clausuleblad is gedeponeerd op 23 november 2007 onder nummer 27178761 bij de Kamer van Koophandel Amsterdam.  
Meer informatie vindt u in de Algemene voorwaarden en op www.terrorismeverzekerd.nl.

Begrippenlijst

Aangaan van de verzekering: het moment dat zowel u als wij akkoord zijn tegen welke afspraken en voorwaarden de verzekering 
wordt afgesloten.

Aanspraak: een vordering die tegen u is ingesteld voor vergoeding van schade die het gevolg is van uw handelen of nalaten. 

Bereddingskosten: de kosten van maatregelen die u moet nemen om onmiddellijk dreigend gevaar van schade te voorkomen of te 
verminderen.  

Besturingssoftware: de software die het mogelijk maakt dat computerapparatuur taken uitvoert. Zonder deze software functioneert 
de hardware niet.

Clausule: een extra bepaling waarmee wij uw verzekering uitbreiden of beperken.

Derde(n): iedereen behalve de verzekerde die aansprakelijk is gesteld.

Geldigheidsduur van de verzekering: de periode vanaf de ingangsdatum van de verzekering zoals vermeld op het polisblad tot de 
beëindigingsdatum van de verzekering. 

Handelen of nalaten: dat u iets doet of juist niet doet en dat daar een aanspraak uit volgt. Hiermee stellen wij gelijk een 
schadevoorval dat volgens de wet of de verkeersopvattingen voor uw rekening komt.

Hardware: alle fysieke onderdelen die samenhangen met het computersysteem.

Houder: de persoon die of het bedrijf dat het motorrijtuig voor een ander onder zich heeft en daarover direct of indirect de feitelijke 
macht uitoefent, bijvoorbeeld een huurder.

Informatiedrager: een hulpmiddel waarop informatie wordt opgeslagen. 

Milieuaantasting: de uitstoot, lozing, doorsijpeling, loslating of ontsnapping van een vloeibare, vaste of gasvormige stof, voor 
zover die een prikkelende, besmettende, bederf veroorzakende of verontreinigende werking heeft in of op de bodem, het 
oppervlaktewater of een al dan niet ondergronds(e) water(gang). 

Motorrijtuig: alle motorrijtuigen zoals omschreven in artikel 1 van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM).

http://www.terrorismeverzekerd.nl
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Omstandigheid: een feit waaruit een reële dreiging tot een aanspraak kan worden afgeleid. 

Ondergeschikten: personen die onder uw zeggenschap activiteiten verrichten voor uw bedrijf, zoals werknemers, uitzendkrachten, 
vrijwilligers en stagiaires. Een zzp’er is ook een ondergeschikte als die onder uw uitdrukkelijke zeggenschap activiteiten voor uw 
bedrijf verricht binnen de verzekerde hoedanigheid en daarmee gelijkgesteld kan worden aan een werknemer. 
Opzet: het opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht wederrechtelijk handelen of nalaten. Ook al hebt u de gevolgen van uw 
handelen en/of nalaten nooit gewild.

Organisatie: het bedrijf of de instelling van u als verzekeringnemer.

Schade:
- schade aan zaken: beschadiging, vernietiging, verlies, verontreiniging of vuil worden van zaken en onroerende zaken van anderen 

dan van u. En de schade die daar een gevolg van is.
-  schade aan personen: letsel, aantasting van de gezondheid of overlijden van personen. En de schade die daar een gevolg van is;
-  schade aan zaken en personen als gevolg van een ongeval: een plotseling van buiten af en ongewild op het lichaam van een 

ondergeschikte inwerkend geweld;
-  schade aan zaken en personen als gevolg van een beroepsziekte: een aantasting van de gezondheid van een ondergeschikte 

anders dan door een ongeval. 

Verzekerd bedrag: het bedrag dat op het polisblad is vermeld als maximaal uit te keren bedrag voor een verzekering of voor een 
specifieke dekking die onder een verzekering valt.

Verzekerde hoedanigheid: de activiteiten die voor uw organisatie worden verricht, moeten binnen de verzekerde hoedanigheid 
vallen. Wat de verzekerde hoedanigheid is, staat op het polisblad.

Verzekering: de overeenkomst die wij met u sluiten. Hieronder vallen ook de uitbreidingen of beperkingen die op uw polisblad 
staan. 

Verzekeringsjaar: een periode van 12 maanden vanaf de premievervaldag en elke periode van gelijke duur die daarop 
aansluit. Als de periode vanaf de ingangsdatum van de verzekering tot de premievervaldag of vanaf de premievervaldag tot de 
beëindigingsdatum korter is dan 12 maanden, dan beschouwen wij zo’n periode ook als een verzekeringsjaar. 
Bij een geldigheidsduur korter dan 12 maanden is het verzekeringsjaar gelijk aan de geldigheidsduur. 

Werkgever: de organisatie waarvoor u werkt.

Zuivere vermogensschade: de financiële schade die niet het gevolg is van schade aan personen of zaken.
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Uw polis en de voorwaarden
Alle afspraken die we met u maken over de verzekering staan op het polisblad. Bijvoorbeeld hoe lang de verzekering loopt en welke 
rubrieken u hebt gekozen. Deze voorwaarden gelden voor de Verkeersschadeverzekering voor werknemers. Voor deze verzekering 
gelden ook de Algemene voorwaarden en de clausules die op het polisblad staan. Een clausule is een extra bepaling waarmee wij uw 
verzekering uitbreiden of beperken.

Wijken de voorwaarden van elkaar af? Of wijken de voorwaarden en de clausules van elkaar af? Dan gelden eerst de bepalingen en 
clausules die op het polisblad staan. Daarna gelden deze voorwaarden Verkeersschadeverzekering voor werknemers. En tenslotte gelden 
de Algemene voorwaarden.

1 Wat hebt u verzekerd? Wie zijn verzekerd?

1.1 Wat hebt u verzekerd?
Met deze Verkeersschadeverzekering voor Werknemers verzekert u uw medewerkers voor schade door verkeers- en 
arbeidsongevallen tijdens en rond het werk dat zij voor u doen. 
U als directeur, vennoot of maat van het bedrijf bent ook meeverzekerd tijdens en rond het werk dat u doet.

Deze verzekering bestaat uit twee rubrieken: rubriek A en rubriek B. 
Rubriek A dekt verkeers- en arbeidsongevallen met bedrijfsvoertuigen en eventueel vervangend vervoer als het eigen motorrijtuig in 
onderhoud of reparatie is. 
Rubriek B dekt verkeers- en arbeidsongevallen met voertuigen die niet van de werkgever zijn. 
Dit kan dus de auto, motor of fiets van de werknemer zelf zijn, maar ook het werkmaterieel van een ander bedrijf waaraan een 
verzekerde wordt uitgeleend.

1.2 Verzekerden zijn:
- de persoon die werkt als zelfstandige of in zijn eenmanszaak en die deze verzekering bij a.s.r. afsluit;
- de directeur-grootaandeelhouder, de vennoten en de maten van het bedrijf die deze verzekering bij ons afsluit;
- de werknemers van het bedrijf inclusief oproepkrachten of de persoon die deze verzekering bij ons afsluit;
- de ZZP’ers, freelancers, stagiairs, inleenkrachten of vrijwilligers die werken voor het bedrijf, maar alleen als dit op het polisblad 

staat vermeld.

Met bedrijf bedoelen wij het bedrijf, de organisatie, de instelling of de persoon die deze verzekering afsluit.

U en wij
In deze voorwaarden noemen we de verzekerden steeds ‘u’, maar niet als een bepaling alleen geldt voor de (rechts)persoon die 
de verzekering heeft afgesloten. In dat geval schrijven we ‘u als verzekeringnemer’. We noemen ASR Schadeverzekering N.V. 
‘a.s.r.’, ‘we’ of ‘wij’.
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2 Waarvoor bent u verzekerd? In welke landen bent u verzekerd? Voor hoeveel bent u verzekerd?

2.1 Waarvoor bent u verzekerd onder rubriek A
Bij Rubriek A bent u verzekerd als bestuurder of passagier van:
- een motorrijtuig dat is geregistreerd of verzekerd op naam van uw bedrijf;
- een motorrijtuig dat het verzekerde bedrijf huurt of leaset, of;
- een motorrijtuig dat uw bedrijf heeft gekregen als tijdelijk vervangend vervoer;
- een ander voertuig dan een motorrijtuig, zoals een fiets, die van het verzekerde bedrijf is en gebruikt wordt tijdens het werk.
.

2.2 Waarvoor bent u verzekerd onder rubriek B
Bij Rubriek B bent u verzekerd:
- als voetganger;
- als bestuurder of passagier van een fiets;
- als passagier in het openbaar vervoer (trein, metro, tram, bus, taxi en veerdienst);
- als bestuurder van land- of werkmaterieel dat niet van u of uw bedrijf is, en;
- als bestuurder of passagier van een motorrijtuig dat geen eigendom is van het verzekerde bedrijf, maar bijvoorbeeld van de 

medewerker zelf.
U bent de bestuurder:
- als u een voertuig bestuurt of bedient als u in-, op-, uit- of afstapt;
- als u, terwijl u deelneemt aan het verkeer:
- brandstof tankt,
- het voertuig repareert, of
- andere weggebruikers helpt.

Met een verkeersongeval bedoelen wij: 
Een ongeval:
- waarbij u of uw voertuig een aanrijding krijgt;
- terwijl u deelneemt aan het verkeer, en;
- waarbij ten minste één voertuig is betrokken, zoals een fiets, motorrijtuig, metro, tram of trein.

Met een arbeidsongeval bedoelen wij:
Een ongeval:
- waarbij u gemotoriseerd land- of werkmaterieel bedient of gebruikt;
- terwijl u niet deelneemt aan het verkeer.

Met woon-werkverkeer bedoelen wij de normale weg om naar het werk te komen en naar huis te gaan.

U bent passagier:
- als u als passagier in een voertuig zit op een zitplaats die voor passagiers bestemd is;
- als u in-, uit- of afstapt;
- als u, terwijl u deelneemt aan het verkeer:
- brandstof tankt,
- het voertuig repareert, of
- andere weggebruikers helpt.
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2.3 In welke landen bent u verzekerd?
U bent verzekerd in de gehele wereld.

2.4 Voor hoeveel bent u verzekerd?
U bent verzekerd voor maximaal het bedrag dat op uw polisblad staat.

3 Voor welke schade bent u verzekerd? En voor welke niet?
Het moet gaan om een gebeurtenis die plotseling en onvoorzien is. Schade die ontstaat door langzaam inwerkende processen valt 
hier niet onder. De gebeurtenis moet plaatsvinden tijdens de looptijd van de verzekering. Een gebeurtenis is een voorval of een 
reeks van voorvallen die met elkaar verband houden, waardoor schade ontstaat. En bij het sluiten van de verzekering moet het voor 
u en voor ons onzeker zijn dat uit deze gebeurtenis schade zal ontstaan. Dit wordt ook wel het wettelijke vereiste van onzekerheid 
genoemd.

U bent verzekerd voor schade veroorzaakt door gebeurtenissen in de tabel hieronder. We noemen hier ook de uitsluitingen 
en beperkingen die van toepassing zijn. Daarnaast gelden de algemene uitsluitingen die genoemd worden in de Algemene 
voorwaarden. Dit betekent dat u niet verzekerd bent voor schade door atoomkernreacties en molest. En ook niet als u fraude pleegt, 
of een betalingsachterstand hebt. De volledige informatie over algemene uitsluitingen leest u in de Algemene voorwaarden.

3.1 Rubriek A

Gebeurtenis Dekking Beperking of uitsluiting

1. Als bestuurder van een 
motorrijtuig

U bent verzekerd voor schade die ontstaat:
- door een verkeersongeval tijdens het werk of tijdens 

een activiteit die te maken heeft met het werk, zoals een 
bedrijfsuitje;

- door een verkeersongeval tijdens woon-werkverkeer;
- door een arbeidsongeval tijdens het werk met 

gemotoriseerd land- of werkmaterieel.

2. Als passagier van een 
motorrijtuig

U bent verzekerd voor schade die ontstaat:
- door een verkeersongeval tijdens het werk;
- door een verkeersongeval tijdens woon-werkverkeer.

De passagier is alleen verzekerd als het een 
verzekerde betreft zoals in hoofdstuk 1.2 
genoemd.

3. Als bestuurder of 
passagier van een ander 
voertuig

U bent verzekerd voor schade die ontstaat door een 
verkeersongeval tijdens het werk.
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3.2 Rubriek B

Gebeurtenis Dekking Beperking of uitsluiting

1. Als bestuurder of 
passagier van een voertuig 
of als voetganger

U bent verzekerd voor schade die ontstaat:
- door een verkeersongeval tijdens het werk of tijdens 

een activiteit die te maken heeft met het werk, zoals een 
bedrijfsuitje;

- door een arbeidsongeval tijdens het werk met 
gemotoriseerd land- of werkmaterieel, en;

- door een verkeersongeval tijdens woon-werkverkeer.

De passagier is alleen verzekerd als het een 
verzekerde betreft zoals in hoofdstuk 1.2 
genoemd.

Welke situaties zijn niet verzekerd?
Er zijn situaties, waarin u niet bent verzekerd. Het maakt niet uit of de schade wel of niet door die situatie veroorzaakt of ontstaan is. 
Daarnaast gelden de algemene uitsluitingen die genoemd worden in de Algemene voorwaarden. 
Dit betekent dat u niet verzekerd bent voor schade door atoomkernreacties en molest. En ook niet als u fraude pleegt, 
of een betalingsachterstand hebt. De volledige informatie over algemene uitsluitingen leest u in de Algemene voorwaarden. 
Deze situaties vindt u in de tabel hieronder.

Situatie Uitsluiting

1. Aan sprakelijk heids-
verzekering

U bent als passagier niet verzekerd voor schade door het ongeval als u recht hebt op een vergoeding uit een 
aansprakelijkheidsverzekering of het Waarborgfonds.

2. Alcohol, geneesmiddelen 
en drugs

U bent niet verzekerd:
- als de bestuurder op het moment van de gebeurtenis zo onder invloed is van een middel of stof, dat hij 

niet meer in staat moet worden geacht het motorrijtuig behoorlijk te besturen. Dit geldt bijvoorbeeld als de 
bestuurder geneesmiddelen gebruikt waarop of waarbij een waarschuwing wordt gegeven dat de gebruiker 
geen motorrijtuig mag besturen. Dit geldt in ieder geval als de bestuurder geneesmiddelen gebruikt 
waarop of waarbij een waarschuwing wordt gegeven dat de gebruiker geen motorrijtuig mag besturen.  
Of als hij meer drugs of alcohol heeft genomen dan volgens de wet mag;

- als de bestuurder bij aanhouding een ademtest of een urine- of bloedproef weigert.

U bent als passagier of verzekeringnemer wel verzekerd als u kunt aantonen dat u niets wist van deze situatie, 
of dat het tegen uw wil gebeurde en dat u niets te verwijten valt.

3. Geen (geldig) rijbewijs U bent niet verzekerd als de bestuurder op het moment van de gebeurtenis geen geldig wettelijk rijbewijs 
heeft voor het motorrijtuig met eventueel de aanhanger of oplegger.

U bent wel verzekerd:
- als de bestuurder vergeten is zijn rijbewijs op tijd te laten vernieuwen. Maar dan mag zijn rijbewijs niet 

langer dan 1 jaar verlopen zijn. Let op: heeft de bestuurder een medische aantekening op zijn rijbewijs? 
En moet hij voor het verlengen van het rijbewijs een medische (her)keuring ondergaan? Dan geldt deze 
verruiming niet;

- als de bestuurder minder dan 2 maanden voor het ongeval zijn rijbewijs heeft gehaald, maar het rijbewijs 
nog niet heeft ontvangen;

- als u als verzekeringnemer kunt aantonen dat u niets wist van deze situatie, of dat het tegen uw wil 
gebeurde en dat u niets te verwijten valt;

- als het rijbewijs van de bestuurder is gestolen of als hij het verloren heeft.
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Situatie Uitsluiting

4. Geen rijbevoegdheid U bent niet verzekerd als op het moment van de gebeurtenis:
- de bestuurder vanwege een wet niet bevoegd is om het motorrijtuig te besturen.
- de bestuurder niet beschikt over het vereiste rijbewijs om het motorrijtuig te besturen.
- de bestuurder lijdt aan een medische aandoening die gevolgen kan hebben voor zijn rijgeschiktheid. 

En hij heeft hiervoor bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) geen Gezondheidsverklaring 
ingediend;

- de bestuurder vanwege een rechterlijke uitspraak de rijbevoegdheid is ontzegd.

U bent als verzekeringnemer wel verzekerd als u kunt bewijzen dat u hier niets van wist, dat het tegen uw wil 
gebeurde en dat u dus niets te verwijten valt.

5. Geven van rijles U bent niet verzekerd voor schade die veroorzaakt is door of met een motorrijtuig dat wordt gebruikt voor het 
geven van rijlessen met inbegrip van examenrijden. 

U bent als verzekeringnemer wel verzekerd als u kunt bewijzen dat u daar niets van wist, 
dat het tegen uw wil gebeurde en dat u dus niets te verwijten valt.

6. Leeftijd U bent niet verzekerd voor schade die veroorzaakt is door of met een motorrijtuig als de bestuurder van het 
motorrijtuig de daarvoor wettelijk voorgeschreven leeftijd nog niet heeft bereikt. 

U bent als verzekeringnemer wel verzekerd als u kunt bewijzen dat u niets wist van deze situatie, dat het tegen 
uw wil gebeurde en dat u dus niets te verwijten valt.

7. Niet direct benadeeld Is uw werknemer arbeidsongeschikt geraakt? Dan vergoeden wij geen kosten die u als werkgever maakt. 
Bijvoorbeeld kosten om het loon door te betalen of kosten om de werknemer (tijdelijk) te vervangen.

Wij vergoeden wel de kosten die iemand anders voor u heeft gemaakt omdat u lichamelijk letsel hebt. 
Voorwaarde is dat u recht op vergoeding van deze kosten zou hebben als u ze zelf had gemaakt. Bijvoorbeeld 
de kosten van het vervoer van u als gewonde naar een arts.

Als u komt te overlijden door het ongeval, dan vergoeden wij de uitvaartkosten aan de mensen die de uitvaart 
betaald hebben. Maar alleen als de kosten niet onder een begrafenisverzekering vallen. De kosten moeten 
wel redelijk zijn, dat wil zeggen: in overeenstemming met de levensomstandigheden van de overleden 
persoon.

8. Vervoer van personen 
tegen betaling

U bent niet verzekerd voor schade die veroorzaakt is door of met een motorrijtuig dat wordt gebruikt voor 
vervoer van personen tegen betaling.

U bent als verzekeringnemer wel verzekerd als u kunt bewijzen dat u niets wist van deze situatie, dat het tegen 
uw wil gebeurde en dat u dus niets te verwijten valt.

9. Wedstrijden U bent niet verzekerd:
- tijdens de deelname aan of de voorbereiding van snelheidsritten en snelheidswedstrijden (waaronder 

straatraces);
- tijdens het rijden of verblijven op een circuit (zoals de Nürburgring), ook als dit niet in wedstrijdverband is;
- tijdens evenementen waar snelheid of tijd geen element zijn, maar waarbij het door de afstanden en/

of tijdsdruk nodig is om flink door te rijden, of waarbij extreme weersomstandigheden en/of een lange 
aaneengesloten rijduur een rol spelen. Voorbeelden hiervan zijn de Carbage Run en de Arctic Challenge.

U bent wel verzekerd:
- als u als verzekeringnemer kunt bewijzen dat u hier niets van wist, dat het tegen uw wil gebeurde en dat u 

dus niets te verwijten valt.
- tijdens betrouwbaarheidsritten en puzzelritten.
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4 Hoe vergoeden wij de schade? Hebt u een eigen risico?
Hieronder leest u wat wij vergoeden als u een schade hebt die verzekerd is.

4.1 De maximale vergoeding
Bent u de enige verzekerde met schade? Per ongeval vergoeden wij maximaal het bedrag dat op het polisblad staat.

Zijn er meer verzekerden met schade? Per ongeval vergoeden wij voor alle verzekerden samen maximaal het bedrag dat op het 
polisblad staat.

4.2 Vaststelling van de schade
Wij stellen de schade vast op grond van Afdeling 10 van Titel 1 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Draagt u tijdens het ongeval geen helm of autogordels terwijl dat wettelijk verplicht is? En gaat het om een ongeval tijdens woon-
werkverkeer? Dan vergoeden wij maximaal 75% van de schade.

Let op: 
Wij houden bij het vaststellen van het verlies van arbeidsvermogen of levensonderhoud geen rekening met fiscaal niet verantwoorde 
verdiensten, de zogenaamde zwarte verdiensten. 

4.3 Schade door lichamelijk letsel 
Hebt u door het verkeersongeval lichamelijk letsel opgelopen? Dan vergoeden wij bijvoorbeeld:
- Uw verlies van arbeidsvermogen;
- De medische kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt;
- Uw smartengeld;
- Affectieschade voor uw naasten. 

Met lichamelijk letsel bedoelen wij: aantasting van uw gezondheid door een geweld van buiten. Het letsel moet objectief kunnen 
worden vastgesteld door een geneeskundige. Het ongeval moet een verkeersongeval of arbeidsongeval zijn.

Let op:
- Wij houden bij het bepalen van de schadevergoeding voor het verlies aan arbeidsvermogen rekening met uitkeringen uit 

een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Deze AOV-uitkeringen trekken wij van de schadevergoeding voor verlies aan 
arbeidsvermogen af. Maar wij verrekenen geen uitkeringen uit een ‘vaste lasten AOV’.

- Wij vergoeden geen kosten die anderen maken. Wij vergoeden wel de kosten die iemand anders voor u heeft gemaakt omdat 
u lichamelijk letsel hebt. Voorwaarde is dat u recht zou hebben op vergoeding van deze kosten als u ze zelf had gemaakt. 
Bijvoorbeeld de kosten die een ander maakt om u als gewonde naar een arts te vervoeren.

Bij lichamelijk letsel kunnen wij ook een arbeidsdeskundige vragen om u te bezoeken. Die bespreekt met u:
- wat u wel en niet kunt doen binnen uw eigen mogelijkheden;
- of er aanpassingen van uw werk of de werkomstandigheden mogelijk zijn;
- of taken binnen de organisatie waarin u werkzaam bent, aangepast of anders verdeeld kunnen worden;
- of u een andere functie kunt krijgen, binnen de organisatie waarin u werkzaam bent of daarbuiten.
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4.4 Schade door overlijden
Komt u te overlijden door het verkeersongeval? Dan vergoeden wij bijvoorbeeld: 
- Het verlies van levensonderhoud waarmee uw nabestaanden te maken krijgen doordat u overlijdt;
- De uitvaartkosten aan de mensen die de uitvaart betaald hebben. Maar alleen als de kosten niet onder een begrafenisverzekering 

vallen. Deze kosten moeten wel redelijk zijn, dat wil zeggen: in overeenstemming met de levensomstandigheden van de overleden 
persoon;

- Affectieschade voor uw nabestaanden.

4.5 Inschakelen van een belangenbehartiger
U hebt het recht om een belangenbehartiger in te schakelen. Wij vergoeden de kosten hiervan als deze kosten voldoen aan de eisen 
van de wet (artikel 6:96 BW). Wij vergoeden dan:
- het uurtarief inclusief kantoorkosten tot maximaal 1/900 deel van het ‘algemene bezoldigingsmaximum’ volgens de Wet 

normering topinkomens, en
- de BTW die hierover verschuldigd is.
- Wij vergoeden hiervoor in totaal maximaal 10% van het door ons vastgestelde schadebedrag.

4.6 Uitkering aan verzekerde of nabestaanden
Hebt u lichamelijk letsel, dan keren wij de schadevergoeding met uitzondering van affectieschade aan u uit. Maar komt u door het 
ongeval te overlijden, dan keren we de vergoeding aan uw nabestaanden uit.

Is nog niet duidelijk hoe groot de schade is? Dan krijgt u van ons een voorschot voor de schade die al wel bekend is.

4.7 Schade aan uw spullen
Hebt u niet alleen lichamelijk letsel, maar zijn ook uw spullen beschadigd, vernietigd of verloren gegaan door het ongeval?  
Dan ontvangt u een redelijke vergoeding die we baseren op de waarde die de spullen hadden vlak voordat de schade ontstond.  
Dat geldt ook voor nabestaanden bij overlijden van de verzekerde.

Maar, kunnen de beschadigde spullen nog worden gerepareerd? En zijn de reparatiekosten lager dan de dagwaarde? Dan krijgt 
u maximaal de reparatiekosten vergoed. Met dagwaarde bedoelen wij: de waarde die de spullen hadden vlak voordat de schade 
ontstond.

Schade aan het voertuig krijgt u niet vergoed.

4.8 Eigen risico
Hebt u een eigen risico, dan staat dat op uw polisblad. Daar staat ook hoeveel eigen risico u hebt. Wanneer wij een schade aan de 
benadeelde hebben vergoedt, dan moet u het eigen risico aan ons betalen.

4.9 Vergoeding door anderen
U bent niet verzekerd voor schade die vergoed wordt (of zou worden vergoed als u deze verzekering niet had gehad) op een van de 
volgende manieren:
- via een bestaande garantieregeling of leveringsovereenkomst
- via een wet, een regeling of een voorziening
- via een andere verzekering van uzelf (bijvoorbeeld via uw werkgever) of van een ander (bijvoorbeeld van een fabrikant, dealer of 

reparateur).
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Een schade kan op meerdere verzekeringen verzekerd zijn. In dat geval geldt deze ‘Na u-bepaling’. Deze bepaling is vooral van 
belang voor verzekeraars die de schade op elkaar verhalen als de schade door beide verzekeringen kan worden vergoed.
Wij vergoeden alleen de schade of kosten die de andere verzekeraar niet vergoedt omdat de schade hoger is dan het bedrag 
waarvoor u bij die verzekeraar bent verzekerd. Ook vergoeden wij geen schade of kosten die onder die andere verzekering gedekt 
zijn of gedekt zouden zijn als u de verzekering bij ons niet had afgesloten. Wij vergoeden niet het eigen risico dat op de andere 
verzekering geldt.

5 Tot wanneer kunt u op onze beslissing reageren?
Zodra wij een verzoek om schadevergoeding beoordeeld hebben, krijgt u of uw gemachtigde van ons een mededeling met daarin 
ons definitieve standpunt. Dat kan zijn:
- wij delen u de vastgestelde schadevergoeding mee;
- wij wijzen het verzoek om schadevergoeding af.

Bent u het niet eens met ons definitieve standpunt over de schadevergoeding, dan kunt u ons dat binnen 36 maanden laten weten. 
De 36 maanden gaan in op de dag dat u of uw gemachtigde onze mededeling hebt ontvangen. Na die termijn kunt u niet meer op 
ons standpunt terugkomen.

6  Wat verwachten wij van u bij een aanvraag, wijziging of schade? Wat zijn de gevolgen als u zich daar niet 
aan houdt?

6.1 Uw verplichtingen

De juiste gegevens opgeven
U bent verplicht om bij het aanvragen en wijzigen van de verzekering de juiste gegevens te verstrekken. Bij het afsluiten van de 
verzekering baseren wij ons op de informatie die we van u en uw adviseur hebben ontvangen. Verandert er iets tijdens de looptijd 
van uw verzekering? Geef dat dan altijd direct aan ons door, dan passen wij uw verzekering zo nodig aan.

Schade melden
U moet de schade melden zodra u er van op de hoogte bent. Doet u dit niet op tijd, dan kan dit gevolgen hebben voor de 
verzekering. Bij een melding na 36 maanden kunt u geen beroep meer doen op deze verzekering. 

U geeft ons alle informatie die wij nodig hebben om te beoordelen of u aansprakelijk bent, en zo ja: voor welk bedrag. Stuur 
originele bewijsstukken, gegevens en documenten zo snel mogelijk naar ons of naar de deskundige(n) die we hebben ingeschakeld.

U bent verplicht om bij het melden van de schade de juiste gegevens te verstrekken.

Medewerking verlenen
Hebt u schade? Dan vragen wij u om mee te werken. Dat betekent:
- U volgt aanwijzingen van ons en onze deskundigen op.
- U verleent uw volledige medewerking aan de afhandeling van de schade en onderzoeken. Hieronder valt bijvoorbeeld dat u ons 

de namen van getuigen geeft als wij u daarom vragen.
- U doet niets wat onze belangen schaadt.
- U doet er alles aan wat u redelijkerwijs kunt doen om schade te voorkomen of te verminderen.
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- U doet zelf geen toezegging van betaling of schikking, en laat u niet uit over uw schuld of aansprakelijkheid.
- U laat het ons zo snel mogelijk weten als u strafrechtelijk wordt vervolgd. Als wij u door een advocaat willen laten verdedigen, 

schakelen we in overleg met u een advocaat in. U moet deze advocaat alle medewerking verlenen die hij van u vraagt.
- U laat zich zonodig onderzoeken en/of keuren door een onafhankelijke arts die onze medisch adviseur aanwijst.
- U werkt eraan mee om aan het werk te blijven zoveel als dat binnen uw mogelijkheden ligt. Bijvoorbeeld door het accepteren 

van:
- een aanpassing van het werk of de werkomstandigheden, of
- een aanpassing of een andere verdeling van taken binnen de organisatie waarin u werkzaam bent, of
- een andere functie binnen de organisatie waarin u werkzaam bent of daarbuiten.

Wijzigingen doorgeven
U bent verplicht om ons tijdens de looptijd van uw verzekering juist en op tijd te informeren als er iets gebeurt dat wij moeten weten. 
Wanneer dat is leest u in hoofdstuk 7 ‘Wat als...? Bijzondere situaties’.

6.2 Gevolgen als u zich niet aan uw verplichten houdt
Houdt u zich niet aan de verplichtingen en schaadt u onze belangen? Dan kunnen wij de schade en de kosten op u verhalen.

Ontdekken wij achteraf dat de gegevens op uw aanvraag, wijzigingsverzoek, polisblad of schademelding niet kloppen, dan kan 
dat gevolgen hebben voor de schadevergoeding en de voortzetting van de verzekering. Zo nodig passen wij uw premie en/of de 
voorwaarden aan of beëindigen wij uw verzekering, eventueel met terugwerkende kracht. U krijgt daarvan bericht.

U bent als verzekeringnemer wel verzekerd als u kunt bewijzen dat u niets wist van deze situatie, dat het tegen uw wil gebeurde en 
dat u dus niets te verwijten valt.

7 Wat als …? Bijzondere situaties

7.1 Wat als er een wijziging komt in het aantal motorrijtuigen of medewerkers van het bedrijf?
Als het aantal motorrijtuigen wijzigt, moet u dit aan ons doorgeven. Wij passen dan de polis aan en berekenen de nieuwe premie 
voor u.

Als het aantal medewerkers verandert, hoeft u dit niet door te geven. Wij vragen eens per jaar het actuele personeelsbestand 
bij u op. Met die gegevens stellen wij de nieuwe premie vast voor het nieuwe verzekeringsjaar. Bij een wijziging van het aantal 
personeelsleden hoeft u dus niet bij te betalen maar krijgt u ook geen geld terug.

U kunt momenteel waarschijnlijk niet overzien of u in de toekomst gebruik gaat maken van inleenkrachten, stagiairs, vrijwilligers, 
freelancers of ZZP’ers. Deze personen zijn alleen verzekerd als ze zijn meeverzekerd en op het polisblad staan vermeld.
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7.2 Wat als er sprake is van opzet of roekeloosheid?
U bent niet verzekerd voor schade die ontstaat door opzet of roekeloosheid van u, de gemachtigde bestuurder of de gemachtigde 
passagier. Ook als u, de gemachtigde bestuurder of de gemachtigde passagier zich niet bewust was van uw/zijn roekeloosheid.  
U bent als verzekeringnemer wel verzekerd als u kunt bewijzen dat u hier niets van wist, dat het tegen uw wil gebeurde en dat u dus 
niets te verwijten valt.

Is de schade veroorzaakt door een persoon die in uw opdracht of met uw goedkeuring handelde? En is de schade het gevolg van 
zijn opzet of roekeloosheid? Ook dan bent u niet verzekerd.

7.3 Wat als de schade verband houdt met terrorisme?
Is de schade volgens de Bijzondere Voorwaarden verzekerd? En is de schade veroorzaakt door terrorisme? Dan krijgt u de schade 
vergoed volgens het “Clausuleblad terrorismedekking” bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden 
N.V. Daarin staat dat we schadevergoeding kunnen beperken bij terrorisme, kwaadwillige besmetting en dergelijke. De tekst van 
dit clausuleblad is gedeponeerd op 23 november 2007 onder nummer 27178761 bij de Kamer van Koophandel Amsterdam. Meer 
informatie vindt u in de Algemene voorwaarden en op www.terrorismeverzekerd.nl.
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Begrippenlijst

Arbeidsongeval: een ongeval:
- waarbij u gemotoriseerd land- of werkmaterieel bedient of gebruikt;
- terwijl u niet deelneemt aan het verkeer.
 
Bestuurder: u bent de bestuurder:
- als u een voertuig bestuurt of bedient als u in-, op-, uit- of afstapt;
- als u, terwijl u deelneemt aan het verkeer:

- brandstof tankt,
- het voertuig repareert, of
- andere weggebruikers helpt.

Clausule: dit is een extra bepaling waarmee wij uw verzekering uitbreiden of beperken.

Dagwaarde: de waarde die de spullen hadden vlak voordat de schade ontstond.

Lichamelijk letsel: aantasting van uw gezondheid door een geweld van buiten. Het letsel moet objectief kunnen worden 
vastgesteld door een geneeskundige. Het ongeval moet een verkeersongeval of arbeidsongeval zijn.

Passagier: u bent passagier:
- als u als passagier in een voertuig zit op een zitplaats die voor passagiers bestemd is;
- als u in-, op-, uit- of afstapt;
- als u, terwijl u deelneemt aan het verkeer:

- brandstof tankt,
- het voertuig repareert, of
- andere weggebruikers helpt.

Verkeersongeval: een ongeval:
- waarbij u of uw voertuig een aanrijding krijgt;
- terwijl u deelneemt aan het verkeer, en;
- waarbij ten minste één voertuig is betrokken, zoals een fiets, motorrijtuig, metro, tram of trein.

Woon-werkverkeer: de normale weg om naar het werk te komen en naar huis te gaan.
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1 Voor welke schade bent u verzekerd? Hoe vergoeden wij de schade?
Bij deze Voorwaarden Garageverzekering Casco Motorrijtuigen horen de Voorwaarden Garageverzekering Schade aan 
motorrijtuigen van cliënten G4 en de Voorwaarden Garageverzekering Schade aan eigen motorrijtuigen, rubriek G5. Daarin staat 
beschreven waarvoor u verzekerd bent en hoe wij de schade afhandelen. 

2 In welke landen bent u verzekerd?
U bent verzekerd in de landen die op uw Internationaal Motorrijtuigverzekeringsbewijs (de Groene kaart) staan. U bent niet 
verzekerd in de landen die op de Groene Kaart zijn doorgekruist.

3 Voor welke schade bent u niet verzekerd?
Er zijn situaties, waarin u niet bent verzekerd. Het maakt niet uit of de schade wel of niet door die situatie veroorzaakt of ontstaan is. 
Deze situaties vindt u in de tabel hieronder.

Situatie Uitsluiting

1. Alcohol, geneesmiddelen 
en drugs

U bent niet verzekerd:
- als de bestuurder op het moment van de gebeurtenis zo onder invloed is van een middel of stof dat hij niet 

meer in staat moet worden geacht het motorrijtuig behoorlijk te besturen. Dit geldt in ieder geval als de 
bestuurder geneesmiddelen gebruikt waarop of waarbij een waarschuwing wordt gegeven dat de gebruiker 
geen motorrijtuig mag besturen. Of als hij meer drugs of alcohol heeft genomen dan volgens de wet mag;

- als de bestuurder bij aanhouding een ademtest of een urine- of bloedproef weigert.

U bent als verzekeringnemer wel verzekerd als u kunt bewijzen dat u niets wist van deze situatie, dat het tegen 
uw wil gebeurde en dat u dus niets te verwijten valt.

2. Geen (geldig) rijbewijs U bent niet verzekerd als de bestuurder op het moment van de gebeurtenis geen geldig wettelijk rijbewijs 
heeft voor het motorrijtuig met eventueel de aanhanger of oplegger.

U bent wel verzekerd:
- als de bestuurder vergeten is zijn rijbewijs op tijd te laten vernieuwen. Maar dan mag zijn rijbewijs niet 

langer dan 1 jaar verlopen zijn. Let op: heeft de bestuurder een medische aantekening op zijn rijbewijs? 
En moet hij voor het verlengen van het rijbewijs een medische (her)keuring ondergaan? Dan geldt deze 
verruiming niet;

- als de bestuurder minder dan 2 maanden voor de gebeurtenis zijn rijbewijs heeft gehaald, maar het rijbewijs 
nog niet heeft ontvangen;

- als u als verzekeringnemer kunt aantonen dat u niets wist van deze situatie, of dat het tegen uw wil 
gebeurde en dat u niets te verwijten valt;

- als het rijbewijs van de bestuurder is gestolen of als hij het verloren heeft.
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Situatie Uitsluiting

3. Geen rijbevoegdheid U bent niet verzekerd als op het moment van de gebeurtenis:
- de bestuurder vanwege een wet niet bevoegd is om het motorrijtuig te besturen;
- de bestuurder vanwege een rechterlijke uitspraak de rijbevoegdheid is ontzegd;
- de bestuurder lijdt aan een medische aandoening die gevolgen kan hebben voor zijn rijgeschiktheid. 

En hij heeft hiervoor bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) geen Gezondheidsverklaring 
ingediend;

- de auto niet voldoet aan de eisen die vermeld staan op het rijbewijs van de bestuurder.

U bent als verzekeringnemer wel verzekerd als u kunt aantonen dat u hier niets van wist, of dat het tegen uw 
wil gebeurde en dat u niets te verwijten valt.

4. Leeftijd U bent niet verzekerd voor schade die veroorzaakt is door of met een motorrijtuig als de bestuurder van het 
motorrijtuig volgens de wet te jong is om het motorrijtuig te mogen besturen.

5. Onvoldoende zorg Wij vergoeden maximaal 50% van het vastgestelde schadebedrag als de schade mede een gevolg is van 
onvoldoende zorg. 
Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij diefstal, braak, joyrijden of vermissing:
- als het motorrijtuig onbeheerd is achtergelaten met de autosleutels of het kentekenbewijs erin, erbij of 

erop;
- als het motorrijtuig onbeheerd is achtergelaten zonder dit af te sluiten, met uitzondering van de 

motorrijtuigen die tijdens bedrijfstijd in de werkplaats en/of showroom aanwezig zijn, of
- als u niet alle originele autosleutels en het kentekenbewijs die bij het motorrijtuig horen kunt overleggen, 

behalve als u kunt aantonen dat deze waren opgeborgen in een inbraakwerende kluis in het bedrijfspand. 
In dat geval moet er sprake zijn van zichtbare braakschade aan de kluis. De kluis moet voldoen aan de eisen 
voor waardeberging minimaal € 5.000 en verankering conform voorschrift.

Met diefstal bedoelen wij het kwijtraken door diefstal, verduistering of oplichting. 

Met kentekenbewijs bedoelen wij het papieren kentekenbewijs of de kentekencard.

Het papieren kentekenbewijs voor 1 juni 2004
Deel I Voertuigbewijs
Deel II Tenaamstellingsbewijs
Deel III Overschrijvingsbewijs 

Het papieren kentekenbewijs na 1 juni 2004 tot 1 januari 2014
Deel IA Voertuigbewijs
Deel IB Tenaamstellingsbewijs
Deel II Overschrijvingsbewijs

De kentekencard die sinds 1 januari 2014 in omloop is.
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4 Premie

4.1 Hoe wordt uw premie vastgesteld? En wanneer verandert uw premie?
Naverrekening en herberekening
Bij het afsluiten van de verzekering berekenen wij de premie die u moet betalen. Dit is een geschatte premie die u vooraf betaalt. Dit 
wordt ook wel voorschotpremie genoemd. Deze premie is gebaseerd op de jaaromzet, en op het aantal eigen voertuigen dat u hebt 
aangemeld in de rubriek G5. Omdat dit elk jaar kan veranderen, beoordelen wij elk jaar achteraf of de betaalde voorschotpremie 
juist was. Wanneer het verzekeringsjaar voorbij is, berekenen wij de definitieve premie. 
Om de definitieve premie te berekenen, vragen wij u om de gegevens die wij daarvoor nodig hebben. Levert u de gegevens niet of 
niet op tijd aan? Dan kunnen wij de premie met 30% verhogen.

De definitieve premie vergelijken we met de premie die u al hebt betaald. Dit noemen we ook wel naverrekening. Hebt u over het 
voorgaande jaar te weinig premie betaald? Dan moet u premie bijbetalen. Hebt u te veel betaald? Dan krijgt u premie terug.

Op basis van de definitieve premie van het voorgaande jaar, berekenen we de voorschotpremie van het komende jaar. Dit noemen 
we ook wel een herberekening. 

Het kan voorkomen dat we uw premie niet naverrekenen of herberekenen. Wij doen bijvoorbeeld geen naverrekening of 
herberekening als uw premie onder een bepaald bedrag per jaar ligt.

4.2 No-claimkorting
Wij geven 30 % no-claimkorting op de bruto premie van de rubrieken G1, G2, G4 en G5. 
Wanneer wij een schade vergoeden in het lopende verzekeringsjaar, dan vorderen wij op de desbetreffende rubriek de  
no-claimkorting terug. 
De no-claimkorting vervalt niet:
- als een schade door ons is verhaald; 
- als wij een bedrag moeten betalen alleen omdat dit is afgesproken met een andere verzekeraar. Of als wij het bedrag niet terug 

kunnen krijgen alleen omdat dit is afgesproken met een andere verzekeraar.
- als wij alleen een bedrag hebben betaald voor hulpverlening, zoals aangegeven in hoofdstuk 3.2 van de Bijzondere Voorwaarden 

Aansprakelijkheid motorrijtuigen (Rubriek G1).
- als wij alleen een bedrag hebben betaald voor herstel of reiniging van de binnenbekleding als gevolg van vervoer van gewonden, 

zoals aangegeven in hoofdstuk 4.2. van de Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheid motorrijtuigen (Rubriek G1).

4.3 Terugbetaling van de premie
Eindigt uw verzekering tussentijds? Dan betalen wij de premie over het resterende deel van de verzekeringstermijn terug.

5 Wat als …? bijzondere situaties

5.1 Wat als er een wijziging komt in de verzekerde bedrijfsactiviteiten?
Wij bedoelen bijvoorbeeld wijzigingen die leiden tot verandering van het risico, een overgang  van een verzekerde eenmanszaak in 
een vennootschap onder firma, of een uitbreiding van het aantal vennoten van een verzekerde vennootschap. 
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Dan moet u dat zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 30 dagen aan ons melden.
- Daarna kunnen wij de verzekering beëindigen of de premie en/of voorwaarden wijzigen. Als wij een voorstel doen om de 

verzekering voort te zetten, kunt u ons binnen 30 dagen laten weten of u de verzekering wilt beëindigen. De verzekering eindigt 
dan op de datum die u in uw opzegbrief noemt.

- Informeert u ons niet binnen de 30 dagen over de verandering? Dan kan dat gevolgen hebben voor uw verzekering en de 
schadevergoeding:
- Gevolgen voor uw verzekering

- De verzekering eindigt automatisch 30 dagen na de dag waarop de verandering heeft plaatsgevonden. Maar zouden wij de 
verzekering voortzetten als we van de verandering op de hoogte waren geweest? Dan beëindigen wij de verzekering niet en 
loopt de verzekering gewoon door.

- Gevolgen voor uw schadevergoeding
- Zouden wij de verzekering alleen hebben voortgezet tegen een hogere premie of op andere voorwaarden als wij van de 

verandering op de hoogte waren? Dan vergoeden wij de schade op basis van die andere voorwaarden. En we vergoeden een 
schade in dezelfde verhouding als de premie van voor de verandering ten opzichte van de hogere premie.

- Zouden wij de verzekering niet voortzetten als we van de verandering op de hoogte waren geweest? Dan vergoeden we de 
schade niet.

5.2 Wat als u als verzekeringnemer naar een ander (vestigings)adres binnen Nederland verhuist?
Als u naar een ander (vestigings)adres verhuist, dan moet u dat binnen 30 dagen aan ons melden.

5.3 Wat als er sprake is van opzet of roekeloosheid?
U bent niet verzekerd voor schade die ontstaat aan het motorrijtuig door opzet of roekeloosheid van u of de gemachtigde 
bestuurder. Of voor schade waaraan u of de gemachtigde bestuurder in ernstige mate schuldig bent/is. Dit wordt ook wel merkelijke 
schuld genoemd. Ook als u of de gemachtigde bestuurder zich niet bewust was van uw/zijn roekeloosheid of schuld. U bent als 
verzekeringnemer wel verzekerd als u kunt aantonen dat u hier niets van wist, of dat het tegen uw wil gebeurde en dat u niets te 
verwijten valt.

Is de schade veroorzaakt door een persoon die in uw opdracht of met uw goedkeuring handelde? En is de schade het gevolg van 
zijn opzet of roekeloosheid? Of is hij in ernstige mate schuldig aan de schade? Ook dan krijgt u geen vergoeding.

5.4 Wat als het motorrijtuig (van de cliënt) wordt gebruikt voor criminele of strafbare activiteiten?
U bent niet verzekerd als het motorrijtuig van wordt gebruikt voor criminele of strafbare activiteiten. Meer hierover leest u in de 
Algemene voorwaarden. U bent als verzekeringnemer wel verzekerd als u kunt aantonen dat u hier niets van wist, of dat het tegen 
uw wil gebeurde en dat u niets te verwijten valt.

5.5 Wat als de schade verband houdt met terrorisme?
Is de schade volgens de Voorwaarden rubriek G4 of rubriek G5 verzekerd? En is de schade veroorzaakt door terrorisme? Dan 
krijgt u de schade vergoed volgens het ‘Clausuleblad’ terrorismedekking” bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor 
Terrorismeschaden N.V. Een clausule is een extra bepaling waarmee wij uw verzekering uitbreiden of beperken. Daarin staat dat 
we schadevergoeding kunnen beperken bij terrorisme, kwaadwillige besmetting en dergelijke. De tekst van dit clausuleblad is 
gedeponeerd op 23 november 2007 onder nummer 27178761 bij de Kamer van Koophandel Amsterdam.  
Meer informatie vindt u in de Algemene voorwaarden en op www.terrorismeverzekerd.nl.

http://www.terrorismeverzekerd.nl
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Uw polis en de voorwaarden
Alle afspraken die we met u maken over de verzekering staan op het polisblad. Bijvoorbeeld hoe lang de verzekering loopt en welke 
rubrieken u hebt gekozen. Deze voorwaarden gelden voor de Verkeersschadeverzekering voor werknemers. Voor deze verzekering 
gelden ook de Algemene voorwaarden en de clausules die op het polisblad staan. Een clausule is een extra bepaling waarmee wij uw 
verzekering uitbreiden of beperken.

Wijken de voorwaarden van elkaar af? Of wijken de voorwaarden en de clausules van elkaar af? Dan gelden eerst de bepalingen en 
clausules die op het polisblad staan. Daarna gelden deze voorwaarden Verkeersschadeverzekering voor werknemers. En tenslotte gelden 
de Algemene voorwaarden.

1 Wie zijn verzekerd?
Verzekerd zijn:
- U, maar ook uw vennoten, firmanten en bestuurders (als u een rechtspersoon bent) en de duurzaam samenwonende  partners 

tijdens hun werkzaamheden voor het bedrijf zoals omschreven op het polisblad;
- de bestuurder en de passagiers van een motorrijtuig dat uw eigendom is, maar alleen als zij met uitdrukkelijke of stilzwijgende 

toestemming van de hierboven genoemde verzekerden gebruikmaken van het motorrijtuig;
- stagiairs, maar niet als bestuurder van een motorrijtuig;
- de bestuurder en de passagiers van een motorrijtuig van uw klant tijdens de periode waarin de klant zijn motorrijtuig aan u heeft 

toevertrouwd;
- bedrijven die namens u werkzaamheden uitvoeren aan een motorrijtuig van uw klant. Maar alleen tijdens de periode waarin 

zij het motorrijtuig van uw klant onder zich hebben voor het uitvoeren van (een deel van) de werkzaamheden die u bent 
overeengekomen met uw klant.

U en wij
In deze voorwaarden noemen we de verzekerden steeds ‘u’, maar niet als een bepaling alleen geldt voor de (rechts)persoon die 
de verzekering heeft afgesloten. In dat geval schrijven we ‘u als verzekeringnemer’. We noemen ASR Schadeverzekering N.V. 
‘a.s.r.’, ‘we’ of ‘wij’.

2 Welk motorrijtuig is verzekerd? Voor hoeveel bent u verzekerd?

2.1 Motorrijtuig
Verzekerd is het motorrijtuig  van uw klant. Daarmee bedoelen wij:
- Motorrijtuigen, aanhangwagens, opleggers, kampeerwagens, caravans, boottrailers en soortgelijke voertuigen, en ook losse 

onderdelen en accessoires die eigendom zijn van uw klanten, tijdens de periode waarin deze objecten aan u zijn toevertrouwd 
voor keuring, onderhoud of reparatie;

- Nieuwe motorrijtuigen, aanhangwagens, opleggers, kampeerwagens, caravans, boottrailers en soortgelijke voertuigen die 
zijn verkocht maar nog niet zijn geleverd of opgeleverd. Maar alleen als u de verkoop kunt aantonen met een schriftelijke 
koopovereenkomst of met een nota. 

 Dit geldt ook voor gebruikte motorrijtuigen, maar alleen als u Schade aan eigen motorrijtuigen, rubriek G5 hebt meeverzekerd.
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2.2 Voor hoeveel bent u verzekerd?
U bent verzekerd voor maximaal de bedragen die op uw polisblad staan.

3 Voor welke schade bent u verzekerd? En voor welke niet?

3.1 Schade aan het motorrijtuig van de klant 
U bent verzekerd voor schade aan het motorrijtuig van de klant veroorzaakt door gebeurtenissen in de tabel hieronder. U bent 
ook verzekerd voor de kosten die de klant moet maken als gevolg van deze gebeurtenissen, zoals de huur van een vervangend 
motorrijtuig. In de tabel hieronder noemen we de uitsluitingen en beperkingen die van toepassing zijn.  Daarnaast gelden de 
algemene uitsluitingen die genoemd worden in de Algemene voorwaarden. Dit betekent dat u niet verzekerd bent voor schade 
door atoomkernreacties en molest. En ook niet als u fraude pleegt, of een betalingsachterstand hebt. De volledige informatie over 
algemene uitsluitingen leest u in de Algemene voorwaarden.

Het moet gaan om een gebeurtenis die plotseling en onvoorzien is. De gebeurtenis moet plaatsvinden tijdens de looptijd van de 
verzekering. Een gebeurtenis is een voorval of een reeks van voorvallen die met elkaar verband houden, waardoor schade ontstaat. 
En bij het sluiten van de verzekering moet het voor u en voor ons onzeker zijn dat uit deze gebeurtenis schade zal ontstaan. Dit 
wordt ook wel het wettelijke vereiste van onzekerheid genoemd.

Met schade bedoelen wij beschadiging, vernietiging of diefstal.

Gebeurtenis Dekking Beperking of uitsluiting

1. Schade of verlies van het 
motorrijtuig van de klant

U bent verzekerd voor schade of verlies door de volgende 
oorzaken:
- een van buiten komend onheil. Het maakt daarbij niet uit 

of u voor die schade en/of dat verlies aansprakelijk bent;
- uw handelen of nalaten bij het uitvoeren van reparaties, 

keuringen of onderhoudswerkzaamheden tijdens de 
periode waarin het motorrijtuig aan u is toevertrouwd.

U bent ook verzekerd voor de gevolgschade als gevolg 
van schade of verlies van het motorrijtuig van uw klant. 
Bijvoorbeeld de huur van een vervangend voertuig.

U bent alleen verzekerd op de risicoadressen 
die op uw polisblad staan.

2. Schade of verlies van 
zaken die zich in of op het 
motorrijtuig van de klant 
bevinden

U bent verzekerd voor schade aan of verlies van zaken 
die zich permanent bevinden in of op het motorrijtuig, 
bestaande uit extra’s en losse onderdelen. Maar alleen als 
die wordt veroorzaakt tijdens de periode waarin deze zaken 
aan u zijn toevertrouwd.

U bent alleen verzekerd op de risicoadressen 
die op uw polisblad staan.

U krijgt geen vergoeding voor schade aan of 
verlies van diefstalgevoelige zaken en voor 
bedrijfsschade.
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Gebeurtenis Dekking Beperking of uitsluiting

3. Stalling van motorrijtuigen 
van klanten na bedrijfstijd

U bent na bedrijfstijd verzekerd voor diefstal, inbraak, 
joyrijden en poging daartoe. Maar alleen als de 
motorrijtuigen zich bevinden: 
- in het afgesloten bedrijfsgebouw op het risicoadres, of
- buiten op een terrein nabij het verzekerde risicoadres als 

dit terrein minimaal beveiligd is door een metalen spijlen- 
of buizenhekwerk met afsluitbare poort dat minstens 1,20 
meter hoog is. Het hekwerk moet afdoende in de grond 
zijn verankerd.

Met joyrijden bedoelen wij in een motorrijtuig rijden zonder 
toestemming van de eigenaar of houder, en zonder de 
bedoeling het motorrijtuig te houden.

U krijgt geen vergoeding als het 
bedrijfsgebouw na bedrijfstijd niet is 
afgesloten of het buitenterrein niet voldoet 
aan onze beveiligingseisen.

Welke situaties zijn niet verzekerd?
Er zijn situaties, waarin u niet bent verzekerd. Het maakt niet uit of de schade wel of niet door die situatie veroorzaakt of ontstaan is. 
Daarnaast gelden de algemene uitsluitingen die genoemd worden in de Algemene voorwaarden. Dit betekent dat u niet verzekerd 
bent voor schade door atoomkernreacties en molest. En ook niet als u fraude pleegt, of een betalingsachterstand hebt. De volledige 
informatie over algemene uitsluitingen leest u in de Algemene voorwaarden. 

Bovendien bent u niet verzekerd voor herlevering. Daarmee bedoelen wij de schade en kosten: 
- die verband houden met werkzaamheden die (gedeeltelijk) opnieuw of alsnog moeten worden uitgevoerd; 
- die verband houden met het vervangen, verbeteren of herstellen van zaken die door u geleverd zijn. 
U bent wel verzekerd voor eventuele gevolgschade die ontstaat als gevolg van de door u uitgevoerde werkzaamheden,  
maar alleen als u daarvoor aansprakelijk bent.

4 Hoe vergoeden wij uw schade? Hebt u een eigen risico?
Hieronder leest u wat u vergoed krijgt als u een schade hebt die verzekerd is.

4.1 Is het motorrijtuig van de klant beschadigd of gestolen?
Bij beschadiging stellen wij vast of reparatie technisch mogelijk en verantwoord is. Hiermee bedoelen wij of het motorrijtuig 
na reparatie nog in een staat is om er veilig mee te rijden. Is reparatie van de schade technisch mogelijk? Dan kijken wij of de 
reparatiekosten hoger zijn dan de waarde van het motorrijtuig. Afhankelijk van de uitkomst vergoeden wij de reparatiekosten of de 
waarde van het motorrijtuig min de waarde van de restanten.

Met restanten bedoelen wij alles wat na een schade nog over is van het motorrijtuig van de klant.

Bij diefstal vergoeden wij de waarde van het motorrijtuig.

Hieronder leest u hoe wij de waarde van het motorrijtuig bepalen.
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Waarde van een personenauto die jonger is dan 12 maanden
Is het motorrijtuig van de klant een personenauto die jonger is dan 12 maanden:
- waarvan de klant de eerste eigenaar is, en
- die nieuw was op de datum van afgifte van het eerste Nederlands kentekenbewijs, en
- waarvan de cataloguswaarde op die datum maximaal € 80.000 inclusief BTW bedroeg, en
- die zodanig beschadigd is dat de reparatiekosten meer zijn dan 2/3 van de nieuwwaarde van de personenauto?
Dan is de waarde van de personenauto de nieuwwaarde. Met de nieuwwaarde van de personenauto bedoelen wij de prijs van een 
nieuwe personenauto van hetzelfde merk en type en in dezelfde uitvoering als de verzekerde personenauto. Volgens de laatst 
bekende prijslijst van de fabrikant of importeur. Inclusief de afleveringskosten en de verwijderingsbijdrage.

Met afleveringskosten bedoelen wij de werkzaamheden die worden uitgevoerd tussen het moment van sluiten van de 
koopovereenkomst en het leveren van het motorrijtuig aan de klant.

Waarde van een personenauto die ouder is dan 12 maanden, maar niet ouder dan 36 maanden
Is het motorrijtuig van de klant een personenauto die ouder is dan 12 maanden, maar niet ouder dan 36 maanden:
- waarvan de klant de eerste eigenaar is, en
- die nieuw was op de datum van afgifte van het eerste Nederlands kentekenbewijs, en
- waarvan de cataloguswaarde op die datum maximaal € 80.000 inclusief BTW bedroeg, en
- die zodanig beschadigd is dat de reparatiekosten meer zijn dan 2/3 van de nieuwwaarde van de personenauto?
Dan is de waarde van de auto het volgende percentage van de nieuwwaarde:

Moment van de chade De waarde van de personenauto is het volgende percentage van de nieuwwaarde:

over de eerste € 12.500 van de 

nieuwwaarde

over het meerdere van de nieuwwaarde 

boven € 12.500

In de 1e t/m 12e maand na afgiftedatum 100,0% 100,0%

In de 13e maand na afgiftedatum 98,5% 98,0%

In de 14e maand na afgiftedatum 97,0% 96,0%

In de 15e maand na afgiftedatum 95,5% 94,0%

In de 16e maand na afgiftedatum 94,0% 92,0%

In de 17e maand na afgiftedatum 92,5% 90,0%

In de 18e maand na afgiftedatum 91,0% 88,0%

In de 19e maand na afgiftedatum 89,5% 86,0%

In de 20e maand na afgiftedatum 88,0% 84,0%

In de 21e maand na afgiftedatum 86,5% 82,0%

In de 22e maand na afgiftedatum 85,0% 80,0%

In de 23e maand na afgiftedatum 83,5% 78,0%
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Moment van de chade De waarde van de personenauto is het volgende percentage van de nieuwwaarde:

over de eerste € 12.500 van de 

nieuwwaarde

over het meerdere van de nieuwwaarde 

boven € 12.500

In de 24e maand na afgiftedatum 82,0% 76,0%

In de 25e maand na afgiftedatum 80,5% 74,0%

In de 26e maand na afgiftedatum 79,0% 72,0%

In de 27e maand na afgiftedatum 77,5% 70,0%

In de 28e maand na afgiftedatum 76,0% 68,0%

In de 29e maand na afgiftedatum 74,5% 66,0%

In de 30e maand na afgiftedatum 73,0% 64,0%

In de 31e maand na afgiftedatum 71,5% 62,0%

In de 32e maand na afgiftedatum 70,0% 60,0%

In de 33e maand na afgiftedatum 68,5% 58,0%

In de 34e maand na afgiftedatum 67,0% 56,0%

In de 35e maand na afgiftedatum 65,5% 54,0%

In de 35e maand na afgiftedatum 64,0% 52,0%

Waarde van overige motorrijtuigen of personenauto’s ouder dan 36 maanden
Is het motorrijtuig van de klant een personenauto die ouder is dan 36 maanden, of een ander motorrijtuig (bijvoorbeeld een motor 
of bestelauto)? Dan is de waarde van het motorrijtuig de dagwaarde. Met de dagwaarde bedoelen wij de verkoopwaarde net voor 
de schade. Wij stellen deze waarde eventueel met een deskundige vast.

Vergoeding van de reparatiekosten
Bij beschadiging vergoeden wij de reparatiekosten. Behalve als het motorrijtuig technisch of economisch total loss is. In die gevallen 
vergoeden wij de waarde van het motorrijtuig.

Technisch total loss van het motorrijtuig
Met technisch total loss van het motorrijtuig bedoelen wij dat het motorrijtuig technisch niet meer in een staat is om veilig mee 
te rijden en reparatie onmogelijk of onverantwoord is.

Economisch total loss van het motorrijtuig 
Met economisch total loss van het motorrijtuig bedoelen wij:
-  bij een vergoeding op basis van nieuwwaarde: dat de reparatiekosten hoger zijn dan 2/3 van de door ons vastgestelde waarde 

van het motorrijtuig;
-  bij een vergoeding op basis van dagwaarde: dat de reparatiekosten hoger zijn dan het verschil tussen de dagwaarde van het 

motorrijtuig direct voor de gebeurtenis en de waarde van de restanten na de gebeurtenis.



   
Voorwaarden Garageverzekering GRAR 2021-01  |  63 / 152

Motorrijtuigen van klanten (G4)

Voorwaarden Garageverzekering Schade aan 
motorrijtuigen van Klanten, rubriek G4 57

1 Wie zijn verzekerd? 58

2 Welk motorrijtuig is verzekerd? 
Voor hoeveel bent u verzekerd? 58

3 Voor welke schade bent u verzekerd? 
En voor welke niet? 59

4 Hoe vergoeden wij uw schade? 
Hebt u een eigen risico? 60

5 Hoe stellen wij de schade vast en hoe betalen  
wij de schade uit? 65

6 Wat verwachten wij van u bij een aanvraag, 
wijziging of schade? Wat zijn de gevolgen als u 
zich daar niet aan houdt? 66

Begrippenlijst 67

Hoofdmenu > 1

Aansprakelijkheid > 2

Aansprakelijkheid motorrijtuigen (G1) > 6

Aansprakelijkheid voor bedrijven (G2) > 20

Verkeersschade voor werknemers (G3) > 40

Casco motorrijtuigen > 52

Motorrijtuigen van klanten (G4) > 57

Eigen motorrijtuigen (G5) > 68

Ongevallen (G6) > 84

Rechtsbijstand (G7) > 98

Rechtsbijstand motorrijtuigen (G8) > 123

Schade inzittenden (G9) > 141

Vergoeding van de waarde van het motorrijtuig
- Bij een technisch of economisch total loss vergoeden wij de waarde van het motorrijtuig zoals wij die bepaald hebben min de 

waarde van de restanten.
- Bij diefstal van het motorrijtuig vergoeden wij de waarde van het motorrijtuig zoals wij die bepaald hebben.
Bij de bepaling van de waarde van het motorrijtuig mogen wij een bedrag aftrekken voor eerdere beschadigingen die nog niet
gerepareerd zijn.

Let op:
Voor de nieuwwaarderegeling geldt als maximum voor de nieuwwaarde van de auto: 110% van de nieuwwaarde volgens de prijslijst 
van de fabrikant of importeur op het moment van aankoop. Inclusief de afleveringskosten en de verwijderingsbijdrage.

4.2 Beschadiging of diefstal van extra’s
Met extra’s bedoelen wij alles wat niet vanuit de fabriek of importeur onderdeel van het motorrijtuig  is, maar wat later is ingebouwd 
of gemonteerd door bijvoorbeeld een dealer of garage. En ook losse onderdelen die enkel en alleen bij het motorrijtuig horen, zoals 
een brandblusapparaat, gevarendriehoek, pechlamp, veiligheidsvest en verbanddoos, zijn extra’s.

Bij beschadiging stelt een deskundige vast of reparatie technisch mogelijk is. Als reparatie van de schade technisch mogelijk is, 
wordt gekeken of de reparatiekosten niet hoger zijn dan de dagwaarde van de extra’s. Afhankelijk van de uitkomst vergoeden wij de 
reparatiekosten of de dagwaarde van de extra’s.

Bij diefstal vergoeden wij de dagwaarde van de extra’s.

Met dagwaarde van de extra’s bedoelen wij de nieuwwaarde net voor de gebeurtenis, verminderd met een bedrag voor 
waardevermindering door ouderdom of slijtage of de staat van onderhoud. Met nieuwwaarde van de extra’s bedoelen wij het 
bedrag dat nodig is om dezelfde en gelijkwaardige spullen nieuw te kopen.
Gaat het om beeld-, geluids- of navigatieapparatuur? Dan bepalen wij de dagwaarde als volgt.

Moment van de schade of de diefstal Dan is de dagwaarde:

In het 1e jaar na aankoopdatum 100% van de nieuwwaarde

In het 2e jaar na aankoopdatum 95% van de nieuwwaarde

In het 3e jaar na aankoopdatum 90% van de nieuwwaarde

In het 4e jaar na aankoopdatum 80% van de nieuwwaarde

In het 5e jaar na aankoopdatum 70% van de nieuwwaarde

In het 6e jaar na aankoopdatum 60% van de nieuwwaarde

Vanaf het 7e jaar na aankoopdatum 50% van de nieuwwaarde
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In de tabel hieronder leest u wat wij vergoeden voor extra’s en in welke situatie.

Soort vergoeding Vergoeding

Reparatiekosten Bij beschadiging vergoeden wij de reparatiekosten.

Maar dat doen we niet:
- bij een technisch total loss.
 Hiermee bedoelen wij dat de extra’s technisch niet meer te repareren zijn;
- bij een economisch total loss.
 Hiermee bedoelen wij dat de reparatiekosten hoger zijn dan de dagwaarde van de extra’s.

Dagwaarde Wij vergoeden de dagwaarde van de extra’s:
- bij een technisch of economisch total loss;
- bij diefstal. Wij geven alleen een vergoeding als u direct, maar uiterlijk binnen 14 dagen, aangifte hebt gedaan 

bij de politie.

4.3 Is het motorrijtuig van de klant gestolen? 
Dan vergoeden wij de waarde die het vermiste motorrijtuig had op het tijdstip van de gebeurtenis.
Wij geven alleen een vergoeding:
- als het vermiste motorrijtuig niet binnen 30 dagen na die gebeurtenis wordt teruggevonden, en 
- als het eigendomsrecht aan ons wordt overgedragen, en
- als alle delen van het kentekenbewijs, het overschrijvingsbewijs en de originele autosleutels aan ons worden gegeven of aan een 

andere partij die wij aanwijzen.

Wordt het motorrijtuig teruggevonden binnen 30 dagen na uw melding van diefstal? Dan moet uw klant het motorrijtuig 
terugnemen. U krijgt in dat geval de schade aan het motorrijtuig vergoed die is ontstaan in de tijd dat het motorrijtuig gestolen was.

Wordt het motorrijtuig teruggevonden ná 30 dagen na uw melding van diefstal? Dan mag uw klant het motorrijtuig terugnemen. 
U moet dan wel eerst de schadevergoeding die wij u betaald hebben aan ons terugbetalen. De schade die aan het motorrijtuig is 
ontstaan in de tijd dat het motorrijtuig gestolen was, mag u ervan aftrekken. Wij stellen die schade vast.

4.4 Eigen risico
Hebt u een eigen risico, dan staat dat op uw polisblad. Daar staat ook hoeveel eigen risico u hebt. Dit eigen risico trekken we af van 
de schadevergoeding, ook in het geval van een maximum verzekerd bedrag.

4.5 Vergoeding door anderen
U bent niet verzekerd voor schade die vergoed wordt (of zou worden vergoed als u deze verzekering niet had gehad) op een van de 
volgende manieren:
- via een bestaande garantieregeling of leveringsovereenkomst;
- via een wet, een regeling of een voorziening;
- via een andere verzekering van uzelf (bijvoorbeeld via uw werkgever) of van een ander (bijvoorbeeld van een fabrikant, dealer of 

reparateur).

Een schade kan op meerdere verzekeringen verzekerd zijn. In dat geval geldt deze ‘Na u-bepaling’. Deze bepaling is vooral van 
belang voor verzekeraars die de schade op elkaar verhalen als de schade door beide verzekeringen kan worden vergoed.
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Wij vergoeden alleen de schade of kosten die de andere verzekeraar niet vergoedt omdat de schade hoger is dan het bedrag 
waarvoor u bij die verzekeraar bent verzekerd. Ook vergoeden wij geen schade of kosten die onder die andere verzekering gedekt 
zijn of gedekt zouden zijn als u de verzekering bij ons niet had afgesloten. Wij vergoeden niet het eigen risico dat op de andere 
verzekering geldt.

Is er een gedekte schade aan een motorrijtuig van uw klant? En is het schadebedrag lager dan € 7.500? Dan vergoeden wij deze 
schade wel, zonder deze te verhalen op de verkeersverzekering van uw klant.

5 Hoe stellen wij de schade vast en hoe betalen wij de schade uit?

5.1 Vaststelling van de schade
Wij stellen vast hoeveel schade u hebt. Of wij laten de schade vaststellen door een deskundige die wij aanwijzen. Bent u het niet 
eens met het schadebedrag dat onze deskundige heeft vastgesteld? Dan mag u een eigen deskundige kiezen. Beide deskundigen 
benoemen samen een derde deskundige voordat zij de schade vaststellen. Als deze twee deskundigen het niet eens worden over 
het schadebedrag, stelt de derde deskundige de omvang van de schade voor u en voor ons bindend vast. De derde deskundige 
blijft binnen de grenzen van de schadevaststelling die uw en onze deskundige gedaan hebben.

Wij vergoeden de redelijke kosten van alle deskundigen, op voorwaarde dat ze zich houden aan de Gedragscode 
Expertiseorganisaties of vergelijkbaar deskundig zijn op het gebied van schadevaststelling. Kosten die niet met de schaderegeling te 
maken hebben vergoeden wij niet. Het kan bijvoorbeeld zijn dat uw eigen deskundige kosten maakt voor belangenbehartiging.

5.2 Uitbetaling
Als wij hebben besloten dat u schadevergoeding krijgt, dan betalen wij de vergoeding uit. Betalen wij het schadebedrag niet binnen 
30 dagen nadat we alle gegevens ontvangen hebben om de schade te kunnen beoordelen? Dan hebt u vanaf dat moment recht op 
wettelijke rente.

5.3 Tot wanneer kunt u op onze beslissing reageren?
Zodra wij uw verzoek om schadevergoeding beoordeeld hebben, krijgt u of uw gemachtigde van ons een mededeling met daarin 
ons definitieve standpunt. Dat kan zijn:
- wij delen u de vastgestelde schadevergoeding mee;
- wij wijzen uw verzoek om schadevergoeding af.

Bent u het niet eens met ons definitieve standpunt over de schadevergoeding, dan kunt u ons dat binnen 36 maanden laten weten. 
De termijn van 36 maanden gaat in op de dag dat u of uw gemachtigde onze mededeling heeft ontvangen. Na die termijn kunt u 
niet meer op ons standpunt terugkomen.
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6 Wat verwachten wij van u bij een aanvraag, wijziging of schade? Wat zijn de gevolgen als u zich daar niet 
aan houdt?

6.1 Uw verplichtingen

De juiste gegevens opgeven
U bent verplicht om bij het aanvragen en wijzigen van de verzekering en bij schade de juiste gegevens te verstrekken. Bij
het afsluiten van de verzekering baseren wij ons op de informatie die we van u en uw adviseur hebben ontvangen. 
Verandert er iets tijdens de looptijd van uw verzekering? Geef dat dan altijd direct aan ons door, dan passen wij uw
verzekering zo nodig aan.

Aangifte doen
U moet direct, maar uiterlijk binnen 14 dagen, aangifte bij de politie doen:
- bij inbraak of vandalisme;
- bij beschadiging door onbekenden;
- bij doorrijden na een ongeval door een tegenpartij.
Bij diefstal of joyrijden moet u nog dezelfde dag, of – als het ’s avonds of ’s nachts is gebeurd – de volgende ochtend aangifte doen. 
Vindt de gebeurtenis in het buitenland plaats? Doe dan aangifte in dat land. Bij diefstal van het motorrijtuig moet u ook aangifte 
doen in Nederland, binnen 24 uur na thuiskomst.

Wij bedoelen met het Waarborgfonds Motorverkeer: de organisatie waarop wij in bepaalde gevallen schades kunnen verhalen 
die zijn ontstaan door een motorrijtuig van een ander, die daarvoor aansprakelijk is. Een van die gevallen is als er een onbekende 
schadeveroorzaker is.

Schade melden
U moet de schade melden zodra u ervan op de hoogte bent. Doet u dit niet op tijd, dan kan dat gevolgen hebben voor de 
vergoeding. Bij een melding na 36 maanden hebt u geen recht meer op schadevergoeding.

Meld bij diefstal van het motorrijtuig de gegevens van het motorrijtuig zo snel mogelijk bij de helpdesk van het Verzekeringsbureau 
Voertuigcriminaliteit (VbV), telefoon (071) 364 17 77 (dag en nacht bereikbaar).

U geeft ons alle informatie die wij nodig hebben om te beoordelen of u recht hebt op een schadevergoeding, en zo ja: op welk 
bedrag. Stuur originele bewijsstukken, gegevens en documenten zo snel mogelijk naar ons of naar de deskundige(n) die we hebben 
ingeschakeld.

U bent verplicht om bij het melden van de schade de juiste gegevens te verstrekken.

Medewerking verlenen
Hebt u schade? Dan vragen wij u om mee te werken. Dat betekent:
- U volgt aanwijzingen van ons en onze deskundigen op.
- U verleent uw volledige medewerking aan de afhandeling van de schade en onderzoeken. Hieronder valt bijvoorbeeld dat u ons 

de namen van getuigen geeft als wij u daarom vragen.
- U doet niets wat onze belangen schaadt.
- U doet er alles aan wat u redelijkerwijs kunt doen om schade te voorkomen of te verminderen.
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Wijzigingen doorgeven
U bent verplicht om ons tijdens de looptijd van uw verzekering juist en op tijd te informeren als er iets gebeurt dat wij moeten weten. 
Wanneer dat is leest u in hoofdstuk 5 (Wat als...? Bijzondere situaties) van de Voorwaarden Casco Motorrijtuigen. 

6.2 Gevolgen als u zich niet aan uw verplichtingen houdt
Houdt u zich niet aan de verplichtingen en schaadt u onze belangen? Dan vergoeden wij uw schade niet.

Ontdekken wij achteraf dat de gegevens op uw aanvraag, wijzigingsverzoek, polisblad of schademelding niet kloppen, dan kan 
dat gevolgen hebben voor de schadevergoeding en de voortzetting van de verzekering. Zo nodig passen wij uw premie en/of de 
voorwaarden aan of beëindigen wij uw verzekering, eventueel met terugwerkende kracht. U krijgt daarvan bericht.

Begrippenlijst

Motorrijtuigen van klanten: 
Motorrijtuigen, aanhangwagens, opleggers, kampeerwagens, caravans, boottrailers en soortgelijke voertuigen, en ook losse 
onderdelen en accessoires die eigendom zijn van uw klanten, tijdens de periode waarin deze objecten aan u in de verzekerde 
hoedanigheid zijn toevertrouwd wegens keuring, onderhoud of reparatie;
Nieuwe motorrijtuigen, aanhangwagens, opleggers, kampeerwagens, caravans, boottrailers en soortgelijke voertuigen die zijn 
verkocht maar nog niet zijn geleverd of opgeleverd, maar alleen als de verkoop kan worden aangetoond met een schriftelijke 
koopovereenkomst of met een nota waaruit de verkoop blijkt. 
Hieronder vallen ook gebruikte motorrijtuigen, maar alleen als u deze volgens de Voorwaarden Schade aan eigen motorrijtuigen, 
rubriek G5 heeft meeverzekerd. 

Diefstal: het stelen door anderen, of het kwijtraken door verduistering of oplichting.

Gebeurtenis: een plotseling en onvoorzien voorval of een reeks van voorvallen die met elkaar verband houden, waardoor schade 
ontstaat.

Joyrijden: een motorrijtuig besturen zonder toestemming van de eigenaar of houder, en zonder de bedoeling het motorrijtuig te 
houden.
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Uw polis en de voorwaarden
Alle afspraken die we met u maken over de verzekering staan op het polisblad. Bijvoorbeeld hoe lang de verzekering loopt en welke 
rubrieken u hebt gekozen. Deze voorwaarden gelden voor de Verkeersschadeverzekering voor werknemers. Voor deze verzekering 
gelden ook de Algemene voorwaarden en de clausules die op het polisblad staan. Een clausule is een extra bepaling waarmee wij uw 
verzekering uitbreiden of beperken.

Wijken de voorwaarden van elkaar af? Of wijken de voorwaarden en de clausules van elkaar af? Dan gelden eerst de bepalingen en 
clausules die op het polisblad staan. Daarna gelden deze voorwaarden Verkeersschadeverzekering voor werknemers. En tenslotte gelden 
de Algemene voorwaarden.

1 Wie zijn verzekerd?
Verzekerd zijn:
- U, maar ook uw vennoten, firmanten en bestuurders (als u een rechtspersoon bent) en de duurzaam samenwonende partners, 

tijdens hun werkzaamheden voor het bedrijf en stagiairs;
- de bestuurder en de passagiers  van een motorrijtuig dat uw eigendom is, maar alleen als zij met uitdrukkelijke of stilzwijgende 

toestemming van de hierboven genoemde verzekerden gebruikmaken van het motorrijtuig.

U en wij
In deze voorwaarden noemen we de verzekerden steeds ‘u’, maar niet als een bepaling alleen geldt voor de (rechts)persoon die 
de verzekering heeft afgesloten. In dat geval schrijven we ‘u als verzekeringnemer’. We noemen ASR Schadeverzekering N.V. 
‘a.s.r.’, ‘we’ of ‘wij’.

2 Welke Motorrijtuigen zijn verzekerd? Voor hoeveel bent u verzekerd?

2.1 Motorrijtuig
Motorrijtuigen waarvan het totaal gewicht (eigen gewicht plus laadvermogen) maximaal 3.500 kg bedraagt, en:
- die eigendom zijn van u, uw vennoten, firmanten of de bestuurders van de onderneming (als u een rechtspersoon bent) en hun 

geregistreerde partners;
- die u in consignatie hebt ontvangen van de importeur, fabrikant of dealer, maar alleen als deze niet ergens anders zijn verzekerd.

Een motorrijtuig is verzekerd tot het moment dat het is verkocht. U bent niet verzekerd voor verlies van of schade aan een 
motorijtuig dat is verkocht, maar nog niet is opgehaald of afgeleverd. 

Met consignatie bedoelen wij dat een importeur, fabrikant of dealer zaken aan de verzekeringnemer levert om voor rekening van de 
importeur, fabrikant of dealer te verkopen.  De geleverde zaken blijven tot het moment van verkoop eigendom van de importeur, 
fabrikant of dealer en worden pas afgerekend als de verkoop daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Tot het motorrijtuig rekenen wij ook:
- de onderdelen van de standaarduitrusting die aan, op of in het motorrijtuig zijn gevestigd.
- de extra’s, waaronder ook losse onderdelen die enkel en alleen bij het motorrijtuig horen. Zoals automatten, brandblusapparaat, 

gevarendriehoek. 
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Tot het motorrijtuig rekenen wij geen mobiele telefoons en losse geluids-, zend-, navigatie- en (hand)computerapparatuur. 

Met standaarduitrusting bedoelen wij alle opties die in de catalogusprijs van het motorrijtuig zitten. Zoals audio- of 
navigatieapparatuur die door de fabriek of importeur is ingebouwd.

Met extra’s bedoelen wij: alles wat niet vanuit de fabriek of importeur onderdeel van het motorrijtuig is, maar wat later is ingebouwd 
of gemonteerd.

2.2 Voor hoeveel bent u verzekerd?
U bent verzekerd voor maximaal de bedragen die op uw polisblad staan.

3 Voor welke schade bent u verzekerd? En voor welke niet?

3.1 Dekkingsvorm
De ouderdom van het motorrijtuig op het moment van de gebeurtenis bepaalt of wij een Casco Beperkt of een Casco Allrisk 
dekking bieden, te weten:
- Casco Allrisk - voor motorrijtuigen jonger dan 84 maanden;
- Casco Beperkt - voor motorrijtuigen die 84 tot 240 maanden oud zijn. 
Afhankelijk van de dekking die van toepassing is, staat in de tabel onder hoofdstuk 3.2 (Casco Beperkt) of hoofdstuk 3.3 (Casco 
Allrisk) aangegeven waarvoor u verzekerd bent. We noemen hier ook de uitsluitingen en beperkingen die van toepassing zijn. 
Daarnaast gelden de algemene uitsluitingen die genoemd worden in de Algemene voorwaarden. Dit betekent dat u niet verzekerd 
bent voor schade door atoomkernreacties en molest. En ook niet als u fraude pleegt, of een betalingsachterstand hebt. De volledige 
informatie over algemene uitsluitingen leest u in de Algemene voorwaarden.

Met schade bedoelen wij: beschadiging, vernietiging of diefstal.

Het moet gaan om een gebeurtenis die plotseling en onvoorzien is. Schade die ontstaat door langzaam inwerkende processen valt 
hier niet onder. De gebeurtenis moet plaatsvinden tijdens de looptijd van de verzekering. Een gebeurtenis is een voorval of een 
reeks van voorvallen die met elkaar verband houden, waardoor schade ontstaat. En bij het sluiten van de verzekering moet het voor 
u en voor ons onzeker zijn dat uit deze gebeurtenis schade zal ontstaan. Dit wordt ook wel het wettelijke vereiste van onzekerheid 
genoemd.

3.2 Dekking Casco Beperkt voor het motorrijtuig
Is het motorrijtuig op het moment van de gebeurtenis 84 tot 240 maanden oud? Dan bent u verzekerd voor schade aan het 
motorrijtuig veroorzaakt door gebeurtenissen in de tabel hieronder, die op alfabetische volgorde staan.

Gebeurtenis Dekking Beperking of uitsluiting

1. Bevriezing U bent verzekerd voor schade door bevriezing die ontstaat 
door een verzekerde gebeurtenis die in deze tabel is 
genoemd.

2. Blikseminslag U bent verzekerd voor schade door blikseminslag.
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Gebeurtenis Dekking Beperking of uitsluiting

3. Botsing met dieren U bent verzekerd voor schade door een botsing met vogels 
of loslopende dieren.

U krijgt geen vergoeding voor schade die 
ontstaat doordat u door die botsing tegen iets 
anders botst of iets anders raakt.

4. Brand U bent verzekerd voor schade door brand of 
zelfontbranding. Ook als die is ontstaan door een eigen 
gebrek van het motorrijtuig. We vergoeden ook de schade 
die ontstaat door het blussen van de brand.

Met brand bedoelen wij: een vuur dat ontstaat door 
verbranding buiten een haard, dat met vlammen gepaard 
gaat en dat in staat is zich op eigen kracht te verspreiden. 
Met brand bedoelen wij niet: het doorbranden, 
oververhitten, smeulen, schroeien, zengen, smelten en 
verkolen.

Met eigen gebrek bedoelen wij een gebrek van het 
motorrijtuig zelf, bijvoorbeeld door een natuurlijke 
eigenschap of slechte kwaliteit. Een eigen gebrek heeft 
niets te maken met normale slijtage, overbelasting of 
onvoldoende onderhoud.

U krijgt geen vergoeding voor het onderdeel 
zelf waarin het eigen gebrek zit.

5. Diefstal van het 
motorrijtuig of joyrijden 
met het motorrijtuig 
tijdens een proefrit

U bent verzekerd voor schade door (poging tot) diefstal of 
joyrijden na braak. 

Met diefstal bedoelen wij het stelen door anderen, of het 
kwijtraken door verduistering of oplichting.

Met braak bedoelen wij onrechtmatig ergens 
binnendringen door afsluitingen zo te verbreken dat er 
zichtbare schade ontstaat.    

Met joyrijden bedoelen wij een motorrijtuig besturen 
zonder toestemming van de eigenaar of houder, en zonder 
de bedoeling het motorrijtuig te houden.

U bent alleen verzekerd als u van de persoon 
die u hebt gemachtigd om het motorrijtuig 
voor een proefrit mee te nemen, het volgende 
kunt overleggen:
- een formulier dat deze persoon heeft 

ondertekend en waarop zijn of haar 
adresgegevens en telefoonnummer zijn 
vermeld en; 

- een fotokopie van een geldig 
identiteitsbewijs, bijvoorbeeld paspoort, 
Nederlands rijbewijs, of ID-kaart.

Met een proefrit bedoelen wij:
- Een rit door uw medewerkers:
- om de eigenschappen van een motorrijtuig 

te controleren;
- om het motorrijtuig te halen of te brengen 

naar aanleiding van in- of verkoop;
- om het motorrijtuig te halen of te brengen 

naar een reparateur, in- of opbouwer, 
autospuiterij of een keuringsstation van de 
RDW.

- Een rit door derden om de kwaliteit van 
het motorrijtuig te beoordelen voor de 
aankoop.
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Gebeurtenis Dekking Beperking of uitsluiting

6. Diefstal van de 
handelsvoorraad uit het 
gebouw

U bent verzekerd voor diefstal of beschadiging van 
motorrijtuigen na braak aan het gebouw of een poging 
daartoe. Wij bedoelen de motorrijtuigen die behoren tot de 
handelsvoorraad en die gestald zijn in een gebouw op de 
verzekerde locatie. 

Maken meerdere bedrijven of andere partijen gebruik van 
het gebouw? Dan verstaan wij onder gebouw waaraan de 
braakschade moet zijn: uitsluitend het deel van het gebouw 
dat bij verzekerde in gebruik is.

Met de handelsvoorraad bedoelen wij:
alle motorrijtuigen die  bij de RDW bekend zijn als 
handelsvoorraad. En de voertuigen die nog niet 
gekentekend zijn, en.
die, met uitzondering van een proefrit, niet aan het verkeer 
deelnemen. 

U bent alleen verzekerd op de risicoadressen 
die op uw polisblad staan.
U bent alleen verzekerd als u voldoet  
aan de preventie-eisen die wij met u zijn 
overeengekomen.

7. Diefstal van de 
handelsvoorraad vanaf een 
aangrenzend terrein op de 
verzekerde locatie

U bent verzekerd voor diefstal of beschadiging van 
motorrijtuigen of een poging daartoe. Wij bedoelen de 
motorrijtuigen die behoren tot de handelsvoorraad en 
die na sluitingstijd gestald zijn op een direct aangrenzend 
terrein aan de verzekerde locatie.

U bent alleen verzekerd op de risicoadressen 
die op uw polisblad staan.
U bent alleen verzekerd als de motorrijtuigen 
zijn gestald achter een degelijk en afgesloten 
hekwerk.

Onder een degelijk en afgesloten hekwerk 
verstaan wij:
- een metalen spijlen- of buizenhekwerk met 

afsluitbare poort die afdoende in de grond 
moet zijn verankerd;

- de hoogte van dit hekwerk moet  minimaal 
1,20 meter bedragen.

8. Kortsluiting U bent verzekerd voor schade door kortsluiting. Ook als die 
is ontstaan door een eigen gebrek van het motorrijtuig.

U krijgt geen vergoeding voor het onderdeel 
zelf waarin het eigen gebrek zit.

9. Luchtverkeer U bent verzekerd voor schade:
- door een luchtvaartuig dat neerstort of door vallende 

delen van een luchtvaartuig;
- doordat er iets uit een luchtvaartuig valt of wordt 

gegooid.



   
Voorwaarden Garageverzekering GRAR 2021-01  |  73 / 152

Eigen motorrijtuigen (G5)

Voorwaarden Garageverzekering Schade  
aan eigen motorrijtuigen, rubriek G5 68

1 Wie zijn verzekerd? 69

2 Welke Motorrijtuigen zijn verzekerd? 
Voor hoeveel bent u verzekerd? 69

3 Voor welke schade bent u verzekerd? 
En voor welke niet? 70

4 Hoe vergoeden wij uw schade? Welke kosten 
vergoeden wij ook? Hebt u een eigen risico? 77

5 Hoe stellen wij de schade vast en hoe betalen  
wij de schade uit? 80

6 Wat verwachten wij van u bij een aanvraag, 
wijziging of schade? Wat zijn de gevolgen als u 
zich daar niet aan houdt? 81

Begrippenlijst 82

Hoofdmenu > 1

Aansprakelijkheid > 2

Aansprakelijkheid motorrijtuigen (G1) > 6

Aansprakelijkheid voor bedrijven (G2) > 20

Verkeersschade voor werknemers (G3) > 40

Casco motorrijtuigen > 52

Motorrijtuigen van klanten (G4) > 57

Eigen motorrijtuigen (G5) > 68

Ongevallen (G6) > 84

Rechtsbijstand (G7) > 98

Rechtsbijstand motorrijtuigen (G8) > 123

Schade inzittenden (G9) > 141

Gebeurtenis Dekking Beperking of uitsluiting

10. Natuurramp U bent verzekerd voor schade door de volgende 
natuurrampen:
- een aardbeving of -verschuiving
- hagel
- instorting door een natuurverschijnsel
- een lawine
- een overstroming
- stenen die van een berg of natuurlijke helling vallen
- een uitbarsting van een vulkaan of geiser
- een vloedgolf

Met overstroming bedoelen wij: overstroming die het 
gevolg is van het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, 
sluizen of andere waterkeringen. Het maakt daarbij niet 
uit of de overstroming de oorzaak of het gevolg is van een 
gebeurtenis die door de verzekering gedekt wordt. 
Overstroming is ook het uitstromen van water via 
beschadigingen aan waterkeringen.

11. Ontploffing U bent verzekerd voor schade door ontploffing. Ook als die 
is ontstaan door een eigen gebrek van het motorrijtuig.

Met ontploffing bedoelen wij een plotselinge en hevige 
uitbarsting van gassen of dampen.

U krijgt geen vergoeding voor een opgeblazen 
motor of opgeblazen elektronica.
U krijgt geen vergoeding voor het onderdeel 
zelf waarin het eigen gebrek zit.

12. Rellen U bent verzekerd voor schade door rellen, relletjes en 
opstootjes.

13. Ruitschade U bent verzekerd voor:
- het breken of barsten van de autoruit of van het 

panorama- of zonnedak (hieronder valt ook het 
zogenaamde sterretje);

- schade aan het motorrijtuig die is veroorzaakt door 
scherven van de autoruit of van het panorama- of 
zonnedak.

Ook als de schade is ontstaan door een eigen gebrek van 
het motorrijtuig.

U krijgt geen vergoeding:
- als u tegelijk ook andere schade aan uw 

motorrijtuig hebt;
- voor krassen op of oppervlakkige 

beschadigingen van een autoruit of het 
panorama- of zonnedak.

14. Slijtage U krijgt geen vergoeding voor schade die 
ontstaat door normaal gebruik (zoals slijtage, 
verkleuring, veroudering, verroesting en 
corrosie).
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Gebeurtenis Dekking Beperking of uitsluiting

15. Storm U bent verzekerd voor schade door storm in de volgende 
gevallen:
- Het motorrijtuig staat geparkeerd en waait om.
- Er valt iets op het motorrijtuig of tegen het motorrijtuig, 

bijvoorbeeld een boom.
- Het portier van uw motorrijtuig waait tegen een ander 

voorwerp, of tegen uw motorrijtuig zelf.

Met storm bedoelen wij wind met een snelheid van 14 
meter per seconde of meer.

16. Vervoer door een trans-
port ondernemer

U bent verzekerd voor schade door een oorzaak van 
buitenaf tijdens het vervoer van het motorrijtuig door een 
transportondernemer.

Met vervoer bedoelen wij hier vervoer door een ander 
transportmiddel. Dus niet het rijden met het motorrijtuig 
zelf

U krijgt geen vergoeding voor:
- schade die ontstaat tijdens slepen en 

takelen;
- schrammen, krassen of lakschade.

3.3 Dekking Casco Allrisk voor het motorrijtuig
Is het motorrijtuig op het moment van de gebeurtenis jonger dan 84 maanden? Dan bent u verzekerd zoals beschreven bij de 
dekking Casco Beperkt. En u bent ook verzekerd voor schade zoals beschreven in de tabel hieronder.

Gebeurtenis Dekking Beperking of uitsluiting

1. Aanrijding en overige 
oorzaak van buitenaf

U bent verzekerd voor schade veroorzaakt door een 
aanrijding en een andere oorzaak van buitenaf dan degene 
die apart zijn genoemd in de tabel bij de dekking Casco 
Beperkt.

2. Uitbestede 
werkzaamheden

U bent verzekerd voor schade die ontstaat tijdens het halen 
en brengen van een auto naar een reparateur, een in- of 
opbouwer, een autospuiterij of een keuringsstation van de 
RDW.

3. Vandalisme U bent verzekerd voor schade door vandalisme.
Met vandalisme bedoelen wij opzettelijke beschadiging 
door een derde.

Welke situaties zijn niet verzekerd?
Er zijn situaties waarin u niet bent verzekerd. Het maakt niet uit of de schade wel of niet door die situatie veroorzaakt of ontstaan is. 
Deze situaties vindt u in de tabel hieronder.
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Situatie Beperking of uitsluiting

1. Geen toestemming voor 
gebruik

U bent niet verzekerd voor schade die wordt veroorzaakt door iemand die geen toestemming heeft om de 
auto te gebruiken als bestuurder of als passagier.

U bent als verzekeringnemer wel verzekerd als u kunt aantonen dat u daar niets van wist, of dat het tegen uw 
wil gebeurde en dat u niets te verwijten valt.

2. Geven van rijles U bent niet verzekerd voor schade die veroorzaakt is door of met een motorrijtuig dat wordt gebruikt voor het 
geven van rijlessen met inbegrip van examenrijden. 
U bent als verzekeringnemer wel verzekerd als u kunt bewijzen dat u daar niets van wist, of dat het tegen uw 
wil gebeurde en dat u niets te verwijten valt.

3. Herstel van niet geleverde 
zaken

U bent niet verzekerd voor schade en kosten:
- die verband houden met werkzaamheden die (gedeeltelijk) opnieuw of alsnog worden uitgevoerd; 
- die verband houden met het vervangen, verbeteren of herstellen van zaken die geleverd zijn.

4. Kenteken niet op naam of 
ingenomen

U bent niet verzekerd als uit het Kentekenregister van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) blijkt dat op 
het moment van de gebeurtenis het kenteken van het motorrijtuig niet op uw naam of op naam van uw bedrijf 
stond.

U bent wel verzekerd als u ons hebt gemeld dat het kentekenbewijs op een andere naam stond en wij dat 
hebben geaccepteerd.

5. Verkeerd gebruik 
handelaars-kenteken

U bent niet verzekerd voor schade die veroorzaakt is door of met een motorrijtuig dat behoort tot uw 
handelsvoorraad en dat is voorzien van een handelaarskenteken dat niet volgens de wettelijke eisen wordt 
gebruikt.

6. Verhuur of lease U bent niet verzekerd tijdens het verhuren of leasen van het motorrijtuig aan een ander.

Met leasen bedoelen wij huren voor langere termijn, met de mogelijkheid om het gehuurde motorrijtuig na 
afloop van de huurtermijn te kopen.

U bent als verzekeringnemer wel verzekerd als u kunt bewijzen dat u daar niets van wist, of dat het tegen uw 
wil gebeurde en dat u niets te verwijten valt.

7. Vervoer van personen 
tegen betaling

U bent niet verzekerd voor schade die veroorzaakt is door of met een motorrijtuig dat wordt gebruikt voor 
vervoer van personen tegen betaling.

U bent als verzekeringnemer wel verzekerd als u kunt bewijzen dat u daar niets van wist, of dat het tegen uw 
wil gebeurde en dat u niets te verwijten valt.

8. Wedstrijden U bent niet verzekerd:
- tijdens de deelname aan of de voorbereiding van snelheidsritten en snelheidswedstrijden (waaronder 

straatraces);
- tijdens het rijden of verblijven op een circuit (zoals de Nürburgring), ook als dit niet in wedstrijdverband is;
- tijdens evenementen waar snelheid of tijd geen element zijn, maar waarbij het door de afstanden en/

of tijdsdruk nodig is om flink door te rijden, of waarbij extreme weersomstandigheden en/of een lange 
aaneengesloten rijduur een rol spelen. Voorbeelden hiervan zijn de Carbage Run en de Arctic Challenge.

U bent wel verzekerd:
- als u als verzekeringnemer kunt aantonen dat u hier niets van wist, of dat het tegen uw wil gebeurde en dat 

u niets te verwijten valt;
- tijdens betrouwbaarheidsritten en puzzelritten, waarbij snelheid geen rol speelt.
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3.4 Dekking Hulpverlening
U bent verzekerd voor hulpverlening als het motorrijtuig in het buitenland tot stilstand is gekomen als gevolg van een mechanisch 
gebrek.

In de volgende tabel leest u op welke hulpverlening u recht hebt en in welke gevallen een maximum vergoeding geldt.

Let op: 
Voor hulpverlening moet vooraf toestemming gevraagd worden aan de Alarmcentrale. Dat is de organisatie die de hulpverlening 
regelt.

Gebeurtenis Dekking Beperking of uitsluiting

1. Het motorrijtuig komt in 
het buitenland door een 
mechanische gebrek tot 
stilstand (algemeen)

U bent verzekerd voor:
- berging en noodzakelijk vervoer van het motorrijtuig en/

of de aangekoppelde aanhanger naar het dichtstbijzijnde 
herstelbedrijf;

- de huur van een vervangend motorrijtuig van een 
vergelijkbaar type. U krijgt de huur vergoed:
- als het motorrijtuig niet binnen 2 werkdagen 

gerepareerd kan worden (of binnen 4 werkdagen als er 
onderdelen worden nagestuurd), en

- als het motorrijtuig voor vakantie gebruikt wordt en die 
vakantie wordt voortgezet;

- de telefoonkosten van contacten met de Alarmcentrale. 
De kosten moeten te maken hebben met een verzekerde 
gebeurtenis.

Wij vergoeden de huur van een vervangend 
motorrijtuig:
- zolang u het motorrijtuig niet kunt 

gebruiken en maximaal tot de einddatum 
van de oorspronkelijke vakantie, en

- tot maximaal € 100 per dag en maximaal  
€ 1.250 per gebeurtenis.

2. Het motorrijtuig kan in het 
buitenland gerepareerd 
worden

U bent verzekerd voor:
- het noodzakelijk nasturen van vervangende onderdelen 

om het motorrijtuig weer te laten rijden;
- het noodzakelijk vervoer van het motorrijtuig, de 

aanhanger en de bagage en/of de lading naar 
Nederland. Of van de aanhanger en de bagage en/of de 
lading naar de eerstvolgende bestemming waar u naar 
toe had willen gaan. U krijgt deze kosten vergoed:
- als het motorrijtuig niet binnen 2 werkdagen 

gerepareerd kan worden (of binnen 4 werkdagen als er 
onderdelen worden nagestuurd);

- als de reparatie langer duurt en degenen die het 
motorrijtuig kunnen besturen al terug zijn naar 
Nederland.

U krijgt geen vergoeding voor de vervangende 
onderdelen.

Kost het meer om het motorrijtuig en/of de 
aanhanger te vervoeren naar Nederland dan 
wat de restanten in Nederland waard zijn? 
Dan vergoeden wij de kosten voor invoeren 
en demonteren in het land waar de schade is 
ontstaan.

Met restanten bedoelen wij hier alles wat na 
een schade nog over is van het motorrijtuig of 
de aanhanger.
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Gebeurtenis Dekking Beperking of uitsluiting

3. Het motorrijtuig kan 
in het buitenland niet 
gerepareerd worden

U bent verzekerd voor:
- berging en het eventuele vervoer van de aanhanger en 

de bagage en/of de lading naar Nederland. Of naar de 
eerstvolgende bestemming waar u naar toe had willen 
gaan;

- de extra kosten die de bestuurder en de passagiers van 
het motorrijtuig moeten maken voor:
- de doorreis naar hun eerstvolgende bestemming, of
- de terugreis vanaf de plaats van de gebeurtenis naar 

Nederland.

Als extra reiskosten van de bestuurder en de 
passagiers vergoeden wij de goedkoopste 
wijze van openbaar vervoer. Is er ander vervoer 
nodig om bij het openbaar vervoer te komen, 
of om vanaf het openbaar vervoer op de 
eerstvolgende bestemming of de bestemming 
in Nederland te komen? Die vervoerskosten 
vergoeden wij ook.

Wanneer hebt u geen recht op hulpverlening?
De uitsluitingen en beperkingen uit hoofdstuk 3.2 (Casco Beperkt) of hoofdstuk 3.3 (Casco Allrisk) en de algemene uitsluitingen die 
genoemd worden in de Algemene voorwaarden gelden ook voor hulpverlening. 

Wij geven ook geen vergoeding:
- voor hulpverlening binnen Nederland;
- voor hulpverlening bij schade die ontstaat doordat u het motorrijtuig of de aanhanger niet, niet tijdig of niet deskundig hebt 

(laten) onderhouden;
- voor hulpverlening bij schade die ontstaat doordat het motorrijtuig of de aanhanger wordt overbelast.

Als achteraf blijkt dat u geen recht op hulpverlening had, moet u de kosten die wij al gemaakt hebben aan ons terugbetalen.

4 Hoe vergoeden wij uw schade? Welke kosten vergoeden wij ook? Hebt u een eigen risico?
Hieronder leest u wat u vergoed krijgt als u een schade hebt die verzekerd is.

4.1 Beschadiging van het motorrijtuig
Bij beschadiging stelt  een deskundige vast of reparatie technisch mogelijk en verantwoord is. Hiermee bedoelen wij of het 
motorrijtuig na reparatie nog in een staat is om er veilig mee te rijden. Is reparatie van de schade technisch mogelijk? Dan kijken wij 
of de reparatiekosten hoger zijn dan de dagwaarde of de inkoopwaarde van het motorrijtuig. 
Afhankelijk van de uitkomst vergoeden wij:
- de dagwaarde, maar;
- de reparatiekosten als deze lager zijn dan de dagwaarde min de waarde van de restanten van het motorrijtuig. Bij de bepaling van 

de dagwaarde van het motorrijtuig mogen wij een bedrag aftrekken voor eerdere beschadigingen die nog niet gerepareerd zijn;
- de inkoopwaarde als deze lager is dan de dagwaarde van het motorrijtuig. 

Met dagwaarde van het motorrijtuig  bedoelen wij de verkoopwaarde van het motorrijtuig net voor de schade. Wij stellen deze 
waarde eventueel met een deskundige vast.

Met dagwaarde van de extra’s bedoelen wij de nieuwwaarde net voor de gebeurtenis, verminderd met een bedrag voor 
waardevermindering door ouderdom of slijtage of de staat van onderhoud.

Met restanten bedoelen wij: alles wat na een schade nog over is van het motorrijtuig. 
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Met de inkoopwaarde bedoelen wij het bedrag dat u bij de inkoop van het motorrijtuig hebt betaald inclusief de gemaakte 
afleveringskosten.

Met afleveringskosten bedoelen wij de werkzaamheden die worden uitgevoerd tussen het moment van sluiten van de 
koopovereenkomst en het leveren van het motorrijtuig aan de klant.

Is het motorrijtuig een personenauto die jonger is dan 36 maanden?
- En bent u de eerste eigenaar?
- En wordt het niet gebruikt als lesauto, taxi, huurauto, leaseauto en heeft het geen grijs kenteken?
- En is de cataloguswaarde lager dan  € 80.000 inclusief BPM en BTW?
Dan geldt gedurende 36 maanden de volgende, afwijkende schadevergoeding.

De waarde van het motorrijtuig direct voor de gebeurtenis – uitgaande van de datum waarop het oorspronkelijke Nederlands 
kentekenbewijs is afgegeven – bepalen wij dan als volgt:
- vindt de verzekerde gebeurtenis plaats binnen 12 maanden na deze datum? Dan is de waarde de aankoopwaarde van een 

personenauto met dezelfde extra’s en inclusief afleveringskosten van een gelijk merk, model, type en uitvoering;
- vindt de verzekerde gebeurtenis plaats in de 13e t/m de 36e maand? Dan is de waarde de nieuwwaarde verminderd met 1,5% over 

de eerste € 12.500 en met 2% over het meerdere voor elke hele of gedeeltelijke maand dat het motorrijtuig op dat moment ouder 
is dan 12 maanden.

Bedragen de reparatiekosten meer dan 2/3 van de vastgestelde  waarde? Dan mag u ook kiezen voor een vergoeding op basis van 
dagwaarde.

4.2 Diefstal van het motorrijtuig 
Bij diefstal vergoeden wij de dagwaarde van het vermiste motorrijtuig op het tijdstip van de gebeurtenis.
Wij vergoeden de schade alleen als het vermiste motorrijtuig niet binnen 30 dagen na die gebeurtenis wordt teruggevonden. 

4.3 Ruitschade
Wij vergoeden de kosten van het repareren of het vervangen van de autoruit. Bij vervanging van de autoruit hebt u een eigen risico. 
Op uw polisblad staat hoeveel dat is. 

4.4 Welke kosten vergoeden wij ook?
Moet u kosten maken om schade die verzekerd is op deze rubriek te voorkomen of te beperken? Of zijn er andere kosten? Deze 
kosten vergoeden wij volgens de tabel hieronder. Maar, wij vergoeden deze kosten alleen als u de kosten gemaakt hebt tijdens de 
looptijd van de verzekering. Staat op uw polisblad een eigen risico? Dan geldt dat niet voor deze kosten.
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Gebeurtenis Dekking Beperking of uitsluiting

1. Kosten om acute schade te 
voor komen of te beperken 
(bereddings kosten)

Dreigt er een plotselinge en directe schade aan anderen of 
hun spullen te ontstaan? En neemt u maatregelen om die 
schade te voorkomen of te beperken? Dan vergoeden wij 
de kosten die u daarvoor maakt. Maar alleen als de direct 
dreigende schade gedekt is op deze verzekering.

Ontstaat er hierbij schade aan de zaken die u gebruikt bij 
het nemen van maatregelen om schade te voorkomen? Ook 
die schade vergoeden wij.

Er geldt geen maximum.

2. Kosten voor wettelijke 
rente

Wij vergoeden de wettelijke rente die u moet betalen. Er geldt geen maximum.

Als de totale schade hoger is dan het 
verzekerde bedrag dat op uw polisblad staat, 
betalen wij over het meerdere geen wettelijke 
rente.

4.5 Vergoeding door anderen
U bent niet verzekerd voor schade die vergoed wordt (of zou worden vergoed als u deze verzekering niet had gehad) op een van de 
volgende manieren:
- via een bestaande garantieregeling of leveringsovereenkomst;
- via een wet, een regeling of een voorziening;
- via een andere verzekering van uzelf (bijvoorbeeld via uw werkgever) of van een ander (bijvoorbeeld van een fabrikant, dealer of 

reparateur).

Een schade kan op meerdere verzekeringen verzekerd zijn. In dat geval geldt deze ‘Na u-bepaling’. Deze bepaling is vooral van 
belang voor verzekeraars die de schade op elkaar verhalen als de schade door beide verzekeringen kan worden vergoed.
Wij vergoeden alleen de schade of kosten die de andere verzekeraar niet vergoedt omdat de schade hoger is dan het bedrag 
waarvoor u bij die verzekeraar bent verzekerd. Ook vergoeden wij geen schade of kosten die onder die andere verzekering gedekt 
zijn of gedekt zouden zijn als u de verzekering bij ons niet had afgesloten. Wij vergoeden niet het eigen risico dat op de andere 
verzekering geldt.

4.6 Eigen risico
Hebt u een eigen risico, dan staat dat op uw polisblad. Daar staat ook hoeveel eigen risico u hebt. Dit eigen risico trekken we af van 
de schadevergoeding, ook in het geval van een maximum verzekerd bedrag.
Het eigen risico geldt niet:
- voor de dekking Hulpverlening (hoofdstuk 3.4)
- voor de schadevergoeding die wij uitkeren voor reparatie van een bestelautoruit of panorama- of zonnedak (maar wél bij 

vervanging van een bestelautoruit of panorama- of zonnedak)
- voor de kosten die zijn beschreven in hoofdstuk 4.5
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5 Hoe stellen wij de schade vast en hoe betalen wij de schade uit?

5.1 Vaststelling van de schade
Wij stellen vast hoeveel schade u hebt. Of wij laten de schade vaststellen door een deskundige die wij aanwijzen. Bent u het niet 
eens met het schadebedrag dat onze deskundige heeft vastgesteld? Dan mag u een eigen deskundige kiezen. Beide deskundigen 
benoemen samen een derde deskundige voordat zij de schade vaststellen. Als deze twee deskundigen het niet eens worden over 
het schadebedrag, stelt de derde deskundige de omvang van de schade voor u en voor ons bindend vast. De derde deskundige 
blijft binnen de grenzen van de schadevaststelling die uw en onze deskundige gedaan hebben.

Wij vergoeden de redelijke kosten van alle deskundigen, op voorwaarde dat ze zich houden aan de Gedragscode Expertise-
organisaties of vergelijkbaar deskundig zijn op het gebied van schadevaststelling. Kosten die niet met de schaderegeling te maken 
hebben vergoeden wij niet. Het kan bijvoorbeeld zijn dat uw eigen deskundige kosten maakt voor belangenbehartiging.

5.2 Diefstal van het motorrijtuig
Wordt het motorrijtuig gestolen? U hebt recht op schadevergoeding 30 dagen nadat wij uw melding van diefstal hebben ontvangen. 
U krijgt een schadevergoeding:
- als u het eigendomsrecht van de het motorrijtuig aan ons overdraagt, en
- als u alle delen van het kentekenbewijs, het overschrijvingsbewijs en de sleutels aan ons geeft of aan een andere partij die wij 

aanwijzen.

Wordt het motorrijtuig teruggevonden binnen 30 dagen na uw melding van diefstal? Dan moet u het motorrijtuig terugnemen.  
U krijgt in dat geval de schade aan het motorrijtuig vergoed die is ontstaan in de tijd dat het motorrijtuig gestolen was.

Wordt het motorrijtuig teruggevonden ná 30 dagen na uw melding van diefstal? Dan mag u het motorrijtuig terugnemen. 
U moet dan wel eerst de schadevergoeding die wij u betaald hebben aan ons terugbetalen. De schade aan het motorrijtuig die is 
ontstaan in de tijd dat het motorrijtuig gestolen was, mag u ervan aftrekken. Wij stellen die schade vast.

5.3 Demontage
Wordt het motorrijtuig gedemonteerd? Dan krijgt u pas een schadevergoeding als u het motorrijtuig en de extra’s (of de restanten 
van beide) aan ons overdraagt of aan een andere partij die wij aanwijzen. Ook moet u alle delen van het kentekenbewijs, het 
overschrijvingsbewijs en de sleutels aan ons geven of aan een andere partij die wij aanwijzen. De waarde van de restanten trekken wij 
van de schadevergoeding af. Dat bedrag krijgt u rechtstreeks van het demontagebedrijf dat het motorrijtuig afvoert.

5.4 Uitbetaling
Als wij hebben besloten dat u schadevergoeding krijgt, dan betalen wij de vergoeding uit. Betalen wij het schadebedrag niet binnen 
30 dagen nadat we alle gegevens ontvangen hebben om de schade te kunnen beoordelen? Dan hebt u vanaf dat moment recht op 
wettelijke rente.

5.5 Tot wanneer kunt u op onze beslissing reageren?
Zodra wij uw verzoek om schadevergoeding beoordeeld hebben, krijgt u of uw gemachtigde van ons een mededeling met daarin 
ons definitieve standpunt. Dat kan zijn:
- wij delen u de vastgestelde schadevergoeding mee;
- wij wijzen uw verzoek om schadevergoeding af.
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Bent u het niet eens met ons definitieve standpunt over de schadevergoeding, dan kunt u ons dat binnen 36 maanden laten weten. 
De termijn van 36 maanden gaat in op de dag dat u of uw gemachtigde onze mededeling heeft ontvangen. Na die termijn kunt u 
niet meer op ons standpunt terugkomen.

6 Wat verwachten wij van u bij een aanvraag, wijziging of schade? Wat zijn de gevolgen als u zich daar niet 
aan houdt?

6.1 Uw verplichtingen

De juiste gegevens opgeven
U bent verplicht om bij het aanvragen en wijzigen van de verzekering en bij schade de juiste gegevens te verstrekken. Bij het 
afsluiten van de verzekering baseren wij ons op de informatie die we van u en uw adviseur hebben ontvangen. Verandert er iets 
tijdens de looptijd van uw verzekering? Geef dat dan altijd direct aan ons door, dan passen wij uw verzekering zo nodig aan.

Aangifte doen
U moet direct, maar uiterlijk binnen 14 dagen, aangifte bij de politie doen:
- bij inbraak of vandalisme;
- bij beschadiging door onbekenden;
- bij doorrijden na een ongeval door een tegenpartij.
Bij diefstal of joyrijden moet u nog dezelfde dag, of – als het ’s avonds of ’s nachts is gebeurd – de volgende ochtend aangifte doen. 
Vindt de gebeurtenis in het buitenland plaats? Doe dan aangifte in dat land. Bij diefstal van het motorrijtuig moet u ook aangifte 
doen in Nederland, binnen 24 uur na thuiskomst.

Schade melden
U moet de schade melden zodra u ervan op de hoogte bent. Doet u dit niet op tijd, dan kan dat gevolgen hebben voor de 
vergoeding. Bij een melding na 36 maanden hebt u geen recht meer op schadevergoeding.

Meld bij diefstal van het motorrijtuig de gegevens van het motorrijtuig zo snel mogelijk bij de helpdesk van het Verzekeringsbureau 
Voertuigcriminaliteit (VbV), telefoon (055) 741 00 01 (dag en nacht bereikbaar).

U geeft ons alle informatie die wij nodig hebben om te beoordelen of u recht hebt op een schadevergoeding, en zo ja: op welk 
bedrag. Stuur originele bewijsstukken, gegevens en documenten zo snel mogelijk naar ons of naar de deskundige(n) die we hebben 
ingeschakeld.

U bent verplicht om bij het melden van de schade de juiste gegevens te verstrekken.

Terugvinden van uw gestolen motorrijtuig melden
Als uw gestolen motorrijtuig weer is teruggevonden, moet u ons dat melden zodra u ervan op de hoogte bent.

Contact met de Alarmcentrale bij hulpverlening
Voor hulpverlening moet vooraf toestemming gevraagd worden aan de Alarmcentrale. Maar als niemand redelijkerwijs in staat is om 
de Alarmcentrale te bellen, bent u toch verzekerd. In dat geval krijgt u maximaal de vergoeding die u zou hebben gekregen als de 
Alarmcentrale wel was ingeschakeld.
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Medewerking verlenen
Hebt u schade? Dan vragen wij u om mee te werken. Dat betekent:
- U volgt aanwijzingen van ons en onze deskundigen op.
- U verleent uw volledige medewerking aan de afhandeling van de schade en onderzoeken. Hieronder valt bijvoorbeeld dat u ons 

de namen van getuigen geeft als wij u daarom vragen.
- U doet niets wat onze belangen schaadt.
- U doet er alles aan wat u redelijkerwijs kunt doen om schade te voorkomen of te verminderen.

Wijzigingen doorgeven
U bent verplicht om ons tijdens de looptijd van uw verzekering juist en op tijd te informeren als er iets gebeurt dat wij moeten weten. 
Wanneer dat is leest u in hoofdstuk 5 ‘Wat als...? Bijzondere situaties’ van de Voorwaarden Garageverzekering Casco Motorrijtuigen.

6.2 Gevolgen als u zich niet aan uw verplichten houdt
Houdt u zich niet aan de verplichtingen en schaadt u onze belangen? Dan vergoeden wij uw schade niet.

Ontdekken wij achteraf dat de gegevens op uw aanvraag, wijzigingsverzoek, polisblad of schademelding niet kloppen, dan kan 
dat gevolgen hebben voor de schadevergoeding en de voortzetting van de verzekering. Zo nodig passen wij uw premie en/of de 
voorwaarden aan of beëindigen wij uw verzekering, eventueel met terugwerkende kracht. U krijgt daarvan bericht.

Begrippenlijst

Brand: een vuur dat ontstaat door verbranding buiten een haard, dat met vlammen gepaard gaat en dat in staat is zich op eigen 
kracht te verspreiden.

Dagwaarde van het motorrijtuig: de verkoopwaarde van het motorrijtuig net voor de schade. Wij stellen deze waarde eventueel 
met een deskundige vast.

Dagwaarde extra’s: de nieuwwaarde net voor de gebeurtenis, verminderd met een bedrag voor waardevermindering door 
ouderdom of slijtage of de staat van onderhoud.

Diefstal: het stelen door anderen, of het kwijtraken door verduistering of oplichting.

Eigen gebrek: een gebrek van het motorrijtuig  zelf, bijvoorbeeld door een natuurlijke eigenschap of slechte kwaliteit. Een eigen 
gebrek heeft niets te maken met normale slijtage, overbelasting of onvoldoende onderhoud.

Extra’s: met extra’s bedoelen wij alles wat niet vanuit de fabriek of importeur onderdeel van de personenauto is, maar wat 
later is ingebouwd of gemonteerd door bijvoorbeeld een dealer of garage. En ook losse onderdelen die enkel en alleen bij de 
personenauto horen, zoals een brandblusapparaat, gevarendriehoek, pechlamp, veiligheidsvest en verbanddoos, zijn extra’s. 

Gebeurtenis: een plotseling en onvoorzien voorval of een reeks van voorvallen die met elkaar verband houden, waardoor schade 
ontstaat.
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Handelsvoorraad: 
- alle motorrijtuigen die tot de handelsvoorraad van verzekerde behoren, in het gebouw op de verzekerde locatie of op direct 

aangrenzende terreinen daarvan en;
- die niet aan het verkeer deelnemen, met uitzondering van een proefrit. 

Inbraak: het onrechtmatig ergens binnendringen door afsluitingen zo te verbreken dat er zichtbare schade ontstaat.

Inkoopwaarde: het bedrag dat u bij de inkoop van het motorrijtuig hebt betaald inclusief de gemaakte afleveringskosten.

Joyrijden: een motorrijtuig besturen zonder toestemming van de eigenaar of houder, en zonder de bedoeling het motorrijtuig te 
houden.

Kentekenbewijs: het papieren kentekenbewijs of de kentekencard.

Het papieren kentekenbewijs voor 1 juni 2004
Deel I Voertuigbewijs
Deel II Tenaamstellingsbewijs
Deel III Overschrijvingsbewijs

Het papieren kentekenbewijs na 1 juni 2004 tot 1 januari 2014
Deel IA Voertuigbewijs
Deel IB Tenaamstellingsbewijs
Deel II Overschrijvingsbewijs

De kentekencard die sinds 1 januari 2014 in omloop is.

Restanten: alles wat na een schade nog over is van het motorrijtuig.

Storm: wind met een snelheid van 14 meter per seconde of meer.

Vandalisme: opzettelijke beschadiging door een derde.
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Uw polis en de voorwaarden
Alle afspraken die we met u maken over de verzekering staan op het polisblad. Bijvoorbeeld hoe lang de verzekering loopt en welke 
dekkingen u hebt gekozen. Deze voorwaarden gelden voor de rubriek Ongevallen. Voor deze verzekering gelden ook de Algemene 
voorwaarden en de clausules die op het polisblad staan. Een clausule is een extra bepaling waarmee wij uw verzekering uitbreiden of 
beperken.

Wijken de voorwaarden van elkaar af? Of wijken de voorwaarden en de clausules van elkaar af? Dan gelden eerst de bepalingen en 
clausules die op het polisblad staan. Daarna gelden deze Voorwaarden Garageverzekering Ongevallen, rubriek G6. En tenslotte gelden 
de Algemene voorwaarden.

1 Wie zijn verzekerd?
Verzekerd zijn:
a. u, maar ook uw vennoten, firmanten en bestuurders (als u een rechtspersoon bent), optredend binnen de verzekerde 

hoedanigheid;
b. uw werknemers als zij een vaste arbeidsovereenkomst met u hebben. Hieronder vallen ook uw werknemers die nog in hun 

proeftijd zitten;
c. bestuurder of passagier zijn van een motorrijtuig dat uw eigendom is, maar alleen als zij:

- met uw uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming hiervan gebruik maken; 
- niet behoren tot de onder 1.a of 1.b genoemde personen;

d. de bestuurder en de passagiers van een motorrijtuig dat van een cliënt van u is tijdens de periode waarin de cliënt zijn motorrijtuig 
aan u heeft toevertrouwd, maar alleen als:
- de bestuurder van het motorrijtuig één van de onder 1.a of 1.b genoemde verzekerde is.
- de passagiers niet behoren tot één van de onder 1.a of 1.b genoemde verzekerden.

U en wij
In deze voorwaarden noemen we de verzekerden steeds ‘u’, maar niet als een bepaling alleen geldt voor de (rechts)persoon die 
de verzekering heeft afgesloten. In dat geval schrijven we ‘u als verzekeringnemer’. We noemen ASR Schadeverzekering N.V. 
‘a.s.r.’, ‘we’ of ‘wij’.

2 Waarvoor bent u verzekerd?

Verzekerde Dekking

De verzekerde onder 1.a en 1b genoemd U bent verzekerd voor de gevolgen van een ongeval overal ter wereld.

De verzekerde onder 1.c en 1.d genoemd U bent verzekerd voor een verkeersongeval met het motorrijtuig.
U bent ook verzekerd  voor de gebeurtenissen onder 4.1.2 tot en met 4.1.10, maar alleen als 
die het gevolg zijn van een verkeersongeval.

Met ongeval bedoelen wij een gebeurtenis waarbij u letsel oploopt door plotseling geweld van buitenaf, dat rechtstreeks op het 
lichaam inwerkt. Het letsel moet objectief vastgesteld kunnen worden door een arts.
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Met verkeersongeval bedoelen wij een gebeurtenis:
- waarbij u letsel oploopt door plotseling geweld van buitenaf, dat rechtstreeks op het lichaam inwerkt. Het letsel moet objectief 

vastgesteld kunnen worden door een arts, en
- die wordt veroorzaakt door een aanrijding, blikseminslag, een botsing, brand, slippen of in het water raken van het motorrijtuig.

Het moet gaan om een gebeurtenis die plotseling en onvoorzien is. De gebeurtenis moet plaatsvinden tijdens de looptijd van de 
verzekering. Een gebeurtenis is een voorval of een reeks van voorvallen die met elkaar verband houden, waardoor u letsel oploopt 
of waar u door overlijdt. En bij het sluiten van de verzekering moet het voor u en voor ons onzeker zijn dat uit deze gebeurtenis letsel 
of overlijden zal ontstaan. Dit wordt ook wel het wettelijke vereiste van onzekerheid genoemd.

2.1 Blijvende invaliditeit
U bent verzekerd voor blijvende invaliditeit door een ongeval. Raakt u blijvend invalide? En komt dat direct en alleen door dit 
ongeval? Dan krijgt u een uitkering voor blijvende invaliditeit. In hoofdstuk 4 leest u voor welke ongevallen u verzekerd bent en voor 
welke niet. Hoeveel wij uitkeren leest u in hoofdstuk 6.

Met blijvende invaliditeit bedoelen wij het blijvende totale of gedeeltelijke verlies van (de functie van) een lichaamsdeel of orgaan.

2.2 Daguitkering bij ziekenhuisopname
Moet u in het ziekenhuis worden opgenomen door een ongeval? Dan krijgt u een vergoeding voor elke dag die u bent opgenomen. 
In hoofdstuk 4 leest u voor welke ongevallen u verzekerd bent en voor welke niet. Hoeveel u vergoed krijgt leest u in hoofdstuk 6.

2.3 Overlijden
Uw erfgenamen of uw begunstigde krijgen een uitkering als u overlijdt door een ongeval. In hoofdstuk 4 leest u voor welke 
ongevallen u verzekerd bent en voor welke niet. Hoeveel wij uitkeren leest u in hoofdstuk 6.

Met begunstigde bedoelen wij iemand die u hebt benoemd om een uitkering te krijgen bij uw overlijden, maar die geen erfgenaam 
is.

3 In welke landen bent u verzekerd?
U bent in de hele wereld verzekerd.
Wanneer men van een motorrijtuig gebruikt maakt, dan is men verzekerd binnen Europa, op de Azoren, Madeira en de Canarische 
Eilanden en in de Aziatische en Afrikaanse landen die grenzen aan de Middellandse Zee.

4 Voor welke ongevallen bent u verzekerd? En voor welke niet?
Welke gebeurtenissen (ongevallen) verzekerd zijn leest u in de tabellen hieronder. We noemen hier ook de beperkingen en 
uitsluitingen die van toepassing zijn. Daarnaast gelden de algemene uitsluitingen die genoemd worden in de Algemene 
voorwaarden. Dit betekent dat u geen uitkering krijgt voor een ongeval dat is veroorzaakt door atoomkernreacties en molest.  
En ook niet als u fraude pleegt, of een betalingsachterstand hebt. De volledige informatie over algemene uitsluitingen leest u in de 
Algemene voorwaarden. 
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4.1 Welke gebeurtenissen zijn verzekerd? 

Gebeurtenis Beperking of uitsluiting

1. U loopt letsel op door plotseling geweld van buitenaf, dat rechtstreeks op het 
lichaam inwerkt als gevolg van een verkeersongeval.

 Met het motorrijtuig bedoelen wij een motorrijtuig:
- dat uw bedrijf toebehoort, of
-  dat eigendom is van uw client en aan u is toevertrouwd.

U bent ook verzekerd voor schade die u lijdt:
- terwijl u in-, op-, uit- of afstapt;
- terwijl u brandstof aan het bijvullen bent;
- terwijl u een noodreparatie aan het motorrijtuig uitvoert;
- terwijl u medeweggebruikers helpt.

U ontvangt geen uitkering als de passagier van het
motorrijtuig niet beschikt over een eigen wettelijke
voorgeschreven zitplaats.

2. U loopt letsel op door plotseling geweld van buitenaf, dat rechtstreeks op het 
lichaam inwerkt. Het letsel moet objectief vastgesteld kunnen worden door 
een arts.

3. U krijgt ongewild een stof of voorwerp binnen waardoor u inwendig letsel of 
een vergiftiging oploopt.

U ontvangt geen uitkering bij inwendig letsel of vergiftiging 
door het binnenkrijgen van allergenen of ziektekiemen.

4. U raakt besmet of vergiftigd door een onvrijwillige val in water of een andere 
vaste of vloeibare stof. Of u gaat er zelf in om uzelf, een andere persoon, of 
een dier te redden.

5. U loopt letsel op door bevriezing, verbranding, verdrinking, verstikking, 
zonnesteek, hitteberoerte, blikseminslag, elektrische ontladingen of bijtende 
stoffen. 

6. U loopt letsel op na een ramp. Bijvoorbeeld letsel door verhongering, dorst, 
uitputting of zonnebrand als u geïsoleerd raakt door een lawine.

7. U scheurt spieren of bindweefsel, of u loopt een verstuiking of een plotselinge 
ontwrichting op.

8. U krijgt complicaties of uw letsel verergert door de eerste hulp die u krijgt na 
een ongeval, of door een noodzakelijke behandeling die u na het ongeval 
krijgt (op voorschrift) van een bevoegde arts. 

9. U krijgt een wondinfectie of bloedvergiftiging door letsel dat u oploopt door 
het ongeval.

10. U krijgt een wondinfectie of bloedvergiftiging door letsel dat u oploopt door 
het ongeval.

U ontvangt eenmalig € 5.000.

U ontvangt geen uitkering als de behandeling:
niet wordt voorgeschreven en uitgevoerd door een 
bevoegde arts of verpleegkundige, of niet plaatsvindt in een 
ziekenhuis dat door bevoegde instanties erkend wordt.
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4.2 Welke situaties zijn niet verzekerd?
Er zijn situaties waarin u niet bent verzekerd. Het maakt niet uit of het ongeval wel of niet door die situatie veroorzaakt of verergert is. 
Deze situaties vindt u in de tabel hieronder.

Situatie Uitsluiting

1. Alcohol, geneesmiddelen en 
drugs bij een verkeersongeval

U bent niet verzekerd:
- als de bestuurder op het moment van de gebeurtenis zo onder invloed is van een middel of stof, dat hij 

niet meer in staat moet worden geacht het motorrijtuig behoorlijk te besturen. Dit geldt in ieder geval 
als de bestuurder geneesmiddelen gebruikt waarop of waarbij een waarschuwing wordt gegeven dat de 
gebruiker geen motorrijtuig mag besturen. Of als hij meer drugs of alcohol heeft genomen dan volgens 
de wet mag;

- als de bestuurder bij aanhouding een ademtest of een urine- of bloedproef weigert.

U bent als verzekeringnemer wel verzekerd als u kunt bewijzen dat u niets wist van deze situatie, dat het 
tegen uw wil gebeurde en dat u dus niets te verwijten valt.

2. Alcohol, geneesmiddelen en 
drugs bij overige ongevallen

U bent niet verzekerd:
- als verzekerde op het moment van het ongeval onder invloed was van drugs;
- als verzekerde op het moment van het ongeval onder invloed was van geneesmiddelen:
- die u op een andere manier gebruikt dan uw arts of apotheek heeft voorgeschreven, of
- waarvan in de bijsluiter staat dat ze het reactievermogen verminderen;
- als op het moment van het ongeval sprake is van overmatig alcoholgebruik.

Met overmatig alcoholgebruik bedoelen wij:
- een bloed-alcoholgehalte van 0,8 promille of hoger;
- een adem-alcoholgehalte van 352 microgram of hoger.

U bent als verzekeringnemer wel verzekerd als u kunt bewijzen dat u niets wist van deze situatie, dat het 
tegen uw wil gebeurde en dat u dus niets te verwijten valt.

3. Geen (geldig) rijbewijs U bent niet verzekerd als de bestuurder op het moment van de gebeurtenis geen geldig wettelijk rijbewijs 
heeft voor het motorrijtuig met eventueel de aanhanger of oplegger.

U bent wel verzekerd:
- als de bestuurder vergeten is zijn rijbewijs op tijd te laten vernieuwen. Maar dan mag zijn rijbewijs niet 

langer dan 1 jaar verlopen zijn. Let op: heeft de bestuurder een medische aantekening op zijn rijbewijs? 
En moet hij voor het verlengen van het rijbewijs een medische (her)keuring ondergaan? Dan geldt deze 
verruiming niet;

- als de bestuurder minder dan 2 maanden voor het ongeval zijn rijbewijs heeft gehaald, maar het rijbewijs 
nog niet heeft ontvangen;

- als u als verzekeringnemer kunt bewijzen dat u niets wist van deze situatie, dat het tegen uw wil 
gebeurde en dat u dus niets te verwijten valt;

- als het rijbewijs van de bestuurder is gestolen of als hij het verloren heeft.
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Situatie Uitsluiting

4. Geen rijbevoegdheid U bent niet verzekerd als op het moment van de gebeurtenis:
- de bestuurder vanwege een wet niet bevoegd is om het motorrijtuig te besturen;
- de bestuurder niet beschikt over het vereiste rijbewijs om het motorrijtuig te besturen;
- de bestuurder lijdt aan een medische aandoening die gevolgen kan hebben voor zijn rijgeschiktheid. 

En hij heeft hiervoor bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) geen Gezondheidsverklaring 
ingediend;

- de bestuurder vanwege een rechterlijke uitspraak de rijbevoegdheid is ontzegd.

U bent als verzekeringnemer wel verzekerd als u kunt bewijzen dat u niets wist van deze 
situatie, dat het tegen uw wil gebeurde en dat u dus niets te verwijten valt.

5. Geen helm Rijdt u op het moment van het ongeval als bestuurder of passagier op een motorrijtuig? 
Dan bent u niet verzekerd als u geen wettelijk verplichte helm draagt.

U bent wel verzekerd als u kunt aantonen dat uw invaliditeit niet komt doordat u geen helm droeg. 
Overlijdt u door het ongeval? Dan moeten uw erfgenamen of uw begunstigde aantonen dat uw overlijden 
niet komt doordat u geen helm droeg.

6. Gevaarlijke sporten anders 
dan wintersporten

U bent niet verzekerd voor een ongeval dat u overkomt bij het beoefenen van de volgende sporten:
- vechtsporten en verdedigingsporten;
- rugby;
- wielerwedstrijden;
- snelheidswedstrijden op of met een paard. Hiermee bedoelen wij ook springwedstrijden;
- bungeejumping, abseilen of catapulting zonder deskundige begeleiding;
- survivaltochten zonder deskundige begeleiding.

Met abseilen bedoelen wij met grote snelheid en van grote hoogte afdalen met behulp van touwen en 
katrollen, bijvoorbeeld langs bergwanden.

Met bungeejumping bedoelen wij van grote hoogte naar beneden springen (bijvoorbeeld vanaf een brug) 
met een elastiek aan de enkels.

Met catapulting bedoelen wij weggeschoten worden op grote hoogte met elastiek aan de benen.

Met een survivaltocht bedoelen wij een tocht door de vrije natuur met verschillende obstakels. Met een 
survivaltocht bedoelen wij ook een gletsjertocht.

7. Gevaarlijke wintersporten U bent niet verzekerd voor een ongeval dat u overkomt bij het beoefenen van de volgende wintersporten:
- ijshockey;
- gletsjertochten zonder deskundige begeleiding;
- (freestyle) skispringen;
- speedskiën;
- skiën of snowboarden zonder deskundige begeleiding buiten de gebieden die daarvoor voor het 

publiek zijn aangewezen (offpiste);
- wintersportwedstrijden. Voor Gästerennen en Wisbiwedstrijden bent u wel verzekerd.

Met wintersport bedoelen wij elke sport op sneeuw en/of ijs.

8. Huurkoop U bent niet verzekerd  als bestuurder of passagier van een motorrijtuig dat u in huurkoop heeft verkocht. 
Behalve wanneer het een motorijtuig betreft van een cliënt van u, die het  motorrijtuig aan u had 
toevertrouwd voor repartie, onderhoud of keuring.
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Situatie Uitsluiting

9. Houtbewerkingsmachines U bent niet verzekerd voor het verrichten van beroepswerkzaamheden met houtbewerkings-machines.

10. Laadruimte U bent niet verzekerd  voor schade aan inzittenden die worden vervoerd in een laadruimte van 
het motorrijtuig die niet voor personen bestemd is, behalve wanneer dit vervoer gebeurt voor 
controlewerkzaamheden aan een motorrijtuig dat aan u is toevertrouwd.

11. Leeftijd U bent niet verzekerd voor schade die veroorzaakt is door of met een motorrijtuig als de bestuurder van het 
motorrijtuig de daarvoor wettelijk voorgeschreven leeftijd nog niet heeft bereikt.

U bent als verzekeringnemer wel verzekerd als u kunt bewijzen dat u niets wist van deze situatie, dat het 
tegen uw wil gebeurde en dat u dus niets te verwijten valt.

12. Luchtvaartuig U bent niet verzekerd voor een ongeval dat ontstaat als u gebruikmaakt van een luchtvaartuig. Daarmee 
bedoelen wij bijvoorbeeld een vliegtuig, luchtballon, parachute of deltavlieger.

U bent wel verzekerd als u passagier bent van een luchtvaartuig dat gebruikt wordt voor openbaar 
personenvervoer.

13. Varen op zee U bent niet verzekerd tijdens varen op zee:
- tijdens een wedstrijd;
- tijdens solovaren;
- tijdens varen met een boot die niet geschikt of uitgerust is voor de zeevaart.

14. Verhuur en lease U bent niet verzekerd  tijdens het verhuren of leasen van het motorrijtuig  aan een ander? 
Met leasen bedoelen wij huren voor langere termijn, met de mogelijkheid om het gehuurde motorrijtuig na 
afloop van de huurtermijn te kopen.

U bent wel verzekerd als het een motorijtuig van u betreft, dat was verhuurd aan een cliënt van u, omdat 
die zijn eigen motorrijtuig aan u had toevertrouwd of omdat een bij u gekocht motorrijtuig nog niet aan 
een cliënt kon worden afgeleverd.

15. Vervoer van personen tegen 
betaling

U bent niet verzekerd voor schade die veroorzaakt is door of met een motorrijtuig dat wordt gebruikt voor 
vervoer van personen tegen betaling.

U bent als verzekeringnemer wel verzekerd als u kunt bewijzen dat u daar niets van wist, dat het tegen uw 
wil gebeurde en dat u dus niets te verwijten valt.

16. Wedstrijdrijden U bent niet verzekerd:
-  tijdens de deelname aan of de voorbereiding van snelheidsritten en snelheidswedstrijden (waaronder 

straatraces);
- tijdens het rijden of verblijven op een circuit (zoals de Nürburgring), ook als dit niet in wedstrijdverband 

is;
- tijdens evenementen waar snelheid of tijd geen element zijn, maar waarbij het door de afstanden en/

of tijdsdruk nodig is om flink door te rijden, of waarbij extreme weersomstandigheden en/of een lange 
aaneengesloten rijduur een rol spelen. Voorbeelden hiervan zijn de Carbage Run en de Arctic Challenge.

U bent wel verzekerd tijdens betrouwbaarheidsritten en puzzelritten, waarbij snelheid geen rol speelt.

17. Zelfdoding of poging tot 
zelfdoding

U bent niet verzekerd voor de gevolgen van zelfdoding of een poging tot zelfdoding.
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5 Voor hoeveel bent u verzekerd?
Voor de verzekerden 1.a genoemd gelden de navolgende verzekerde bedragen:
a. bij overlijden  € 25.000
b. bij blijvende invaliditeit  € 50.000

Voor de verzekerden onder 1.b genoemd gelden de navolgende verzekerde bedragen:
a. bij overlijden:   1 x het jaarloon;
b. bij blijvende invaliditeit:  2 x het jaarloon.
Bij overlijden of blijvende  invaliditeit  als gevolg van een ongeval, zal het totale loon van de afgelopen 12 maanden voor het 
ongeval als basis voor de vaststelling van de uitkering gelden. Als een verzekerde  op het moment van het ongeval nog geen 
12 maanden bij u werkzaam is, zal voor de vaststelling van de uitkering worden uitgegaan van 12 keer het huidige maandsalaris 
inclusief vakantiegeld. 

Voor passagiers onder 1.c en 1d genoemd gelden de navolgende verzekerde bedragen:
a. bij overlijden   € 10.000
 Is de passagier ouder dan 69 jaar dan wordt € 2.500 uitgekeerd.
b. bij blijvende invaliditeit  € 20.000
 Is de passagier ouder 69 jaar dan wordt geen uitkering wegens blijvende invaliditeit verleend.

6 Hoeveel krijgt u uitgekeerd?
Hierna leest u wat u uitgekeerd krijgt als u een ongeval krijgt dat verzekerd is. In hoofdstuk 4 leest u voor welke ongevallen u 
verzekerd bent.

6.1 Uitkering bij blijvende invaliditeit
Hoeveel wij uitkeren hangt af van:
- het verzekerde bedrag voor blijvende invaliditeit, en
- het letsel dat u hebt opgelopen door het verzekerde ongeval.

U krijgt maximaal het verzekerde bedrag voor blijvende invaliditeit uitgekeerd dat staat vermeld in hoofdstuk 5.

In de tabel hieronder leest u hoeveel wij uitkeren bij welk letsel. Daarbij gaan wij ervan uit dat u organen of lichaamsdelen helemaal 
verliest, of dat u ze helemaal niet meer kunt gebruiken.

Let op:
-  Raakt u blijvend invalide door een ongeval, maar staat uw letsel niet in het overzicht? Dan beoordelen wij hoe invalide u bent.  

En welke uitkering u krijgt.
-  Verliest u een orgaan of lichaamsdeel of het gebruiksvermogen ervan gedeeltelijk? Dan krijgt u een deel van het percentage voor 

totaal (functie)verlies uitgekeerd. We houden daarbij de verhouding aan van het gedeeltelijke verlies tot het totale verlies.
-  Was u al invalide voor het ongeval? En verergert dat door het ongeval? Dan kijken we naar hoe invalide u was vóór het ongeval en 

hoe invalide u bent ná het ongeval. We gaan uit van de uitkering die u zou krijgen ná het ongeval. En trekken daarvan een bedrag 
af voor uw invaliditeit van vóór het ongeval.



   
Voorwaarden Garageverzekering GRAR 2021-01  |  92 / 152

Ongevallen (G6)

Voorwaarden Garageverzekering Ongevallen,  
rubriek G6 84

1 Wie zijn verzekerd? 85

2 Waarvoor bent u verzekerd? 85

3 In welke landen bent u verzekerd? 86

4 Voor welke ongevallen bent u verzekerd? 
En voor welke niet? 86

5 Voor hoeveel bent u verzekerd? 91

6 Hoeveel krijgt u uitgekeerd? 91

7 Hoe stellen wij de invaliditeit vast en hoe betalen 
wij de uitkering uit? 93

8 Wat verwachten wij van u bij een aanvraag, 
wijziging of een ongeval? Wat zijn de gevolgen 
als u zich daar niet aan houdt? 94

9 Wat als …? Bijzondere situaties 96

Begrippenlijst 96

Hoofdmenu > 1

Aansprakelijkheid > 2

Aansprakelijkheid motorrijtuigen (G1) > 6

Aansprakelijkheid voor bedrijven (G2) > 20

Verkeersschade voor werknemers (G3) > 40

Casco motorrijtuigen > 52

Motorrijtuigen van klanten (G4) > 57

Eigen motorrijtuigen (G5) > 68

Ongevallen (G6) > 84

Rechtsbijstand (G7) > 98

Rechtsbijstand motorrijtuigen (G8) > 123

Schade inzittenden (G9) > 141

Welk letsel hebt u? Hoeveel % van het verzekerde bedrag keren wij uit?

Ongeneeslijke totale krankzinnigheid, of ongeneeslijke totale psychische storing door 
hersenletsel

100%

Verlies van het totale gezichtsvermogen aan beide ogen 100%

Verlies van het totale gezichtsvermogen aan één oog   30%

Verlies van het totale gezichtsvermogen aan één oog als u eerder van ons een uitkering 
hebt gekregen voor verlies van het totale gezichtsvermogen van uw andere oog

  70%

Verlies van het gehoor aan beide oren   60%

Verlies van het gehoor aan één oor   25%

Verlies van het gehoor aan één oor als u eerder van ons een uitkering hebt gekregen 
voor verlies van het totale gehoor van uw andere oor

  35%

Verlies van het totale spraakvermogen   50%

Verlies van de reuk of de smaak   10%

Verlies van een long   25%

Verlies van de milt     5%

Verlies van een arm tot in het schoudergewricht   75%

Verlies van een arm tot in of boven het ellebooggewricht   70%

Verlies van een hand of arm beneden het ellebooggewricht   65%

Verlies van een duim   25%

Verlies van een wijsvinger   15%

Verlies van een middelvinger   12%

Verlies van een ringvinger of een pink   12%

Verlies van alle vingers van een hand   65%

Verlies van een been tot in het heupgewricht   75%

Verlies van een been tot in of boven het kniegewricht   60%

Verlies van een voet of been beneden het kniegewricht   50%

Verlies van een grote teen   10%

Verlies van één van uw andere tenen   5%
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Welk letsel hebt u? Hoeveel % van het verzekerde bedrag keren wij uit?

Verlies van uw totale natuurlijke gebit

Verliest u een deel van uw blijvende natuurlijke gebit? En kunt u sommige tanden of 
kiezen nog wel gebruiken? Dan krijgt u een deel van het percentage uitgekeerd. Bij de 
berekening van uw uitkering gaan we er dan vanuit dat u 32 tanden en kiezen van uzelf 
had.

 20%

Besmetting met HIV tijdens een behandeling in een ziekenhuis door een 
bloedtransfusie of door een injectie met een besmette naald 

Eenmalig € 5.000

6.2 Dag uitkering bij ziekenhuisopname
Moet u in het ziekenhuis worden opgenomen door een ongeval dat verzekerd is? Dan ontvangt u € 25 voor elke dag die u bent 
opgenomen. Dus ook voor de dag waarop u het ziekenhuis binnenkomt en voor de dag waarop u daar vertrekt. U ontvangt 
maximaal € 1.500 per ongeval.

6.3 Uitkering bij overlijden
Overlijdt u door een ongeval dan keren wij het verzekerde bedrag voor overlijden uit aan uw erfgenamen of uw begunstigde.

7 Hoe stellen wij de invaliditeit vast en hoe betalen wij de uitkering uit?

7.1 Vaststelling van de invaliditeit
Om vast te stellen hoe invalide u bent, gebruiken we de laatste richtlijnen van de American Medical Association (AMA-guide). 
Aangevuld met de laatste richtlijnen van de Nederlandse specialistenvereniging. We houden hierbij geen rekening met wat de 
invaliditeit betekent voor uw (toekomstige) beroep of uw (toekomstige) bezigheden.

7.2 Uitbetaling bij blijvende invaliditeit
Een uitkering bij blijvende invaliditeit door een ongeval wordt uitbetaald aan de verzekerde die blijvend invalide is geraakt.

Voorschot
Wij stellen pas vast hoe invalide u bent als het waarschijnlijk is dat u niet verder kunt genezen. Dus op het moment dat uw toestand 
niet meer verandert. Als dit binnen 24 maanden na de melding van het ongeval nog niet het geval is, dan kunnen wij besluiten om 
alvast één of meer voorschotten te geven.

Wettelijke rente
Als we binnen 12 maanden na het ongeval nog niet hebben vastgesteld hoe invalide u bent, dan vergoeden wij ook de wettelijke 
rente. Dit doen we vanaf de 366ste dag na het ongeval. Meldt u het ongeval pas na 90 dagen aan ons, dan vergoeden wij de 
wettelijke rente vanaf de 366ste dag na uw melding. Hebt u recht op wettelijke rente? Dan betalen wij die tegelijk met de uitkering.
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7.3 Uitbetaling bij overlijden
Een uitkering bij uw overlijden door een ongeval wordt uitbetaald aan uw erfgenamen of aan uw begunstigde.

Wie? Uitkering

Erfgenamen Bij uw overlijden ontvangen uw erfgenamen als uitkering het verzekerde bedrag voor overlijden dat op uw 
polisblad staat.

Begunstigde Hebt u een begunstigde benoemd? De uitkering bij uw overlijden kan worden uitbetaald aan een 
begunstigde, voor zover dat mag volgens de wet. U kunt meer dan 1 begunstigde benoemen. De overheid 
kan geen begunstigde zijn.
Verdubbelen wij de uitkering doordat u en uw verzekerde partner allebei overlijden door hetzelfde 
ongeval? Of doordat u en uw verzekerde partner allebei overlijden binnen 12 maanden na elkaar door 
verschillende ongevallen? En laat u minstens één verzekerd kind achter? Dan betalen wij die uitkering nooit 
aan een begunstigde. Die uitkering betalen wij alleen aan uw kind(eren).

7.4 Tot wanneer kunt u op onze beslissing reageren?
Zodra wij uw verzoek om een uitkering beoordeeld hebben, krijgt u of uw gemachtigde van ons een mededeling met daarin ons 
definitieve standpunt. Dat kan zijn:
- wij delen u de vastgestelde uitkering mee;
- wij wijzen uw verzoek om een uitkering af.

Bent u het niet eens met ons definitieve standpunt over de uitkering, dan kunt u ons dat binnen 36 maanden laten weten. 
De termijn van 36 maanden gaat in op de dag dat u of uw gemachtigde onze mededeling heeft ontvangen. Na die termijn kunt u 
niet meer op ons standpunt terugkomen.

8 Wat verwachten wij van u bij een aanvraag, wijziging of een ongeval? Wat zijn de gevolgen als u zich daar niet 
aan houdt?

8.1 Uw verplichtingen
De juiste gegevens opgeven
U bent verplicht om bij het aanvragen en wijzigen van de verzekering en bij een ongeval de juiste gegevens te verstrekken. 
Bij het afsluiten van de verzekering baseren wij ons op de informatie die we van u en uw adviseur hebben ontvangen. 
Verandert er iets tijdens de looptijd van uw verzekering? Geef dat dan altijd direct aan ons door, dan passen wij uw verzekering zo 
nodig aan.

Het ongeval melden
U moet een ongeval melden zodra u ervan op de hoogte bent. U moet het ongeval in elk geval binnen 90 dagen na het ongeval 
melden. Doet u dit niet op tijd, dan hebt u alleen nog recht op een uitkering als u kunt bewijzen:
- dat de invaliditeit alleen komt door het ongeval, en
- dat de invaliditeit niet is verergerd door ziekte, gebrekkigheid of een abnormale lichaams- of geestesgesteldheid, en
- dat u de voorschriften van de behandelend arts hebt opgevolgd.
Bij een melding na 36 maanden hebt u geen recht meer op een uitkering.
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Als u door een ongeval overlijdt, moeten uw erfgenamen of de begunstigde ons dat zo snel mogelijk melden. In ieder geval voor de 
begrafenis of crematie. Zodat we nog een onderzoek naar de doodsoorzaak kunnen uitvoeren als dat nodig is.

U geeft ons alle informatie die wij nodig hebben om te beoordelen of u recht hebt op een uitkering, en zo ja: op welk bedrag. Stuur 
originele bewijsstukken, gegevens en documenten zo snel mogelijk naar ons of naar de deskundige(n) die we hebben ingeschakeld. 
Als u overlijdt geldt dit voor uw erfgenamen of uw begunstigde.

U bent verplicht om bij het melden van het ongeval de juiste gegevens te verstrekken. Als u overlijdt geldt dit voor uw erfgenamen 
of uw begunstigde.

Medewerking verlenen
Hebt u een ongeval gehad? Dan vragen wij u om mee te werken. Dat betekent:
- U volgt aanwijzingen van ons en onze deskundigen op.
- U verleent uw volledige medewerking aan de afhandeling van het ongeval en onderzoeken.
- U doet niets wat onze belangen schaadt.
- U doet er alles aan wat u redelijkerwijs kunt doen om een ongeval te voorkomen of letsel te verminderen.
- U machtigt artsen en medisch behandelaren om de benodigde inlichtingen te verstrekken aan onze medisch adviseur.
-  U laat zich direct behandelen door een arts. U doet wat u kunt om uw herstel te bevorderen. En u doet niets wat uw herstel kan 

vertragen.
- U laat het ons zo snel mogelijk schriftelijk weten als u hersteld bent of niet meer onder doktersbehandeling staat.
- U laat zich zonodig onderzoeken door een onafhankelijke arts die onze medisch adviseur aanwijst.
- U laat het ons zo snel mogelijk weten als u naar het buitenland gaat, terwijl wij bezig zijn met uw verzoek om een uitkering.
-  U, uw erfgenamen of uw begunstigde werken mee om de oorzaak van het ongeval of de doodsoorzaak te laten vaststellen.  

Ook als wij daarvoor het stoffelijk overschot moeten onderzoeken.

Wijzigingen doorgeven
U bent verplicht om ons tijdens de looptijd van uw verzekering juist en op tijd te informeren als er iets gebeurt dat wij moeten weten. 
Wanneer dat is leest u in hoofdstuk 8 ‘Wat als …? Bijzondere situaties’.

8.2 Gevolgen als u zich niet aan uw verplichtingen houdt
Houdt u zich niet aan de verplichtingen en schaadt u onze belangen? Dan hebt u geen recht op een uitkering. Als u overlijdt geldt 
dit voor uw erfgenamen of uw begunstigde.

Ontdekken wij achteraf dat de gegevens op uw aanvraag, wijzigingsverzoek, polisblad of melding van het ongeval niet kloppen, 
dan kan dat gevolgen hebben voor de uitkering en de voortzetting van de verzekering. Zo nodig passen wij uw premie en/of de 
voorwaarden aan of beëindigen wij uw verzekering, eventueel met terugwerkende kracht. U krijgt daarvan bericht.
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9 Wat als …? Bijzondere situaties

9.1 Wat als u overlijdt door het ongeval voordat wij hebben vastgesteld hoe invalide u bent?
Dan keren wij alleen uit het verzekerde bedrag voor overlijden uit.

9.2  Wat als u overlijdt voordat wij hebben vastgesteld hoe invalide u bent? En uw overlijden heeft niets te maken met het 
ongeval?
Dan gebruiken we de laatste informatie die wij over uw invaliditeit hebben om vast te stellen hoe hoog de uitkering is die uw 
erfgenamen krijgen of die uw begunstigde krijgt.

9.3 Wat als u binnen 24 uur meer dan 1 ongeval krijgt?
Dan krijgt u maximaal 1x het verzekerde bedrag voor blijvende invaliditeit uitgekeerd zoals vermeld in hoofdstuk 5.

9.4 Wat als u als verzekeringnemer naar een ander adres binnen Nederland verhuist?
Dan moet u dat binnen 30 dagen aan ons melden. 

9.5 Wat als er sprake is van opzet of roekeloosheid? 
U bent niet verzekerd voor een ongeval dat ontstaat door uw opzet of roekeloosheid. Ook als u zich niet bewust was van uw 
roekeloosheid.

Is een ongeval veroorzaakt door een persoon die in uw opdracht of met uw goedkeuring handelde? En is het ongeval het gevolg 
van zijn opzet of roekeloosheid? Ook dan krijgt u geen uitkering.

9.6 Wat als het ongeval verband houdt met terrorisme?
Is het ongeval volgens deze voorwaarden verzekerd? En is het ongeval veroorzaakt door terrorisme? Dan keren wij uit volgens het 
‘Clausuleblad terrorismedekking’ bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. Daarin staat dat 
we schadevergoeding kunnen beperken bij terrorisme, kwaadwillige besmetting en dergelijke. De tekst van dit clausuleblad is 
gedeponeerd op 23 november 2007 onder nummer 27178761 bij de Kamer van Koophandel Amsterdam. Meer informatie vindt u in 
de Algemene voorwaarden en op www.terrorismeverzekerd.nl.

Begrippenlijst

Begunstigde: iemand die u hebt benoemd om een uitkering te krijgen bij uw overlijden, maar die geen erfgenaam is.

Blijvende invaliditeit: het blijvende totale of gedeeltelijke verlies van (de functie van) een lichaamsdeel of orgaan. 

Clausule: dit is een extra bepaling waarmee wij uw verzekering uitbreiden of beperken.

Gebeurtenis: een plotseling en onvoorzien voorval of een reeks van voorvallen die met elkaar verband houden, waardoor u letsel 
oploopt.

http://www.terrorismeverzekerd.nl
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Ongeval: een gebeurtenis waarbij u letsel oploopt door plotseling geweld van buitenaf, dat rechtsreeks op het lichaam inwerkt.  
Het letsel moet objectief vastgesteld kunnen worden door een arts. Onder een ongeval vallen ook de volgende gebeurtenissen:
- U krijgt ongewild een stof of voorwerp binnen waardoor u inwendig letsel of een vergiftiging oploopt. Allergenen of ziektekiemen 

horen niet bij de stoffen die we bedoelen.
- U raakt besmet of vergiftigd door een onvrijwillige val in water of een andere vaste of vloeibare stof. Of u gaat er zelf in om uzelf, 

een andere persoon, of een dier te redden.
- U loopt letsel op door bevriezing, verbranding, verdrinking, verstikking, zonnesteek, hitteberoerte, blikseminslag, elektrische 

ontladingen of bijtende stoffen.
- U loopt letsel op na een ramp. Bijvoorbeeld letsel door verhongering, dorst, uitputting of zonnebrand als u geïsoleerd raakt door 

een lawine.
- U scheurt spieren of bindweefsel, of u loopt een verstuiking of een plotselinge ontwrichting op.
- U krijgt complicaties of uw letsel verergert door de eerste hulp die u krijgt na een ongeval, of door een noodzakelijke behandeling 

die u na het ongeval krijgt (op voorschrift) van een bevoegde arts.
- U krijgt een wondinfectie of bloedvergiftiging door letsel dat u oploopt door het ongeval.
- U raakt tijdens een behandeling in een ziekenhuis besmet met HIV door een bloedtransfusie of een injectie met een besmette 

naald. De behandeling moet voorgeschreven en uitgevoerd worden door een bevoegde arts of verpleegkundige, en plaatsvinden 
in een ziekenhuis dat door bevoegde instanties erkend wordt.

Verkeersongeval: een gebeurtenis:
- waarbij u letsel oploopt door plotseling geweld van buitenaf, dat rechtstreeks op het lichaam inwerkt. Het letsel moet objectief 

vastgesteld kunnen worden door een arts, en
- die wordt veroorzaakt door een aanrijding, blikseminslag, een botsing, brand, slippen of in het water raken van het motorrijtuig.
Onder een verkeersongeval vallen ook de volgende gebeurtenissen die het gevolg zijn van het verkeersongeval:
- U krijgt door het verkeersongeval ongewild een stof of voorwerp binnen waardoor u inwendig letsel of een vergiftiging oploopt. 

Allergenen of ziektekiemen horen niet bij de stoffen die we bedoelen.
- U raakt door het verkeersongeval besmet of vergiftigd door een onvrijwillige val in water of een andere vaste of vloeibare stof.
- U loopt door het verkeersongeval letsel op door bevriezing, verbranding, verdrinking, verstikking, zonnesteek, hitteberoerte, 

blikseminslag, elektrische ontladingen of bijtende stoffen.
- U loopt door het verkeersongeval letsel op door bijvoorbeeld verhongering, dorst, uitputting of zonnebrand omdat u geïsoleerd 

raakt.
- U scheurt door het verkeersongeval spieren of bindweefsel, of u loopt een verstuiking of een plotselinge ontwrichting op.
- U krijgt complicaties of uw letsel verergert door de eerste hulp die u krijgt na het verkeersongeval, of door een noodzakelijke 

behandeling die u na het verkeersongeval krijgt (op voorschrift) van een bevoegde arts.
- U krijgt een wondinfectie of bloedvergiftiging door letsel dat u oploopt door het verkeersongeval.
- U raakt tijdens een behandeling in een ziekenhuis die u krijgt door het verkeersongeval besmet met HIV door een bloedtransfusie 

of een injectie met een besmette naald. De behandeling moet voorgeschreven en uitgevoerd worden door een bevoegde arts of 
verpleegkundige, en plaatsvinden in een ziekenhuis dat door de bevoegde instanties erkend wordt.
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Wat moet u doen als u een conflict hebt? 
Als u een conflict hebt, kunt u DAS om hulp vragen. U krijgt dan de rechtsbijstand zoals dat staat in uw polis en in deze 
polisvoorwaarden. Het conflict moet over uzelf gaan of over de personen die u hebt meeverzekerd. Neem zo snel mogelijk  
contact op met DAS. Dat kan op verschillende manieren: 

Wilt u alleen advies? 
Bel dan met DAS op maandag tot en met donderdag tussen 08.00 en 20.00 uur en op vrijdag tussen 08.00 en 17.30 uur op 
telefoonnummer (020) 651 88 15.

Wilt u uw conflict aanmelden?
Hebt u juridische hulp nodig en wilt u uw zaak direct aanmelden? Doe dit dan op een van onderstaande manieren:
-  Online via: www.das.nl/zaakaanmelden
-   Per post naar:  

DAS 
T.a.v. Team Intake 
Postbus 23000 
1100 DM Amsterdam

Let op! Stuur alstublieft direct de documenten mee die over het conflict gaan. Als u uw zaak via de website aanmeldt, dan kunt  
u de documenten scannen en als bijlage meesturen. En vermeld altijd uw polisnummer.

Is er sprake van spoed?
Neem dan altijd eerst telefonisch contact op met de Juridische Adviesdesk van DAS. Dat kan op maandag tot en met donderdag 
tussen 08.00 en 20.00 uur en op vrijdag tussen 08.00 en 17.30 uur op telefoonnummer (020) 651 88 15.

Het bezoekadres is afhankelijk van waar uw conflict behandeld wordt. Op www.das.nl vindt u de adressen. 

Uw polis en de voorwaarden
Alle afspraken die we met u maken over de verzekering staan op het polisblad. Bijvoorbeeld hoelang de verzekering loopt en  
welke dekkingen u hebt gekozen. Deze voorwaarden gelden voor de Rechtsbijstandverzekering voor bedrijven en beroepen.  
Voor deze verzekering gelden ook de Algemene voorwaarden en de clausules die op het polisblad staan. Met clausule bedoelen  
wij een extra bepaling waarmee wij uw verzekering uitbreiden of beperken.

Wijken de voorwaarden van elkaar af? Of wijken de voorwaarden en de clausules van elkaar af? Dan gelden eerst de bepalingen  
en clausules die op het polisblad staan. Daarna gelden deze Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor bedrijven en beroepen.  
En ten slotte gelden de Algemene voorwaarden.

http://www.das.nl/zaakaanmelden
http://www.das.nl
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1 Wie zijn verzekerd? 
Verzekerd zijn:
- de (rechts)persoon die de verzekering met ons afsluit. Die noemen wij de verzekeringnemer; en
- andere (rechts)personen die wij op het polisblad als verzekerden noemen. 

De (rechts)personen die zijn meeverzekerd hebben voor deze rechtsbijstandverzekering dezelfde rechten en verplichtingen als u als 
verzekeringnemer.

Van de (rechts)personen zijn ook verzekerd:
- de werknemers en bestuurders en hun nabestaanden voor het verhalen van hun persoonlijke schade en letsel. Maar zij krijgen 

geen juridische hulp voor het verhalen van schade aan een motorrijtuig;
- de werknemers en bestuurders voor juridische hulp in een strafzaak. 

Alle hiervoor genoemde (rechts)personen zijn alleen verzekerd tijdens het verrichten van activiteiten voor uw onderneming. 

Met nabestaanden bedoelen wij degenen voor wie uw werknemers en bestuurders een erkende zorg- of onderhoudsplicht hebben. 
Zij krijgen juridische hulp als uw werknemers en bestuurders overlijden door een gebeurtenis die via deze verzekering verzekerd 
is. De juridische hulp bestaat dan uit het instellen van een vordering tot voorziening in de kosten van levensonderhoud en de 
begrafeniskosten. 

U en wij
In deze voorwaarden noemen we de verzekerden steeds ‘u’, maar niet als een  bepaling alleen geldt voor de persoon die de 
verzekering heeft afgesloten. In dat geval schrijven we ‘u als verzekeringnemer’. Met ‘uw onderneming’ bedoelen we het 
bedrijf of de instelling van u als verzekeringnemer. We noemen ASR Schadeverzekering N.V. ‘a.s.r.’, ‘we’ of ‘wij’.

2 Waar bent u verzekerd?
In welke landen u verzekerd bent, vindt u aan het eind van deze voorwaarden in het dekkingsoverzicht. 

Het recht van dat land of gebied moet wel van toepassing zijn op uw conflict. Ook moet de rechter van dat land of gebied over uw 
conflict mogen oordelen.

Onder de landen en gebieden verstaan wij:
- Nederland: het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden dat in West-Europa ligt. Dus niet de overzeese bijzondere 

gemeenten Bonaire, Sint-Eustatius en Saba;
- Europa: de landen die tot het werelddeel Europa behoren, voor zover het grondgebied gelegen is in het werelddeel Europa;
- de niet-Europese landen rond de Middellandse Zee: landen waarvan het eigen grondgebied direct aan de Middellandse Zee 

grenst.
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3 Waarvoor bent u verzekerd?

3.1 Juridische hulp bij conflicten
U bent verzekerd voor rechtsbijstand bij conflicten. Voor welke conflicten u precies verzekerd bent, leest u verderop in het 
dekkingsoverzicht. De rechtsbijstand bestaat uit juridische hulp en het vergoeden van de kosten van deze juridische hulp. U krijgt 
alleen hulp als het conflict is ontstaan in verband met het verrichten van activiteiten voor uw onderneming en als deze activiteiten 
vallen onder de verzekerde hoedanigheid. Wat de verzekerde hoedanigheid is, staat op het polisblad.

3.2 Incassobijstand
U bent ook verzekerd voor incassobijstand. DAS, of het incassokantoor dat DAS heeft aangewezen, geeft dan hulp bij het incasseren 
van onbetaalde vorderingen uit een overeenkomst. Meer hierover leest u in hoofdstuk 7.

4 Waar hebt u recht op?

4.1 Juridische hulp door DAS
Voor het verlenen van de verzekerde juridische hulp hebben wij een overeenkomst gesloten met DAS. Dit houdt in dat u juridische 
hulp krijgt van de juridisch specialisten die in dienst zijn van DAS. Deze juridisch specialist overlegt met u over de manier waarop uw 
conflict wordt behandeld. Ook informeert hij u of dat wat u wenst, haalbaar is.

Wie is DAS?
Met DAS bedoelen wij DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Het postadres van DAS is Postbus 23000, 
1100 DM Amsterdam. Het bezoekadres is afhankelijk van waar uw conflict behandeld wordt. Zie www.das.nl voor de adressen.

DAS is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33110754. DAS heeft een vergunning van De Nederlandse  
Bank (DNB) om rechtsbijstandverzekeringen aan te bieden. Het vergunningsnummer bij DNB is 145445. DAS staat ingeschreven  
in het register van toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12000541.

4.2 Wanneer hebt u recht op juridische hulp?
U hebt alleen recht op juridische hulp:
- als de feiten waardoor het conflict ontstaan is, het conflict zelf en de daaruit voortkomende behoefte aan juridische hulp zich 

voordoen tijdens de looptijd van de verzekering; en
- als u bij het afsluiten van de verzekering nog niet wist (of kon weten) dat u juridische hulp nodig zou hebben. Bij twijfel moet u 

aantonen dat u dat nog niet wist (of kon weten); en
- als u uw verzoek om juridische hulp indient tijdens de looptijd van de verzekering. Als de verzekering al geëindigd is, kunt u geen 

(nieuw) verzoek om hulp meer indienen.

4.3 Wachttijd
Voor deze verzekering geldt een wachttijd van drie maanden. Voor conflicten die binnen drie maanden na de ingangsdatum van de 
verzekering zijn ontstaan, krijgt u geen juridische hulp. 

http://www.das.nl
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De wachttijd geldt niet als het gaat om het verhalen van schade aan goederen of personen. En er geldt een afwijkende regeling 
voor het incasseren van niet-betaalde vorderingen. Welke regeling dat is, leest u in het dekkingsoverzicht bij de bepalingen over 
incassobijstand. 

DAS geeft u binnen de wachttijd wel juridische hulp bij een conflict, als:
- uw verzekering direct aansluit op een vergelijkbare verzekering waarmee u dezelfde rechten had op juridische hulp;
- u bij het afsluiten van uw verzekering niet kon weten dat dit conflict zou ontstaan. DAS kan u dan wel vragen om dit aan te tonen;
- de overeenkomst waarover het conflict gaat na de ingangsdatum van uw rechtsbijstandverzekering is gesloten.

4.4 Meerdere conflicten
Het kan zijn dat u in meerdere conflicten hulp van DAS vraagt. Als deze conflicten dezelfde feiten als oorzaak hebben, dan ziet DAS 
deze conflicten als één conflict. Dit betekent dat u dan recht hebt op één keer het externe kostenmaximum dat voor dit conflict 
geldt. Dus niet meerdere keren.

4.5 Minimaal belang van de zaak
Het belang van het conflict is het bedrag waarover het conflict gaat. Geldt er voor het conflict een minimumbelang? Dan kunt u 
alleen aanspraak maken op juridische hulp als uw belang hoger is. In het dekkingsoverzicht achter aan deze voorwaarden ziet u of er 
een minimumbelang geldt en hoe hoog dat is. 

Is het financieel belang van het conflict groter dan het minimumbelang maar niet groot genoeg om (nog) kosten voor juridische hulp 
te maken? Dan verleent DAS geen hulp (meer). U krijgt dan van DAS een bedrag dat gelijk is aan het belang van de zaak.

4.6 Adviesservice
Hebt u nog geen conflict, maar dreigt dat wel te ontstaan? Of hebt u een probleem of vraag waarvoor u een juridisch advies van een 
deskundige wil hebben? En gaat dit dreigende conflict, probleem of vraag over iets wat binnen deze verzekering valt? Dan kunt u 
hierover telefonisch advies aan DAS vragen. Dit advies wordt gebaseerd op de informatie die u telefonisch aan DAS doorgeeft.

4.7 Interne kosten
De kosten voor juridische hulp van deskundigen in dienst van DAS noemen wij interne kosten. Deze interne kosten komen 
onbeperkt voor rekening van DAS. Ook als de deskundigen van DAS u bijstaan in een gerechtelijke of administratieve procedure.

4.8 Externe kosten
Alle andere kosten die volgens DAS nodig zijn bij het verlenen van juridische hulp in uw conflict, noemen wij externe kosten. 

Welke externe kosten betaalt DAS? 
DAS betaalt de volgende externe kosten:
- de kosten van de externe deskundigen die DAS namens u inschakelt. Maar alleen voor zover de kosten van deze externe 

deskundigen echt nodig zijn om de opdracht uit te voeren en deze kosten ook redelijk en noodzakelijk zijn. Met externe 
deskundigen bedoelen wij bijvoorbeeld een rechtshulpverlener of een schade-expert. Deze externe deskundige kan dan de 
(juridische) hulp verlenen, of een deel daarvan;

- griffierechten, maar alleen als een juridisch specialist van DAS namens u een procedure voert. Of als een externe deskundige die 
DAS daarvoor opdracht heeft gegeven deze procedure namens u voert;

- de kosten van een professionele en onafhankelijke conflictbemiddelaar (mediator) als DAS die voor u inschakelt. DAS betaalt 
alleen uw deel van de kosten;
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- de noodzakelijke kosten van getuigen die u van de rechter moet betalen;
- de proceskosten waarvan de rechter uiteindelijk heeft bepaald dat u die moet betalen;
- de noodzakelijke reis- en verblijfkosten die u in overleg met DAS maakt, omdat een buitenlandse rechter eist dat u persoonlijk 

aanwezig bent. Of als de ingeschakelde advocaat vooraf overlegt met DAS en aannemelijk maakt dat uw aanwezigheid dringend 
gewenst is; en

- de kosten die moeten worden gemaakt om een uitspraak van de rechter uit te voeren.

Hoeveel betaalt DAS maximaal aan externe kosten? En geldt er een eigen risico?
DAS betaalt alleen de redelijke en noodzakelijke kosten. En DAS betaalt deze externe kosten tot maximaal het bedrag dat in het 
dekkingsoverzicht achter aan deze voorwaarden is vermeld. 

Kunt u btw verrekenen? Dan vergoedt DAS deze niet. Heeft DAS btw die u kunt verrekenen wel betaald? Dan moet u deze aan DAS 
terugbetalen.

Bepaalde kosten van de juridische hulp kunnen soms verhaald worden op een andere partij. Dat betekent dat die partij de kosten 
betaalt. Als dat mogelijk is, mag DAS deze kosten namens u verhalen. Als DAS deze kosten heeft verhaald, mag DAS dit geld 
houden.

Is er sprake van een procedure? Dan gelden er soms beperkingen. En soms moet u een eigen risico betalen. Dat ziet u in de 
volgende tabel. Hebt u een externe rechtshulpverlener ingeschakeld zonder toestemming van DAS? Dan krijgt u de kosten van de 
externe rechtshulpverlener niet vergoed.

Verplichte procesvertegenwoordiging, wat betekent dat?
Dat betekent dat u volgens de wet verplicht bent om u in een gerechtelijke en administratieve procedure te laten bijstaan door  
een advocaat.

Situatie Omschrijving

Is proces vertegen-
woordiging verplicht?

U moet u laten bijstaan door een advocaat. U mag deze zelf kiezen. Maar DAS moet de opdracht namens 
u geven aan de advocaat. 
 
Laat u zich bijstaan door een advocaat? Dan geldt:
- DAS betaalt de externe kosten tot aan het externe kostenmaximum. Het externe kostenmaximum vindt 

u in het dekkingsoverzicht achter aan deze voorwaarden.
- U hebt geen eigen risico.
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Situatie Omschrijving

Is proces vertegen-
woordiging niet 
verplicht?

U mag kiezen door wie u zich in een gerechtelijke of administratieve procedure laat bijstaan:  
een juridisch specialist van DAS of een externe rechtshulpverlener.

Laat u zich bijstaan door een juridisch specialist van DAS? Dan geldt: 
- de interne kosten worden onbeperkt vergoed;
- de externe kosten worden vergoed tot aan het externe kostenmaximum. Het externe kostenmaximum 

vindt u in het dekkingsoverzicht achter aan deze voorwaarden; en
- u hebt geen eigen risico.

Laat u zich bijstaan door een externe rechtshulpverlener (zoals een advocaat)? Op uw verzoek schakelt 
DAS namens u de externe rechtshulpverlener van uw keuze in. Dan geldt:
- DAS betaalt de behandelkosten (honorarium inclusief kantoor- en overige kosten) van de externe 

rechtshulpverlener die u hebt gekozen tot de volgende maximumbedragen per procedure: 
- arbeidsrechtelijke procedure: € 2.500;
- bestuursrechtelijke en sociaal-verzekeringsrechtelijke procedure, voor twee instanties tezamen: € 

3.000;
- Incassoprocedure zonder inhoudelijk verweer: DAS vergoedt maximaal het bedrag dat de 

rechtshulpverlener in rekening mag brengen volgens de regeling ‘salarissen in rolzaken kanton’, die 
hiervoor geldt:

- overige procedures: € 5.000. 
- Deze bedragen zijn exclusief btw. Als u de btw niet kunt verrekenen, betaalt DAS ook de btw over 

maximaal deze bedragen. 
- U betaalt een eigen risico van € 500. DAS geeft pas opdracht aan de externe rechtshulpverlener die u 

hebt gekozen, als DAS van u het eigen risico heeft ontvangen dat u moet betalen.

Let op: DAS betaalt pas na afloop van de procedure de behandelkosten aan de externe 
rechtshulpverlener. 

4.9 Waarborgsom
Moet u een waarborgsom betalen voor uw vrijlating, voor de teruggave van uw spullen, of om een beslag op uw spullen op te 
heffen? Dan kan DAS die waarborgsom tot maximaal € 50.000 voorschieten. Het moet gaan om een waarborgsom die wordt 
gevraagd door een bevoegde overheidsinstantie. U moet dit bedrag direct aan DAS terugbetalen zodra u het terugkrijgt van de 
buitenlandse overheid. Betaalt de buitenlandse overheid het bedrag niet aan u terug? Dan moet u het toch aan DAS terugbetalen, 
maar dan binnen een jaar nadat DAS het voor u heeft voorgeschoten.

5 In welke gevallen krijgt u geen juridische hulp van DAS (meer)?
In de tabel hieronder leggen wij uit wanneer u geen hulp van DAS (meer) krijgt. Daarnaast gelden de algemene uitsluitingen die 
genoemd worden in de Algemene voorwaarden. Dit betekent onder andere dat u geen juridische hulp krijgt bij schade door 
atoomkernreacties en molest. En ook niet als u fraude pleegt of een betalingsachterstand hebt. De volledige informatie over 
algemene uitsluitingen leest u in de Algemene voorwaarden. In de dekkingsoverzichten achter aan deze polisvoorwaarden staan per 
dekkingsonderdeel ook nog enkele specifieke uitsluitingen.
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Onderwerpen Beperking of uitsluiting

1. Wachttijd Er geldt een wachttijd van drie maanden. Voor conflicten die binnen drie maanden na de ingangsdatum 
van de verzekering zijn ontstaan, krijgt u geen juridische hulp.

In de volgende situaties krijgt u wel hulp:
- als uw verzekering direct aansluit op een vergelijkbare verzekering waarmee u dezelfde rechten had op 

juridische hulp;
- als u bij het afsluiten van uw verzekering niet kon weten dat dit conflict zou ontstaan. DAS kan u dan wel 

vragen om dit aan te tonen;
- als de overeenkomst waarover het conflict gaat na de ingangsdatum van uw rechtsbijstandverzekering is 

gesloten.

2. Buiten looptijd 
verzekering

U krijgt geen juridische hulp als de feiten waardoor het conflict ontstaan is, het conflict zelf en de daaruit 
voortkomende behoefte aan rechtsbijstand zich voordoen voordat de verzekering is ingegaan, of na 
beëindiging van de verzekering.

3. Geen onverwacht 
conflict

U krijgt geen juridische hulp als u bij het afsluiten van de verzekering wist (of kon weten) dat u hulp nodig 
zou hebben.

4. Vestiging buiten 
Nederland

Bent u als verzekeringnemer niet meer in Nederland gevestigd? Dan krijgt u geen juridische hulp voor 
nieuwe conflicten.

5. Schade door u 
veroorzaakt

U krijgt geen juridische hulp als iemand een vergoeding van u eist omdat u onrechtmatig gehandeld zou 
hebben. Bijvoorbeeld omdat u schade aan iemand zou hebben toegebracht. Vaak kunt u voor dit conflict 
een beroep doen op een (beroeps- of bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering.

Laat uw aansprakelijkheidsverzekeraar schriftelijk aan u weten dat deze zaak niet onder de dekking van uw 
aansprakelijkheidsverzekering valt? Dan krijgt u wel juridische hulp van DAS.

6. Opzet U krijgt geen juridische hulp:
- als u het conflict bewust hebt veroorzaakt om er een voordeel mee te halen (dat u anders niet zou 

hebben gehad). Bijvoorbeeld als u iets deed, terwijl u had moeten begrijpen dat hierdoor zeker een 
conflict zou ontstaan; of

- als u het conflict had kunnen voorkomen, maar dat bewust niet hebt gedaan. Terwijl u dat wel kon 
zonder dat dit voor u een nadeel zou opleveren. 

U krijgt ook geen juridische hulp als u een (straf)zaak door het betalen van een transactie- of 
schikkingsvoorstel kunt of had kunnen voorkomen. Of als u in een strafzaak betrokken bent en u het verwijt 
krijgt dat u:
- bewust de wet hebt overtreden; of
- opzettelijk een misdrijf hebt gepleegd. 

Blijkt aan het einde van de strafzaak dat u niet opzettelijk of bewust hebt gehandeld? Dan vergoedt 
DAS alsnog de kosten die u in die strafzaak hebt gemaakt. Die kosten moeten dan wel noodzakelijk zijn 
gemaakt en ook redelijk zijn. En DAS betaalt nooit meer dan het externe kostenmaximum. Ook moet die 
strafzaak volgens deze rechtsbijstandverzekering verzekerd zijn.

7. Schaden van de 
belangen van DAS

Handelt u in strijd met de polisvoorwaarden en schaadt u daardoor de belangen van DAS? Bijvoorbeeld 
doordat u de zaak zo laat bij DAS aanmeldt dat DAS alleen met extra moeite of meer kosten hulp aan u 
kan verlenen? Dan krijgt u geen juridische hulp.
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Onderwerpen Beperking of uitsluiting

8. Meningsverschil 
met DAS

Hebt u een conflict met DAS, bijvoorbeeld over een uitleg van deze polisvoorwaarden die voor u nadelig 
is, of over de juridische dienstverlening? Dan krijgt u geen juridische hulp.

Let op: geeft de rechter u uiteindelijk gelijk? Dan vergoedt DAS de kosten van rechtsbijstand die u hebt 
gemaakt tot maximaal het externe kostenmaximum. Maar alleen voor zover deze kosten noodzakelijk en 
redelijk waren.

9. Instaan voor 
anderen of 
vorderingen van 
anderen

U krijgt geen juridische hulp als het conflict in de volgende situaties is ontstaan:
-  doordat u instaat voor de verplichtingen van anderen, zoals garantstelling of borg, of;
- doordat u een vordering of verplichting van iemand anders hebt overgenomen, of;
- doordat een verplichting van iemand anders op u is overgegaan. Bijvoorbeeld als u de plaats van een 

ander hebt ingenomen, waardoor u partij wordt in een conflict dat oorspronkelijk van die ander was.

10. Faillissement of 
surseance van 
betaling

U krijgt geen juridische hulp bij conflicten over een aanvraag voor faillissement of surseance van betaling 
die door of tegen u is ingediend. 

Verkeert u in faillissement of surseance van betaling? En meldt u een conflict bij DAS? Dan krijgt u geen 
juridische hulp.

11. Fiscale conflicten Heeft het conflict te maken met belastingen, bijvoorbeeld een belastingaanslag, heffingen, invoerrechten 
of accijnzen? Dan krijgt u geen juridische hulp.

12. Overheid U krijgt geen juridische hulp bij conflicten over:
- financiële bijdragen van de overheid, zoals subsidies; en
- algemeen verbindende rechtsregels die een overheidsorgaan heeft vastgesteld of wil vaststellen. 

Heeft het conflict betrekking op een bestemmingsplan? Dan krijgt u wel juridische hulp.

13. Motorrijtuigen of 
(lucht)vaartuigen

U krijgt geen juridische hulp bij conflicten over motorrijtuigen of (lucht)vaartuigen waarvan u de eigenaar 
of bezitter bent. 

Heeft het conflict betrekking op uw handelsvoorraad van motorrijtuigen of (lucht)vaartuigen? Dan krijgt u 
wel juridische hulp.

14. Het financiële 
belang van de zaak

Geldt er voor het conflict een minimumbelang? Dan kunt u alleen aanspraak maken op rechtsbijstand als 
het schadebedrag of uw financieel belang hoger is. 

Of er een minimumbelang is, vindt u in het dekkingsoverzicht achter aan deze voorwaarden.

Is het financieel belang van het conflict groter dan het minimumbelang maar niet groot genoeg om
(nog) kosten voor juridische hulp te maken? Dan verleent DAS geen hulp (meer). U krijgt dan van
DAS een bedrag dat gelijk is aan het belang van de zaak.

15. Geen redelijke kans Vindt DAS dat er geen redelijke kans meer bestaat dat u gelijk krijgt? Dan mag DAS de hulp stopzetten. 

Let op: beslist DAS dat er geen redelijke kans bestaat dat u gelijk krijgt? En bent u het daar niet mee eens? 
Dan kunt u gebruikmaken van de geschillenregeling (zie hoofdstuk 6.5).

16. Industriële en 
intellectuele 
eigendom

U krijgt geen juridische hulp bij conflicten over industriële en intellectuele eigendommen, zoals auteurs-, 
octrooi-, merken- of kwekersrecht.

Heeft het conflict betrekking op de handelsnaam of domeinnaam? Dan krijgt u wel hulp.
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17. Onroerende zaken U krijgt geen juridische hulp bij conflicten over onroerende zaken.

In de volgende situaties krijgt u wel hulp:
- als de onroerende zaak op het polisblad is vermeld;
- als de onroerende zaak door u wordt gebruikt, maar nog niet op het polisblad staat. Dit moet u zo 

spoedig mogelijk aan ons doorgeven; of
- als u het gebouw of de grond voor een deel verhuurt, maar zelf wel voor minimaal de helft gebruikt voor 

uw eigen ondernemingsactiviteiten. In dat geval zijn ook conflicten over het verhuren verzekerd.

Let op: gaat het conflict over een aanneemovereenkomst? Dan krijgt u alleen hulp als de overeenkomst 
schriftelijk is aangegaan.

18. Oprichten of 
verwerven van een 
onderneming

U krijgt geen juridische hulp bij conflicten over: 
- het oprichten van een onderneming; 
- of het verwerven van (een deel van) een onderneming.

19. Overdragen of 
beëindigen van uw 
organisatie

U krijgt geen juridische hulp bij conflicten over:
- het overdragen van (een deel van) uw onderneming; 
- of het beëindigen van uw onderneming.

20. Rechts personen- en 
vennoot schaps recht

U krijgt geen juridische hulp bij conflicten:
- tussen juridische onderdelen van de onderneming die verzekerd is; 
- of over of tussen samenwerkingsverbanden in een (personen)vennootschap of een rechtspersoon, 

bijvoorbeeld een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, of een maatschap.

21. Bedrijfskapitaal, 
borg of garantie

U krijgt geen juridische hulp bij conflicten over: 
- het aantrekken van bedrijfskapitaal;
- het beheren van bedrijfskapitaal; of
- het verschaffen van zekerheid, zoals borg of garantie.

6 Hoe verleent DAS de juridische hulp?

6.1 DAS geeft juridische hulp
De juridisch specialist van DAS:
- adviseert u over uw rechten en uw juridische mogelijkheden;
- treedt voor en namens u op en helpt u als u met iemand een conflict hebt. Ook verdedigt hij u tegen de eisen van deze partij;
- maakt voor u een verzoekschrift of bezwaarschrift als de zaak aan een rechter moet worden voorgelegd. En hij verdedigt dan het 

verzoek- of bezwaarschrift;
- schakelt namens u een advocaat in als u die nodig hebt om u bij de rechter bij te staan;
- betaalt de kosten voor de rechtshulpverlening of schiet deze voor. Van dit laatste is sprake als u die kosten terugkrijgt of kunt 

terugkrijgen van degene met wie u een conflict hebt. U moet deze kosten dan aan DAS terugbetalen; en
- zorgt ervoor dat de partij met wie u een conflict hebt, zich houdt aan de uitspraken die een rechter in dit conflict heeft gedaan.  

Dit doet DAS tot maximaal vijf jaar na de uitspraak.
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Wat mag u verwachten van DAS? 
-  De juridisch specialisten in dienst van DAS houden zich aan de Gedragscode Rechtshulpverlening van DAS. U vindt de 

gedragscode op www.das.nl.
-  DAS is aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars en leeft de Gedragscode Verzekeraars na. De tekst van deze code vindt  

u op www.verzekeraars.nl.
-  DAS houdt zich ook aan de Kwaliteitscode rechtsbijstand van het Verbond van Verzekeraars. U vindt de kwaliteitscode op  

www.das.nl.
- DAS houdt zich aan bepaalde reactietermijnen. U vindt de reactietermijnen op www.das.nl.

6.2 Externe deskundigen
Als DAS dit nodig vindt, kan zij besluiten om een deskundige in te schakelen die niet in dienst van DAS is. Deze deskundige 
behandelt dan (een deel van) uw conflict. Deze deskundigen zijn bijvoorbeeld rechtshulpverleners (advocaten of andere juristen) 
deskundigen die beoordelen wat de oorzaak of de omvang van schade is, artsen of mediators.

Wat zijn de regels bij het inschakelen van externe deskundigen en/of rechtshulpverleners?
- DAS beslist of het nodig is om een externe deskundige in te schakelen bij de behandeling van uw conflict.
- DAS overlegt altijd eerst met u voordat DAS de opdracht geeft aan een externe deskundige.
-  U mag niet zelf een externe deskundige een opdracht geven. DAS geeft de opdracht aan de externe deskundige altijd 

namens u. Dat geldt ook als u ervoor hebt gekozen uw zaak niet door een juridisch specialist van DAS, maar door een externe 
rechtshulpverlener te laten behandelen. U geeft hiervoor automatisch toestemming aan DAS als u deze verzekering afsluit.  
Deze toestemming kunt u niet intrekken.

-  Wilt u tijdens de behandeling van uw conflict veranderen van externe deskundige? Dan kan dat alleen met uitdrukkelijke 
toestemming van DAS. Ook hoeft DAS in hetzelfde conflict niet aan meer dan één externe deskundige een opdracht te geven.

-  Is er een externe deskundige ingeschakeld? Dan blijft de rol van DAS beperkt tot het betalen van zijn kosten volgens de 
voorwaarden van deze verzekering. DAS heeft dan geen inhoudelijke bemoeienis meer met de behandeling van uw geschil.  
DAS is niet aansprakelijk voor eventuele fouten van deze externe deskundige.

-  Als vertegenwoordiging door een advocaat verplicht is bij een zaak voor een Nederlandse rechter, dan moet de advocaat in 
Nederland zijn ingeschreven en in Nederland een kantoor hebben.

- Bij een zaak voor een buitenlandse rechter moet de advocaat in dat land zijn ingeschreven.

6.3 Uw tegenpartij krijgt ook juridische hulp van DAS (belangenconflict)
Het komt voor dat beide partijen in een juridisch conflict recht hebben op juridische hulp van DAS. Dan is er een belangenconflict. 
Wat er dan gebeurt, hangt af van de situatie.
- Is het een conflict tussen u als verzekeringnemer en een van de andere verzekerden op dezelfde polis? Dan krijgt alleen u als 

verzekeringnemer juridische hulp van DAS. 
- Is het een conflict tussen twee verzekerden op dezelfde polis? Dan geeft DAS alleen juridische hulp aan de verzekerde die u als 

verzekeringnemer aanwijst. 
- Is het een conflict tussen twee verzekerden op twee verschillende polissen? Dan hebben beide verzekerden recht op juridische 

hulp door een externe rechtshulpverlener naar eigen keuze.

http://www.das.nl
http://www.verzekeraars.nl
http://www.das.nl
http://www.das.nl
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 U mag deze rechtshulpverlener niet zelf een opdracht geven. Dat mag alleen DAS namens u doen. DAS betaalt in dit geval 
de kosten van de door u gekozen rechtshulpverlener tot maximaal het verzekerde bedrag. Ook als er een administratieve of 
gerechtelijke procedure wordt gevoerd waarbij er geen sprake is van verplichte procesvertegenwoordiging. Wel moeten de kosten 
steeds redelijk en noodzakelijk zijn.

6.4 Meerdere personen hebben hetzelfde conflict als u
Zijn er meerdere personen bij het conflict betrokken? En hebben zij hetzelfde belang als u? En wilt u samen met hen actie 
ondernemen tegen uw tegenpartij? Dan kan DAS besluiten om niet zelf juridische hulp te verlenen. Maar u toestemming te geven 
mee te doen aan de gezamenlijke actie tegen de tegenpartij. In dat geval betaalt DAS uw aandeel in de kosten van die gezamenlijke 
actie. Uw aandeel in de kosten stelt DAS in alle redelijkheid achteraf vast door de totale kosten van de gezamenlijke actie te delen 
door het aantal personen dat direct belang heeft bij die gezamenlijke actie.

Wilt u niet meedoen aan de gezamenlijke actie? Dan krijgt u hulp van een juridisch specialist die in dienst is van DAS.

6.5 Geschillenregeling
Het kan zijn dat u en de juridisch specialist van DAS van mening verschillen over de regeling van het conflict dat u bij DAS hebt 
gemeld, namelijk:
- over de vraag of uw zaak haalbaar is; of
- over de manier waarop het dossier juridisch-inhoudelijk verder moet worden behandeld.

U moet zo’n meningsverschil bespreken met de juridisch specialist van DAS. Wordt u het samen niet eens? Dan kunt u DAS vragen 
om de geschillenregeling toe te passen.

De geschillenregeling werkt als volgt:
- DAS legt de juridische zienswijze van u en die van de juridisch specialist van DAS voor aan een externe advocaat. Deze advocaat 

geeft dan een onafhankelijk oordeel over de verdere behandeling van uw conflict.
- U mag die advocaat zelf kiezen. DAS geeft namens u de opdracht aan de advocaat. U mag dus niet zelf de opdracht geven.
- DAS betaalt de kosten van de advocaat nadat DAS de opdracht heeft gegeven. Maar alleen voor zover deze kosten nodig zijn om 

de opdracht uit te voeren en voor zover deze kosten redelijk en noodzakelijk zijn. Deze kosten tellen niet mee voor het externe 
kostenmaximum.

- De advocaat brengt alleen een oordeel uit en neemt de behandeling van de zaak niet over. DAS volgt het oordeel van de 
advocaat op. DAS is niet verplicht om de behandeling van de zaak na het oordeel van de advocaat over te dragen aan een 
deskundige die niet in dienst is van DAS.

- Bent u het niet eens met het oordeel van de advocaat? Dan kunt u de zaak buiten DAS om en op eigen kosten laten behandelen.
- Krijgt u daarna van de rechter alsnog gelijk? Dan vergoedt DAS de kosten van deze behandeling. Maar alleen als een externe 

rechtshulpverlener uw conflict heeft behandeld. DAS betaalt alleen de noodzakelijke en redelijke kosten. Daarbij gelden ook het 
externe kostenmaximum en voor het voeren van een gerechtelijke of administratieve procedure de maximale vergoeding voor de 
behandelkosten die voor uw conflict gelden.

- DAS kan besluiten de behandeling over te dragen aan een externe hulpverlener. Dit mag niet de advocaat zijn die het 
onafhankelijke oordeel heeft gegeven. En ook niet een advocaat of andere deskundige die bij hetzelfde kantoor werkt als de  
advocaat die het onafhankelijke oordeel heeft gegeven.

Hebt u een meningsverschil met een advocaat of andere deskundige die niet in dienst is van DAS? Dan is deze geschillenregeling 
niet van toepassing.
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6.6 Foutieve behandeling van uw conflict
Vindt u dat de juridisch specialist in dienst van DAS een fout heeft gemaakt in de behandeling van uw dossier, en dat u daardoor 
schade lijdt? Dan kunt u dit schriftelijk melden aan de directie van DAS. De directie stelt dan een onderzoek in en stuurt u een 
schriftelijke reactie.

DAS is verzekerd voor beroepsfouten van juridisch specialisten die in dienst zijn van DAS. Uw juridisch specialist kan u over deze 
verzekering informeren. Blijkt inderdaad dat een juridisch specialist van DAS een fout heeft gemaakt? Dan vergoedt DAS de schade 
die u hebt geleden. Het maximale bedrag dat u vergoed krijgt, is het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van DAS betaalt, 
plus het eigen risico van DAS op deze aansprakelijkheidsverzekering.

De kosten die u maakt in uw actie(s) tegen DAS, komen in beginsel voor uw eigen rekening. Geeft de rechter u uiteindelijk gelijk? 
Dan vergoedt DAS achteraf de kosten van rechtsbijstand die u hebt gemaakt. Dit doet DAS voor zover deze kosten noodzakelijk en 
redelijk waren.

Wij en DAS zijn niet aansprakelijk voor fouten van deskundigen die niet in dienst zijn van DAS, zoals advocaten.

6.7 Klachtenregeling
Als u een klacht hebt over de behandeling van uw conflict door DAS, dan is het belangrijk dat u dit zo snel mogelijk bespreekt met 
uw juridisch specialist. Hij of zij zal samen met u bekijken welke mogelijkheden er zijn om uw bezwaren weg te nemen.

Wilt u een klacht indienen bij DAS over de wijze van verlening van de juridische hulp? In de klachtenregeling van DAS leest u hoe u 
dit kunt doen. De klachtenregeling vindt u op www.das.nl.

Levert uw klacht bij DAS niet het gewenste resultaat op? Dan kunt u, als u een consument bent, een klacht indienen bij het 
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), waarbij DAS is aangesloten. Meer informatie vindt u op www.kifid.nl. Ook kunt u 
uw klacht voorleggen aan de rechter.

7 Incassobijstand

7.1 Wat is incassobijstand?
Hebt u op grond van een overeenkomst producten en/of diensten aan een ander geleverd? En betaalt die ander uw factuur niet? 
Dan kunt u hulp krijgen bij het incasseren van deze factuur.

7.2 Wanneer hebt u recht op incassobijstand?
U hebt alleen recht op incassobijstand: 
- als de vordering tijdens de looptijd van de verzekering is ontstaan; of 
- als de vordering binnen 3 maanden voordat u de verzekering afsloot, is ontstaan; en
- de incassobijstand in Nederland kan worden verleend; en
- de schuldenaar in Nederland is gevestigd; en 
- het Nederlandse recht op het conflict van toepassing is; en
- een Nederlandse rechter bevoegd is om over het conflict te oordelen.

http://www.das.nl
http://www.kifid.nl
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7.3 In welke gevallen krijgt u geen incassobijstand van DAS meer?

Onderwerpen Beperking of uitsluiting

1. Verweer tegen de 
vordering

U krijgt geen incassobijstand (meer):
- als de schuldenaar verweer voert tegen de vordering; of
- als er een tegenvordering door de schuldenaar is ingediend.

Let op: het is mogelijk dat het inhoudelijke conflict, wel onder de voorgaande artikelen van rechtsbijstand 
valt. U krijgt dan juridische hulp bij het conflict.

2. Faillissement of 
surseance van 
betaling

U krijgt geen incassobijstand (meer) als de schuldenaar failliet is of wordt verklaard; of in surseance van 
betaling is. 

Is de aanvraag voor faillissement door of in overleg met DAS gedaan? Dan krijgt u wel incassobijstand.

3. Geen redelijke kans Vindt DAS dat er geen redelijke kans meer bestaat dat uw vordering geïncasseerd kan worden? Dan mag 
DAS de incassobijstand stopzetten.

4. Bijzondere 
vorderingen

U krijgt geen incassobijstand bij vorderingen:
- uit (ver)huurovereenkomsten van onroerende zaken;
- uit overeenkomsten voor de levering van gas, water en stroom;
- uit overeenkomsten voor het verschaffen van consumptief krediet.

7.4 Wat mag DAS van u verwachten?
Om incassobijstand te krijgen en te houden moet u er voor zorgen:
- dat u de schuldenaar minimaal tweemaal schriftelijk tot betaling hebt gemaand. In de eerste aanmaning moet u de incassokosten 

melden die volgens de leveringsvoorwaarden gelden. In de tweede aanmaning moet u melden dat de schuldenaar nog 14 dagen 
de tijd heeft voordat u die incassokosten in rekening brengt;

- dat u uw verzoek voor incassobijstand binnen 6 maanden na de factuurdatum bij DAS indient;
- dat u DAS alle gegevens verstrekt over de vordering of die voor het incasseren hiervan van belang zijn;
- dat u na het overdragen van de vordering geen afspraken met de schuldenaar meer maakt over de betaling van de vordering. En 

DAS direct informeert als de schuldenaar rechtstreeks met u communiceert over de vordering;
- dat u DAS direct informeert als de schuldenaar de vordering alsnog betaalt.

7.5 Hoe verleent DAS de incassobijstand?
De incassobijstand wordt verleend door DAS, waaronder ook wordt begrepen het incassokantoor dat DAS heeft aangewezen. 
Hierbij geldt het volgende:
- Slaagt DAS er niet in om de vordering bij de schuldenaar te innen? Dan onderzoekt DAS of het zinvol is om een gerechtelijke 

procedure te starten. Als DAS geen kans van slagen ziet, beëindigt DAS de incassobijstand.
- Is DAS een gerechtelijke procedure gestart? En is het incassobedrag niet of gedeeltelijk geïncasseerd, omdat de schuldenaar 

onvindbaar is? En is de schuldenaar een natuurlijk persoon? Dan probeert DAS na 2 jaar nogmaals om het openstaande bedrag te 
incasseren. 

- DAS mag namens u met de schuldenaar een afbetalingsregeling treffen met een looptijd van maximaal 6 maanden.
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7.6 Welke kosten betaalt DAS?
DAS keert het bedrag dat zij heeft geïncasseerd aan u uit. Daarvan trekt DAS eerst de buitengerechtelijke incassokosten en 
proceskosten af die DAS bij uw schuldenaar heeft gevorderd. Zijn die kosten hoger dan het bedrag dat DAS heeft geïncasseerd? 
Dan is het deel van de kosten dat DAS niet heeft geïncasseerd, voor rekening van DAS. Incasseert DAS bijvoorbeeld niets, dan 
betaalt DAS alle kosten.

DAS betaalt voor de buitengerechtelijke incasso zowel de interne kosten (de kosten van de medewerkers in dienst van DAS) als de 
externe kosten (de kosten die aan DAS in rekening zijn gebracht). En als DAS besluit de vordering via een procedure gerechtelijk 
te incasseren dan betaalt DAS de kosten hiervan zoals vermeld in artikel 4.7. Dit artikel geldt ook als u wilt dat DAS voor deze 
gerechtelijke procedure gebruikmaakt van een rechtshulpverlener die u gekozen hebt.

Krijgt u incassobijstand van DAS en:
- trekt u de incasso-opdracht in; of
- treft u zelf een regeling met de schuldenaar; of
- incasseert u de vordering zelf?
Dan moet u ons de kosten van de buitengerechtelijke incasso vergoeden. Dat zijn de kosten die de schuldenaar had moeten betalen 
als wij de vordering wel volledig zouden hebben geïncasseerd. En heeft DAS kosten gemaakt om uw vordering gerechtelijk te 
incasseren? Dan moet u ook de interne en externe kosten vergoeden die DAS gemaakt heeft.

7.7 De geschillenregeling
Het kan zijn dat u en de incassospecialist van mening verschillen over: 
- de vraag of uw vordering wel verhaald kan worden; of
- de manier waarop de incassobijstand verder juridisch-inhoudelijk moet worden behandeld.
U moet zo’n meningsverschil bespreken met het incassokantoor dat DAS heeft aangewezen. Wordt u het samen niet eens? Dan kunt 
u DAS vragen om de geschillenregeling toe te passen.

De geschillenregeling werkt als volgt:
- U verzoekt DAS het verschil van mening voor te leggen aan een gerechtsdeurwaarder die u zelf kiest. Bij uw verzoek aan DAS legt 

u een rapport over dat is opgesteld door een onafhankelijk onderzoeksbureau;
- Ook DAS stelt een rapport op en legt dit samen met uw rapport voor aan de gerechtsdeurwaarder die u hebt gekozen;
- De gerechtsdeurwaarder geeft dan een oordeel over het meningsverschil. Het oordeel van de gerechtsdeurwaarder is bindend 

voor u en voor DAS;
- Wordt u in het gelijk gesteld? Dan krijgt u weer hulp van DAS bij de incassobijstand. Ook vergoedt DAS de kosten van uw rapport. 
- DAS betaalt de kosten van de gerechtsdeurwaarder. Maar alleen voor zover de kosten redelijk en noodzakelijk zijn. Deze kosten 

tellen niet mee voor het bedrag dat DAS maximaal vergoedt (het externe kostenmaximum).
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8 Wat verwachten wij en DAS van u bij een aanvraag, wijziging of verzoek om juridische hulp? Wat zijn 
de gevolgen als u zich daar niet aan houdt?

8.1 Uw verplichtingen

Medewerking verlenen
DAS wil uw belangen zo goed mogelijk verdedigen. Dit kan alleen als u meewerkt. Zowel met DAS als met de externe deskundige 
die DAS voor u heeft ingeschakeld. Dit betekent in ieder geval:
- U moet het conflict zo snel mogelijk nadat het is ontstaan bij DAS melden. 
- U moet DAS in de gelegenheid stellen om te proberen het conflict met uw tegenpartij zonder een procedure op te lossen en tot 

een minnelijke regeling te komen. U moet daaraan uw medewerking verlenen.
- U volgt aanwijzingen op van DAS en de deskundigen die zij hebben ingeschakeld.
- U verleent uw volledige medewerking aan de afhandeling van de schade en onderzoeken.
- U geeft toestemming dat DAS informatie over uw zaak krijgt van een externe deskundige (zoals advocaten en artsen) of deze mag 

inzien.
- U toont (de omvang van) het conflict en het (financiële) belang aan als DAS dat van u vraagt.
- U werkt mee aan een verzoek om in een strafzaak als civiele partij op te treden.
- U werkt mee (of u draagt uw rechten aan DAS over) om de gemaakte kosten op een ander te verhalen.
- U doet niets wat onze belangen of die van DAS schaadt.
- U doet alles wat u redelijkerwijs kunt doen om het conflict te voorkomen.

Terugbetalen van kosten die DAS heeft voorgeschoten
Als u geld ontvangt voor kosten die DAS heeft voorgeschoten of betaald, dan betaalt u dit na ontvangst direct terug aan DAS. Dat 
geldt ook voor proceskosten die u volgens een onherroepelijk vonnis ontvangt en voor buitengerechtelijke kosten die aan u worden 
betaald.

Aantonen van het conflict
DAS kan u bij onduidelijkheden vragen aan te tonen dat er een conflict is. U moet dan een deskundige een rapport laten maken 
waaruit blijkt wie de veroorzaker is van het conflict, wat de oorzaak is en wat de financiële gevolgen zijn. Blijkt uit dit rapport dat u 
recht hebt op rechtsbijstand? Dan vergoedt DAS de redelijke kosten van dit rapport.
 
Wijzigingen doorgeven
U bent verplicht om ons tijdens de looptijd van uw verzekering juist en zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen, te 
informeren als er iets gebeurt dat wij moeten weten. 

Krijgt u juridische hulp van DAS? Dan gaat DAS ervan uit dat u woont op het adres dat u het laatst aan ons hebt doorgegeven. Alle 
post stuurt DAS naar dit adres. Dat geldt ook voor een e-mailadres dat u hebt opgegeven. Als uw adres of e-mailadres verandert, 
moet u dat zo snel mogelijk aan DAS en aan ons doorgeven.

De juiste gegevens opgeven
U bent verplicht om bij het aanvragen en wijzigen van de verzekering en bij uw verzoek om juridische hulp de juiste gegevens te 
verstrekken. Bij het afsluiten van de verzekering baseren wij ons op de informatie die we van u en uw adviseur hebben ontvangen. 
Verandert er iets tijdens de looptijd van uw verzekering? Geef dat dan altijd direct aan ons door, dan passen wij uw verzekering zo 
nodig aan.
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Uw verzoek om juridische hulp
U geeft DAS alle informatie die zij nodig heeft om te beoordelen of u recht hebt op juridische hulp. Stuur bewijsstukken, gegevens 
en documenten zo snel mogelijk naar DAS of naar de deskundige(n) die DAS heeft ingeschakeld. U bent verplicht om bij het melden 
van een conflict de juiste gegevens te verstrekken.

8.2 Gevolgen als u zich niet aan uw verplichtingen houdt
Houdt u zich niet aan de verplichtingen en schaadt u onze belangen of die van DAS? Dan hebt u geen recht (meer) op juridische 
hulp. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als u onjuiste informatie verstrekt bij het melden van een conflict of als u het conflict te laat 
meldt. 
Ontdekken wij achteraf dat de gegevens op uw aanvraag, wijzigingsverzoek, polisblad of verzoek om juridische hulp niet kloppen? 
Dan kan dat gevolgen hebben voor uw recht op juridische hulp en de voortzetting van de verzekering. Zo nodig passen wij uw 
premie en/of de voorwaarden aan of beëindigen wij uw verzekering, eventueel met terugwerkende kracht.  
U krijgt daarvan bericht.

In de algemene voorwaarden kunt u lezen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. In aanvulling hierop geldt het volgende.

Hoe gaat DAS om met uw persoonlijke gegevens?
DAS beschikt over uw persoonlijke gegevens. Die krijgt DAS wanneer u DAS om hulp vraagt. Deze gegevens gebruikt DAS:
- om vast te stellen of u recht hebt op hulp;
- om u hulp te geven;
- om fraude te voorkomen en te bestrijden; 
- voor statistisch onderzoek.

DAS houdt zich aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars. Op www.das.nl/privacy kunt u nalezen  
hoe DAS met uw privacy omgaat.

DAS mag over de afhandeling van uw conflict alleen contact hebben met u.

Als u DAS om hulp vraagt, geeft DAS niet zomaar informatie aan uw verzekeringsadviseur over de inhoud van uw conflict. Wilt 
u dat DAS wel informatie geeft aan uw verzekeringsadviseur over de inhoud van uw conflict? Dan moet u DAS daarvoor apart 
toestemming geven. Die toestemming moet u voor ieder conflict opnieuw geven.

Wilt u dat een andere persoon contact met DAS heeft over uw conflict? Of dat DAS over uw conflict informatie verstrekt? Dan  
moet u daarvoor een machtiging ondertekenen. Pas daarna mag DAS die andere persoon informatie geven over de hulp die u  
van DAS krijgt. Die toestemming moet u voor ieder conflict opnieuw geven.
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9 Hoe wordt uw premie vastgesteld? En wanneer verandert uw premie?

Indexering
De premie wordt jaarlijks automatisch aangepast op basis van de prijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Naverrekening en herberekening
Bij het afsluiten van de verzekering berekenen wij de premie die u moet betalen. Dit is een geschatte premie die u vooraf betaalt.  
Dit wordt ook wel voorschotpremie genoemd. Deze premie is onder andere gebaseerd op de grootte van uw bedrijf of organisatie. 
De premie kan bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de loonsom, omzet, aantal medewerkers of leden. Omdat dit elk jaar kan 
veranderen, beoordelen wij elk jaar achteraf of de betaalde voorschotpremie juist was. Wanneer het verzekeringsjaar voorbij is, 
berekenen wij de definitieve premie. 

Om de definitieve premie te berekenen, vragen wij u om de gegevens die wij daarvoor nodig hebben.  Levert u de gegevens niet  
of niet op tijd aan? Dan kunnen wij de premie met 30% verhogen.

De definitieve premie vergelijken we met de premie die u al hebt betaald. Dit noemen we ook wel naverrekening. Hebt u over  
het voorgaande jaar te weinig premie betaald? Dan moet u premie bijbetalen. Hebt u te veel betaald? Dan krijgt u premie terug.

Op basis van de definitieve premie van het voorgaande jaar, berekenen we de voorschotpremie van het komende jaar.  
Dit noemen we ook wel herberekening. 

Het kan voorkomen dat we uw premie niet naverrekenen of herberekenen. Wij doen bijvoorbeeld geen naverrekening  
of herberekening als uw premie onder een bepaald bedrag per jaar ligt.

10 Wat als… Bijzondere situaties 

10.1 Wat als het risico van het bedrijf van de verzekeringnemer verandert?
Verandert het risico van uw bedrijf, bijvoorbeeld door het veranderen van de verzekerde hoedanigheid, activiteiten, producten, 
klanten, afzetmarkten of door een andere verandering? Dan moet u dat zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee maanden 
na het intreden van de wijziging aan ons melden. 
- Wij hebben dan het recht de verzekering te beëindigen of de premie en/of voorwaarden aan te passen aan de gewijzigde situatie. 

Als wij de verzekering om deze reden beëindigen, dan hanteren wij een opzegtermijn van twee maanden. Als wij een voorstel 
doen om de verzekering op basis van een gewijzigde premie en/of voorwaarden voort te zetten, dan kunt u ons binnen 30 dagen 
laten weten of u met dat voorstel instemt dan wel de verzekering wilt beëindigen. 

- Informeert u ons niet binnen de binnen twee maanden over de wijziging? Dan kan dat gevolgen hebben voor uw recht op 
juridische hulp. 

Gevolgen voor uw recht op juridische hulp
- Zouden wij de verzekering alleen hebben voortgezet tegen andere voorwaarden als wij van de verandering op de hoogte waren? 

Dan hebt u alleen recht op juridische hulp zoals die beschreven staat in die andere voorwaarden. 
- Zouden wij de verzekering niet voortzetten als we van de verandering op de hoogte waren geweest? Dan hebt u geen recht op 

juridische hulp voor nieuwe conflicten.
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10.2 Wat als u als verzekeringnemer uw bedrijf verkoopt?
Verkoopt u uw bedrijf en wilt u uw verzekering tussentijds beëindigen? Dan moet u dit binnen 60 dagen na verkoop van het bedrijf 
aan ons melden. Wij betalen dan de premie over het resterende deel van de verzekeringstermijn terug.

10.3 Wat als u als verzekeringnemer al uw activiteiten binnen de verzekerde hoedanigheid definitief beëindigt?
Dan eindigt uw verzekering automatisch

10.4 Wat als u als verzekeringnemer overlijdt?
Dan eindigt de verzekering niet automatisch. Uw erfgenamen moeten uw overlijden zo snel mogelijk aan ons melden. Maar uiterlijk 
binnen 30 dagen.

10.5 Wat als u als verzekeringnemer naar het buitenland verhuist?
Dan eindigt de verzekering automatisch. En krijgt u geen juridische hulp voor nieuwe conflicten.

10.6 Wat als het conflict verband houdt met terrorisme? 
Wordt het conflict veroorzaakt door een terroristische aanslag? Dan krijgt u misschien minder of geen hulp. DAS verleent in dat geval 
alleen hulp voor zover de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT) die verzekert. Meer informatie 
hierover leest u in het clausuleblad Terrorisme en het Protocol afwikkeling claims van de NHT. De tekst van dit clausuleblad is 
gedeponeerd op 23 november 2007 onder nummer 27178761 bij de Kamer van Koophandel Amsterdam. Meer informatie vindt u in 
de Algemene voorwaarden en op www.terrorismeverzekerd.nl.

Begrippenlijst

Buitengerechtelijke incasso: het schriftelijk en telefonisch aanmanen tot betaling van de schuldenaar. 
 
Clausule: een extra bepaling waarmee wij uw verzekering uitbreiden of beperken.

Gebeurtenis: de gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen die redelijkerwijs moet worden gezien als de oorzaak van het conflict.

Incassobijstand: het verlenen van rechtsbijstand bij de buitengerechtelijke en gerechtelijke invordering van een geldvordering uit 
overeenkomst op een schuldenaar, als aan het uitblijven van betaling geen juridisch verweer ten grondslag ligt.

Motorrijtuig: alle motorrijtuigen zoals omschreven in artikel 1 van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM).

Rechtsbijstand: juridische hulp die wordt verleend en waarvan de kosten worden betaald. Wij hebben voor deze verzekering een 
overeenkomst gesloten met DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. U krijgt hulp van juridisch specialisten 
die in dienst zijn van DAS.

http://www.terrorismeverzekerd.nl
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Dekkingsoverzicht

Rechtsbijstand

Onderwerp U krijgt hulp bij 

conflicten:

U krijgt geen hulp: Waar bent u 

verzekerd?

Kosten 

maximum

Minimaal 

belang

Aan u toegebrachte 
schade

Over schade 
die anderen aan 
de verzekerde 
onderneming(en) 
hebben toe gebracht als 
gevolg van het plegen 
van een onrechtmatige 
daad tegenover u.

Voor schade die is 
toegebracht aan 
uw voer- of (lucht)
vaartuigen.

Let op: indien de voer- 
en (lucht)-vaartuigen 
tot uw handelsvoorraad 
behoren zijn deze wel 
verzekerd, maar niet als 
hiermee aan het verkeer 
wordt deelgenomen.

Europa en de niet-
Europese landen rond 
de Middellandse Zee

€ 50.000

Schade ontstaan 
in het verkeer: 
onbeperkt

€ 350

Schade 
ontstaan 
in het 
verkeer: 
geen 
minimum

Schade door u 
veroorzaakt

Over schade die u 
aan anderen hebt 
toegebracht en uw 
beroeps- of bedrijfs-
aansprakelijk heids-
verzekeraar schriftelijk 
aan u heeft laten weten 
dat zij uw zaak niet in 
behandeling nemen 
omdat deze zaak niet 
onder uw aan sprakelijk-
heids verzekering valt.

Als u de schade 
opzettelijk hebt 
toegebracht. 

Als het conflict gaat 
over schade die is 
toegebracht met een 
voer- of vaartuig.

Nederland, België, 
Luxemburg en Duitsland

€ 50.000 € 350
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Rechtsbijstand

Onderwerp U krijgt hulp bij 

conflicten:

U krijgt geen hulp: Waar bent u 

verzekerd?

Kosten 

maximum

Minimaal 

belang

Straf- en tuchtzaken Als u strafrechtelijk 
vervolgd wordt. U krijgt 
dan juridische hulp in 
die strafzaak.

Als u tuchtrechtelijk 
vervolgd wordt. U krijgt 
dan juridische hulp in 
die tuchtzaak.

Als u wordt verweten 
dat u: 
- bewust de wet hebt 

overtreden; of
- opzettelijk een 

misdrijf hebt 
gepleegd.

Of als u de strafzaak 
door het betalen van 
een transactie- of 
schikkings voorstel 
(boete) kunt of had 
kunnen voorkomen.

Let op: als achteraf 
komt vast te staan dat 
u niet bewust de wet 
hebt overtreden of 
opzettelijk een misdrijf 
hebt gepleegd, dan 
vergoedt DAS de kosten 
van een strafzaak wel. 
Het moet dan gaan om 
kosten van een advocaat 
die nodig waren voor 
uw verdediging in 
die strafzaak. En die 
strafzaak moet dan 
wel volgens deze 
voorwaarden verzekerd 
zijn.

Voor strafzaken:
Europa en de niet-
Europese landen rond 
de Middellandse Zee

Voor tuchtzaken:
Nederland, België, 
Luxemburg en Duitsland

Strafzaken: 
onbeperkt

Tuchtzaken:
€ 50.000

Geen 
minimum
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Rechtsbijstand

Onderwerp U krijgt hulp bij 

conflicten:

U krijgt geen hulp: Waar bent u 

verzekerd?

Kosten 

maximum

Minimaal 

belang

Onroerende zaken Over een onroerende 
zaak die u zelf gebruikt 
als:
- deze door ons is 

geaccepteerd en op 
het polisblad staat;

- deze niet op het 
polisblad staat, maar 
u deze wel zo spoedig 
mogelijk na aankoop 
of ingebruikname 
aan ons hebt 
doorgegeven.

Let op: gaat het conflict 
over een aanneem-
overeenkomst? Dan 
krijgt u alleen hulp 
als de overeenkomst 
schriftelijk is aangegaan.

Als u het gebouw of 
grond verhuurt.

Let op: u krijgt wel 
juridische hulp als u 
deze onroerende zaak 
voor minimaal de helft 
zelf gebruikt. U krijgt 
dan juridische hulp 
voor conflicten als 
eigenaar, huurder en 
verhuurder, maar niet als 
onderverhuurder.

Nederland € 50.000 € 350

Buren Die u hebt met de 
buren van de verzekerde 
onroerende zaken, 
bijvoorbeeld over het 
burenrecht. 

Let op: onder 
burenrecht verstaan 
wij de regels waaraan 
eigenaren en gebruikers 
van onroerende zaken 
die buren van elkaar zijn 
zich moeten houden.

Nederland € 50.000 € 350
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Rechtsbijstand

Onderwerp U krijgt hulp bij 

conflicten:

U krijgt geen hulp: Waar bent u 

verzekerd?

Kosten 

maximum

Minimaal 

belang

Overheid Met de plaatselijke of 
landelijke overheid, 
bijvoorbeeld over een 
bouw vergunning, een 
bestemmings plan, 
onteigening of andere 
beslissingen ten aanzien 
van de verzekerde 
onderneming.

Bij conflicten:
- over financiële 

bijdragen van de 
overheid, zoals 
subsidies;

- over algemeen 
verbindende 
rechtsregels die een 
overheids orgaan 
heeft vastgesteld of 
wil vaststellen;

- die te maken hebben 
met belastingen, 
bijvoorbeeld 
een belasting-
aanslag, heffingen, 
invoerrechten of 
accijnzen.

Voor conflicten over 
onroerende zaken: 
Nederland.

Voor overige conflicten: 
Nederland, België, 
Luxemburg en Duitsland

€ 50.000 € 350

Milieuzaken Over de aantasting van 
het milieu

Nederland € 50.000 € 350

Handels- of domeinnaam Over uw handels- of 
domeinnaam

voor conflicten over 
ander industrieel en 
intellectueel eigendom, 
zoals auteurs-, 
octrooi-, merken- of 
kwekersrecht.

Nederland, België, 
Luxemburg en Duitsland

€ 50.000 € 350

Werkgever Over een arbeids-
overeen komst met een 
(ex)werknemer

Nederland, België, 
Luxemburg en Duitsland

€ 50.000 € 350

Sociaal verzekeringsrecht In verband met sociale 
verzekerings wetgeving

Nederland, België, 
Luxemburg en Duitsland

€ 50.000 € 350
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Rechtsbijstand

Onderwerp U krijgt hulp bij 

conflicten:

U krijgt geen hulp: Waar bent u 

verzekerd?

Kosten 

maximum

Minimaal 

belang

Overeenkomsten met 
leveranciers

Over overeen komsten 
zoals koop, huur, 
onderhoud en reparatie, 
die u als afnemer van 
goederen (bijvoorbeeld 
bedrijfs- of kantoor-
inventaris, maar ook 
handelsgoederen) 
of diensten (bijvoor-
beeld met boek houd-
kantoor, verzekeraar 
of accountant) hebt 
gesloten.

Bij conflicten over 
overeenkomsten 
met betrekking tot 
motorrijtuigen of (lucht)
vaartuigen 

Let op: dit geldt 
niet als het conflict 
betrekking heeft op 
een motorrijtuig of 
(lucht)vaartuig dat tot 
uw handelsvoorraad 
behoort of gaat 
behoren.

Nederland, België, 
Luxemburg en Duitsland

€ 50.000 € 350

Overeenkomsten met 
klanten

Over overeen komsten 
die betrekking hebben 
op producten of 
diensten die u levert of 
leverde aan de andere 
partij. Dus bijvoorbeeld 
over de verkoop van 
producten die u levert of 
over een opdracht die u 
hebt aangenomen om 
zelf uit te voeren.

Bij conflicten over 
een opdracht die u 
hebt aangenomen 
en waarvan u van 
te voren wist dat u 
deze activiteiten niet 
zelf zou uitvoeren. 
U verricht dan geen 
activiteiten die vallen 
onder de verzekerde 
hoedanigheid  
(zie hoofdstuk 3). 

Nederland, België, 
Luxemburg en Duitsland

€ 50.000 € 350
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Rechtsbijstand

Onderwerp U krijgt hulp bij 

conflicten:

U krijgt geen hulp: Waar bent u 

verzekerd?

Kosten 

maximum

Minimaal 

belang

Het incasseren van 
een vordering op een 
schuldenaar.
Het moet wel gaan om:
- een vordering 

op iemand die in 
Nederland woont of 
gevestigd is, en

- die van u een factuur 
ontvangen heeft voor 
producten of diensten 
die u aan hem hebt 
geleverd, en

- die geen juridisch 
verweer heeft voor 
zijn weigering om te 
betalen.

Ook moet de vordering 
zijn ontstaan binnen 
de looptijd van deze 
verzekering, of binnen 3 
maanden voordat u de 
verzekering afsloot.

Let op: voor 
incassobijstand gelden 
meer bepalingen. 
Zie hiervoor, en voor 
de wijze waarop u 
van incassobijstand 
gebruik kunt maken, 
hoofdstuk 7.

Let op: voert de schulde-
naar verweer? Of moet 
u verweer voeren tegen 
een tegenvordering van 
de schuldenaar? Dan 
is er sprake van een 
inhoudelijk conflict en 
krijgt u geen incasso-
bijstand (meer). Mogelijk 
kunt u voor dit conflict 
wel juridische hulp in de 
vorm van rechts bijstand 
krijgen. Dan geldt wel uw 
externe kosten maximum 
voor rechts bijstand.

Bij vorderingen:
- die meer dan 6 

maanden na de 
factuurdatum bij DAS 
worden gemeld;

- uit (ver)huur 
overeenkomsten van 
onroerende zaken;

- uit leverantie van gas, 
water of stroom;

- uit het verschaffen van 
consumptief krediet;

- als de schuldenaar in 
staat van faillissement 
of surseance van 
betaling is geraakt;

- als een aanvraag voor 
faillissement zonder 
toestemming van 
DAS is ingediend;

- als de schuldenaar 
verweer voert tegen 
de vordering;

- als er een 
tegenvordering door 
de schuldenaar is 
ingediend.

Nederland onbeperkt

Let op: per 
verzekerings jaar 
betaalt  
DAS maximaal  
€ 1.000 aan
griffierecht.

€ 0
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Wat moet u doen als u een conflict hebt? 
Als u een conflict hebt, kunt u DAS om hulp vragen. U krijgt dan de rechtsbijstand die staat beschreven in uw polis en in deze 
polisvoorwaarden. Het conflict moet over uzelf gaan of over de personen die u hebt meeverzekerd. Neem zo snel mogelijk 
contact op met DAS. Dat kan op verschillende manieren.

Wilt u alleen advies?
Bel dan met DAS op maandag tot en met donderdag tussen 08.00 en 20.00 uur en op vrijdag tussen 08.00 en 17.30 uur op het 
telefoonnummer (020) 651 88 15.

Wilt u uw conflict aanmelden?
Hebt u juridische hulp nodig en wilt u uw zaak direct aanmelden? Doe dit dan op een van onderstaande manieren:
- Online via: www.das.nl/zaakaanmelden
- Per post naar:
 DAS
 T.a.v. Team Intake
 Postbus 23000
 1100 DM Amsterdam

Let op! Stuur alstublieft direct de documenten mee die over het conflict gaan. Als u uw zaak via de website aanmeldt, dan kunt u 
de documenten scannen en als bijlage meesturen. En vermeld altijd uw polisnummer.

Is er sprake van spoed?
Neem dan altijd eerst telefonisch contact op met de Juridische Adviesdesk van DAS. Dat kan op maandag tot en met donderdag 
tussen 08.00 en 20.00 uur en op vrijdag tussen 08.00 en 17.30 uur op telefoonnummer (020) 651 88 15.

Het bezoekadres is afhankelijk van waar uw conflict behandeld wordt. Op www.das.nl vindt u de adressen.

Uw polis en de voorwaarden
Alle afspraken die we met u maken over de verzekering staan op het polisblad. Bijvoorbeeld hoelang de verzekering loopt en welke 
dekkingen u hebt gekozen. Op het polisblad staat ook dat voorwaarden van toepassing zijn op de verzekering. In de voorwaarden 
zijn verdere afspraken te vinden die gelden voor de verzekering.

Deze voorwaarden gelden voor de Rechtsbijstandverzekering Motorrijtuigen. Voor deze verzekering gelden ook de Algemene 
voorwaarden en de clausules die op het polisblad staan. Met clausule bedoelen wij een extra bepaling waarmee wij uw verzekering 
uitbreiden of beperken.

Wijken de voorwaarden van elkaar af? Of wijken de voorwaarden en de clausules van elkaar af? Dan gelden eerst de bepalingen 
en clausules die op het polisblad staan. Daarna gelden deze voorwaarden verzekering Rechtsbijstand Motorrijtuigen. En ten slotte 
gelden de Algemene voorwaarden.

http://www.das.nl/zaakaanmelden
http://www.das.nl
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1 Wie zijn verzekerd?

Verzekerd zijn:
- u, als degene die de verzekering heeft afgesloten;
- de gemachtigde bestuurder en de passagiers van het verzekerde motorrijtuig; en
- uw nabestaanden, voor wie u een erkende zorg- of onderhoudsplicht hebt. Zij krijgen rechtsbijstand als een verzekerde overlijdt 

door een gebeurtenis die via deze verzekering verzekerd is. De juridische hulp bestaat dan uit het instellen van een vordering tot 
voorziening in de kosten van levensonderhoud en de begrafeniskosten.

Met het verzekerde motorrijtuig bedoelen een motorrijtuig dat aangemeld is op de Garageverzekering Aansprakelijkheid 
Motorrijtuigen (rubriek G1).

U en wij
In deze voorwaarden noemen we de verzekerden steeds ‘u’. Maar als een bepaling niet voor alle verzekerden geldt, spreken we 
van ‘u als verzekeringnemer’. We noemen ASR Schadeverzekering N.V. ‘a.s.r.’, ‘we’ of ‘wij’.

2 Waar bent u verzekerd?
In welke landen u verzekerd bent, vindt u aan het eind van deze voorwaarden in het Dekkingsoverzicht.

Het recht van dat land of gebied moet wel van toepassing zijn op uw conflict. Ook moet de rechter van dat land of gebied over uw 
conflict mogen oordelen.

In het Dekkingsoverzicht Rechtsbijstand Uitgebreid staat bij het onderwerp ‘Contracten over koop, verkoop, bezit of onderhoud’ 
onder ‘Waar bent u verzekerd’ als dekkingsgebied Nederland. Onder Nederland verstaan wij het grondgebied van het Koninkrijk der 
Nederlanden dat in West-Europa ligt. Dus niet de overzeese bijzondere gemeenten Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

3 Waarvoor bent u verzekerd? 

3.1 Juridische conflicten
U bent verzekerd voor rechtsbijstand bij conflicten. Voor welke conflicten u precies verzekerd bent, leest u verderop in het 
dekkingsoverzicht. De rechtsbijstand bestaat uit juridische hulp en het vergoeden van de kosten van deze juridische hulp, voor 
conflicten die gaan over:
- het deelnemen aan het wegverkeer met het verzekerde motorrijtuig, en/of
- het kopen, bezitten, onderhouden, repareren en verkopen van het verzekerde motorrijtuig.

3.2 Keuzedekking rechtsbijstand
De verzekering Rechtsbijstand Motorrijtuigen biedt de keuze uit drie dekkingen. De dekking Verhaalservice is de meest beperkte 
dekking; de dekking Basis is ruimer; de dekking Uitgebreid is het ruimst. Op uw polisblad staat welke dekking u gekozen hebt.
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4 Waar hebt u recht op?

4.1 Juridische hulp door DAS
Voor het verlenen van de verzekerde juridische hulp hebben wij een overeenkomst gesloten met DAS. Dit houdt in dat u juridische 
hulp krijgt van de juridisch specialisten die in dienst zijn van DAS. Deze juridisch specialisten overleggen met u over de manier 
waarop uw conflict wordt behandeld. Ook informeren zij u of dat wat u wenst, haalbaar is.

Wie is DAS?
Met DAS bedoelen wij DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V. Het postadres van DAS is Postbus 23000, 
1100 DM Amsterdam. Het bezoekadres is afhankelijk van waar uw conflict behandeld wordt. Zie www.das.nl voor adressen. 
DAS is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33110754. DAS heeft een vergunning van De Nederlandse 
Bank (DNB) om rechtsbijstandverzekeringen aan te bieden. Het vergunningsnummer bij DNB is 145445. DAS staat ingeschreven 
in het register van toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12000541.

4.2 Wanneer hebt u recht op juridische hulp?
U hebt alleen recht op juridische hulp:
- als de feiten waardoor het conflict ontstaan is, het conflict zelf en de daaruit voortkomende behoefte aan juridische hulp zich 

voordoen tijdens de looptijd van de verzekering; en
- als u bij het afsluiten van de verzekering nog niet wist (of kon weten) dat u juridische hulp nodig zou hebben. Bij twijfel moet u 

aantonen dat u dat nog niet wist (of kon weten);
- als u uw verzoek om rechtsbijstand indient tijdens de looptijd van de verzekering. Als de verzekering al geëindigd is, kunt u geen 

(nieuw) verzoek om hulp meer indienen.

4.3 Meerdere conflicten
Het kan zijn dat u in meerdere conflicten hulp van DAS vraagt. Als deze conflicten dezelfde feiten als oorzaak hebben, dan ziet DAS 
deze conflicten als één conflict. Dit betekent dat u dan recht hebt op één keer het externe kostenmaximum dat voor dit conflict 
geldt. Dus niet meerdere keren.

4.4 Minimaal belang van de zaak
Het belang van het conflict is het bedrag waarover het conflict gaat. Geldt er voor het conflict een minimumbelang? Dan kunt u 
alleen aanspraak maken op juridische hulp als uw belang hoger is. In het Dekkingsoverzicht achteraan deze voorwaarden ziet u of er 
een minimumbelang geldt en zo ja, hoe hoog dat is.

Is het financieel belang van het conflict groter dan het minimumbelang maar niet groot genoeg om (nog) kosten voor juridische hulp 
te maken? Dan verleent DAS geen hulp (meer). U krijgt dan van DAS een bedrag dat gelijk is aan het belang van de zaak.

4.5 Adviesservice
Hebt u nog geen conflict, maar dreigt dat wel te ontstaan? Of hebt u een probleem of vraag waarvoor u een juridisch advies van 
een deskundige wilt hebben? En gaat dit dreigende conflict, dit probleem of deze vraag over iets wat binnen deze verzekering valt? 
Dan kunt u hierover telefonisch advies aan DAS vragen. Dit advies wordt gebaseerd op de informatie die u telefonisch aan DAS 
doorgeeft.

http://www.das.nl
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4.6 Interne kosten
De kosten voor juridische hulp van deskundigen in dienst van DAS noemen wij interne kosten. Deze interne kosten komen 
onbeperkt voor rekening van DAS. Ook als de deskundigen van DAS u bijstaan in een gerechtelijke of administratieve procedure.

4.7 Externe kosten
Alle andere kosten die volgens DAS nodig zijn bij het verlenen van rechtsbijstand in uw conflict noemen wij externe kosten.

Welke externe kosten betaalt DAS?
DAS vergoedt de volgende externe kosten:
- de kosten van de externe deskundigen die DAS namens u inschakelt. Maar alleen voor zover de kosten van deze externe 

deskundigen echt nodig zijn om de opdracht uit te voeren en deze kosten ook redelijk en noodzakelijk zijn. Met externe 
deskundigen bedoelen wij bijvoorbeeld een rechtshulpverlener of een schade-expert. Deze externe deskundige kan dan de 
(juridische) hulp verlenen, of een deel daarvan;

- griffierechten, maar alleen als een juridisch specialist van DAS namens u een procedure voert. Of als een externe deskundige die 
DAS daarvoor opdracht heeft gegeven deze procedure namens u voert;

- de kosten van een professionele en onafhankelijke conflictbemiddelaar (mediator) als DAS die voor u inschakelt. DAS betaalt 
alleen uw deel van de kosten;

- de noodzakelijke kosten van getuigen die u van de rechter moet betalen;
- de proceskosten waarvan de rechter uiteindelijk heeft bepaald dat u die moet betalen;
- de noodzakelijke reis- en verblijfkosten die u in overleg met DAS maakt, omdat een buitenlandse rechter eist dat u persoonlijk 

aanwezig bent. Of als de ingeschakelde advocaat vooraf overlegt met DAS en aannemelijk maakt dat uw aanwezigheid dringend 
gewenst is; en

- de kosten die moeten worden gemaakt om een uitspraak van de rechter uit te voeren.

Hoeveel betaalt DAS maximaal aan externe kosten? En geldt er een eigen risico?
DAS betaalt alleen de redelijke en noodzakelijke kosten.

Kunt u BTW verrekenen? Dan vergoedt DAS deze niet. Heeft DAS BTW die u kunt verrekenen wel betaald? Dan moet u deze aan 
DAS terugbetalen.

Bepaalde kosten van de juridische hulp kunnen soms verhaald worden op een andere partij. Dat betekent dat die partij de kosten 
betaalt. Als dat mogelijk is, mag DAS deze kosten namens u verhalen. Als DAS deze kosten heeft verhaald, mag DAS dit geld 
houden.

Is er sprake van een procedure? Dan gelden er soms beperkingen. En soms moet u een eigen risico betalen. Dat ziet u in de 
volgende tabel. Hebt u een externe rechtshulpverlener ingeschakeld zonder toestemming van DAS? Dan krijgt u de kosten van de 
externe rechtshulpverlener niet vergoed.

Verplichte procesvertegenwoordiging, wat betekent dat?
Dat betekent dat u volgens de wet verplicht bent om u in een gerechtelijke of administratieve procedure te laten bijstaan door 
een advocaat.
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Situatie Omschrijving

Is procesvertegenwoordiging verplicht? U moet u laten bijstaan door een advocaat. U mag deze zelf kiezen. Maar DAS moet de opdracht 
geven aan de advocaat.

Laat u zich bijstaan door een juridisch specialist van DAS? Dan geldt:
- DAS betaalt de externe kosten onbeperkt.
- U hebt geen eigen risico.

Is procesvertegenwoordiging niet verplicht? U mag kiezen door wie u zich in een gerechtelijke of administratieve procedure laat bijstaan: een 
juridisch specialist van DAS of een externe rechtshulpverlener.

Laat u zich bijstaan door een advocaat? Dan geldt:
- De interne kosten worden onbeperkt vergoed.
- De externe kosten worden vergoed tot aan het externe kostenmaximum. Het externe 

kostenmaximum vindt u in het Dekkingsoverzicht achteraan deze voorwaarden, en
- U hebt geen eigen risico.

Laat u zich bijstaan door een externe rechtshulpverlener (zoals een advocaat)? Op uw verzoek 
schakelt DAS namens u de externe rechtshulpverlener van uw keuze in. Dan geldt:
- DAS betaalt de behandelkosten (honorarium inclusief kantoor- en overige kosten) van de externe 

rechtshulpverlener die u hebt gekozen tot € 5.000. Dit bedrag is exclusief BTW. Als u de BTW niet 
kunt verrekenen, betaalt DAS ook de BTW over maximaal dit bedrag, en

- U betaalt een eigen risico van € 500. DAS geeft pas opdracht aan de externe rechtshulpverlener 
die u hebt gekozen, als DAS van u het eigen risico heeft ontvangen dat u moet betalen.

Let op: DAS betaalt pas na afloop van de procedure de behandelkosten aan de externe 
rechtshulpverlener.

4.8 Waarborgsom
Moet u een waarborgsom betalen voor uw vrijlating, voor de teruggave van uw spullen, of om een beslag op uw spullen op te 
heffen? Dan kan DAS die waarborgsom tot maximaal € 50.000 voorschieten. Het moet gaan om een waarborgsom die wordt 
gevraagd door een bevoegde overheidsinstantie. U moet dit bedrag direct aan DAS terugbetalen zodra u het terugkrijgt van de 
buitenlandse overheid. Betaalt de buitenlandse overheid het bedrag niet aan u terug? Dan moet u het toch aan DAS terugbetalen, 
maar dan binnen een jaar nadat DAS het voor u heeft voorgeschoten.

4.9 De andere partij kan uw schade bij verhaal niet betalen
Is het waarschijnlijk dat degene die u schade heeft toegebracht, minimaal drie jaar niet in staat is om u deze schade te vergoeden? 
En is uw schade meer dan € 110? Dan betaalt DAS deze schade aan u. DAS vergoedt u in zo’n geval maximaal € 750. Het moet dan 
wel vaststaan dat de schade het gevolg is van een onrechtmatige daad en dat u recht hebt op deze vergoeding. Ook moet vaststaan 
dat u de schade niet op een andere manier vergoed kunt krijgen.
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5 In welke gevallen krijgt u geen juridische hulp van DAS (meer)?
In de tabel hieronder leggen wij uit wanneer u geen hulp van DAS (meer) krijgt. Daarnaast gelden de algemene uitsluitingen die 
genoemd worden in de Algemene voorwaarden. Dit betekent onder andere dat u geen juridische hulp krijgt bij schade door 
atoomkernreacties en molest. En ook niet als u fraude pleegt of een betalingsachterstand hebt. De volledige informatie over 
algemene uitsluitingen leest u in de Algemene voorwaarden. In het Dekkingsoverzicht achteraan deze polisvoorwaarden staan per 
dekkingsonderdeel ook nog enkele specifieke uitsluitingen.

Onderwerpen Beperking of uitsluiting

1. Buiten looptijd verzekering U krijgt geen juridische hulp als de feiten waardoor het conflict ontstaan is, het conflict zelf en 
de daaruit voortkomende behoefte aan rechtsbijstand zich voordoen na beëindiging van de 
verzekering, of voordat de verzekering is ingegaan. 

2. Geen onverwacht conflict U krijgt geen juridische hulp als u bij het afsluiten van de verzekering wist (of kon weten) dat u hulp 
nodig zou hebben.

3. Vestiging buiten Nederland Bent u als verzekeringnemer niet meer in Nederland gevestigd? Dan krijgt u geen juridische hulp 
voor nieuwe conflicten.

4. Opzet U krijgt geen juridische hulp:
- als u het conflict bewust hebt veroorzaakt om er een voordeel mee te halen (dat u anders niet zou 

hebben gehad). Bijvoorbeeld als u iets deed, terwijl u had moeten begrijpen dat hierdoor zeker 
een conflict zou ontstaan, of

- als u het conflict had kunnen voorkomen, maar dat bewust niet hebt gedaan. Terwijl u dat wel kon 
zonder dat dit voor u een nadeel zou opleveren.

U krijgt ook geen juridische hulp als u een (straf)zaak door het betalen van een transactie- of 
schikkingsvoorstel kunt of had kunnen voorkomen. Of als u in een strafzaak betrokken bent en:
- u het verwijt krijgt dat u bewust de wet hebt overtreden, of
- u het verwijt krijgt dat u opzettelijk een misdrijf hebt gepleegd.

Blijkt aan het einde van de strafzaak dat u niet opzettelijk of bewust hebt gehandeld? Dan vergoedt 
DAS alsnog de kosten die u in die strafzaak hebt gemaakt. Die kosten moeten dan wel noodzakelijk 
zijn gemaakt en ook redelijk zijn. Ook moet die strafzaak volgens deze rechtsbijstandverzekering 
verzekerd zijn.

5. Schaden van de belangen van DAS Handelt u in strijd met de polisvoorwaarden en schaadt u daardoor de belangen van DAS? 
Bijvoorbeeld doordat u de zaak zo laat bij DAS aanmeldt, dat DAS alleen met extra moeite of meer 
kosten hulp aan u kan verlenen? Dan krijgt u geen hulp.

6. Meningsverschil met DAS Hebt u een conflict met DAS, bijvoorbeeld over een uitleg van deze polisvoorwaarden die voor u 
nadelig is, of over de juridische dienstverlening? Dan verleent DAS geen juridische hulp.

Let op: geeft de rechter u uiteindelijk gelijk? Dan vergoedt DAS de kosten van rechtsbijstand die u 
hebt gemaakt. Maar alleen voor zover deze kosten noodzakelijk en redelijk waren.

7. Instaan voor anderen of 

vorderingen van anderen

U krijgt geen juridische hulp als het conflict in de volgende situaties is ontstaan:
- doordat u instaat voor de verplichtingen van anderen, zoals garantstelling of borg, of
- doordat u een vordering of verplichting van iemand anders hebt overgenomen, of
- doordat een verplichting van iemand anders op u is overgegaan. Bijvoorbeeld als u de plaats van 

een ander hebt ingenomen, waardoor u partij wordt in een conflict dat oorspronkelijk van die 
ander was. 
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Onderwerpen Beperking of uitsluiting

8. Schade door u veroorzaakt Eist iemand van u een vergoeding voor schade die u zou hebben toegebracht omdat u onrechtmatig 
hebt gehandeld? Dan krijgt u hiervoor geen hulp van DAS.

9. Fiscale zaken Heeft het conflict te maken met invoerrechten, accijnzen, leges, of andere fiscale zaken?  
Dan krijgt u geen juridische hulp.

10. Verhuur, lease of bijzonder zakelijk 

gebruik

U krijgt geen hulp bij juridische conflicten als het verzekerde motorrijtuig:
- wordt verhuurd of geleased aan een ander, of
- wordt gebruikt voor vervoer van personen of van vracht, of
- wordt gebruikt als lesmotorrijtuig of om examens mee af te nemen.

Let op: staat op uw polisblad dat uw motorrijtuig voor bijzondere doeleinden wordt gebruikt? 
Dan is uw motorrijtuig tijdens dit gebruik wel verzekerd. Maar heeft het conflict te maken met de 
overeenkomsten die u specifiek voor dit bijzondere gebruik afsluit? Bijvoorbeeld overeenkomsten 
voor het verhuren van het motorrijtuig, het geven van rijlessen of afnemen van examens, het 
vervoeren van personen tegen betaling (bijvoorbeeld taxi) of vervoer van goederen voor derden 
(bijvoorbeeld bezorgdienst of beroepsgoederenvervoer)? Dan krijgt u geen hulp.

11. Onbevoegd besturen van het 
verzekerde motorrijtuig

Heeft het conflict te maken met het onbevoegd besturen van het verzekerde motorrijtuig?  
Dan krijgt u geen hulp.

Dit geldt niet als u niet wist en redelijkerwijs ook niet kon weten dat de bestuurder niet bevoegd was 
om het verzekerde motorrijtuig te besturen.

12. Aanschaf tweedehands motorrijtuig U krijgt alleen hulp bij conflicten over de aanschaf van tweedehands motorrijtuigen:
- als u deze koopt bij een officiële dealer en/of BOVAG- of FOCWA-bedrijf, en
- als u bij de aanschaf schriftelijke garantie hebt gekregen.

13. Het financiële belang van de zaak Geldt er voor het conflict een minimumbedrag? Dan kunt u alleen aanspraak maken op 
rechtsbijstand als het schadebedrag hoger is of uw financieel belang hoger is.

Of er een minimumbelang is, vindt u in het Dekkingsoverzicht achteraan deze voorwaarden.

Is het financieel belang van het conflict groter dan het minimumbelang maar niet groot genoeg om 
(nog) kosten voor juridische hulp te maken? Dan verleent DAS geen hulp (meer). U krijgt dan van 
DAS een bedrag dat gelijk is aan het belang van de zaak.

14. Geen redelijke kans Vindt DAS dat er geen redelijke kans meer bestaat dat u gelijk krijgt? Dan mag DAS de hulp 
stopzetten.

Let op: beslist DAS dat er geen redelijke kans bestaat dat u gelijk krijgt? En u bent het daar niet mee 
eens? Dan kunt u gebruikmaken van de geschillenregeling (zie hoofdstuk 6.5).

6 Hoe verleent DAS de juridische hulp? 

6.1 DAS geeft juridische hulp
De juridisch specialist van DAS:
- adviseert u over uw rechten en uw juridische mogelijkheden;
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- treedt voor en namens u op en staat u bij als u met iemand een conflict hebt. Ook verdedigt hij u tegen de eisen van deze partij;
- maakt voor u een verzoekschrift of bezwaarschrift als de zaak aan een rechter moet worden voorgelegd. En hij verdedigt dan het 

verzoek- of bezwaarschrift;
- schakelt namens u een advocaat in als u die nodig hebt om u bij de rechter bij te staan;
- betaalt de kosten voor de rechtshulpverlening of schiet deze voor. Van dit laatste is sprake als u die kosten terugkrijgt of kunt 

terugkrijgen van degene met wie u een conflict hebt. U moet deze kosten dan aan DAS terugbetalen;
- zorgt ervoor dat de partij met wie u een conflict hebt zich houdt aan de uitspraken die een rechter in dit conflict heeft gedaan.  

Dit doet DAS tot maximaal vijf jaar na de uitspraak.

Wat mag u verwachten van DAS?
- De juridisch specialisten in dienst van DAS houden zich aan de Gedragscode Rechtshulpverlening van DAS.  

U vindt de gedragscode op www.das.nl
- DAS is aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars en leeft de Gedragscode Verzekeraars na.  

De tekst van deze code vindt u op www.verzekeraars.nl
- DAS houdt zich ook aan de Kwaliteitscode Rechtsbijstand van het Verbond van Verzekeraars.  

U vindt de kwaliteitscode op www.das.nl
- DAS houdt zich aan bepaalde reactietermijnen. U vindt de reactietermijnen op www.das.nl

6.2 Externe deskundigen
Als DAS dit nodig vindt, kan DAS besluiten om een deskundige in te schakelen die niet in dienst van DAS is. Deze deskundige 
behandelt dan (een deel van) uw conflict. Deze deskundigen zijn bijvoorbeeld rechtshulpverleners (advocaten of andere juristen), 
deskundigen die beoordelen wat de oorzaak of de omvang van de schade is, artsen of mediators.

Wat zijn de regels bij het inschakelen van externe deskundigen en/of rechtshulpverleners?
- DAS beslist of het nodig is om een externe deskundige in te schakelen bij de behandeling van uw conflict.
- DAS overlegt altijd eerst met u voordat DAS de opdracht aan een externe deskundige geeft.
- U mag niet zelf een externe deskundige een opdracht geven. DAS geeft de opdracht aan de externe deskundige altijd 

namens u. Dat geldt ook als u ervoor hebt gekozen uw zaak niet door een juridisch specialist van DAS, maar door een externe 
rechtshulpverlener te laten behandelen. U geeft hiervoor automatisch toestemming aan DAS als u deze verzekering afsluit. 
Deze toestemming kunt u niet intrekken.

- Wilt u tijdens de behandeling van uw conflict veranderen van externe deskundige? Dan kan dat alleen met uitdrukkelijke 
toestemming van DAS. Ook hoeft DAS in hetzelfde conflict niet aan meer dan één externe deskundige een opdracht te 
geven.

- Is er een externe deskundige ingeschakeld? Dan blijft de rol van DAS beperkt tot het betalen van zijn kosten volgens de 
voorwaarden van deze verzekering. DAS heeft dan geen inhoudelijke bemoeienis meer met de behandeling van uw geschil. 
DAS is niet aansprakelijk voor eventuele fouten van deze externe deskundige.

- Als vertegenwoordiging door een advocaat verplicht is bij een zaak voor een Nederlandse rechter, dan moet de advocaat in 
Nederland zijn ingeschreven en in Nederland een kantoor hebben.

- Bij een zaak voor een buitenlandse rechter moet de advocaat in dat land zijn ingeschreven.
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6.3 Uw tegenpartij krijgt ook juridische hulp van DAS (belangenconflict)
Het komt voor dat beide partijen in een juridisch conflict recht hebben op juridische hulp van DAS. Dan is er een belangenconflict. 
Wat er dan gebeurt, hangt af van de situatie.
- Is het een conflict tussen u als verzekeringnemer en een van de andere verzekerden op dezelfde polis? Dan krijgt alleen u als 

verzekeringnemer juridische hulp van DAS.
- Is het een conflict tussen twee verzekerden op dezelfde polis? Dan geeft DAS alleen juridische hulp aan de verzekerde die u als 

verzekeringnemer aanwijst.
- Is het een conflict tussen twee verzekerden op twee verschillende polissen? Dan hebben beide verzekerden recht op juridische 

hulp door een externe hulpverlener naar eigen keuze.
U mag deze rechtshulpverlener niet zelf een opdracht geven. Dat mag alleen DAS namens u doen. DAS betaalt in dit geval 
de kosten van de door u gekozen rechtshulpverlener tot maximaal het verzekerde bedrag. Ook als er een administratieve of 
gerechtelijke procedure wordt gevoerd waarbij er geen sprake is van verplichte procesvertegenwoordiging. Wel moeten de kosten 
steeds redelijk en noodzakelijk zijn.

6.4 Meerdere personen hebben hetzelfde conflict als u
Zijn er meerdere personen bij het conflict betrokken? En hebben zij hetzelfde belang als u? En wilt u samen met hen actie 
ondernemen tegen uw tegenpartij? Dan kan DAS besluiten om niet zelf juridische hulp te verlenen. Maar u toestemming te geven 
mee te doen aan de gezamenlijke actie tegen de tegenpartij. In dat geval betaalt DAS uw aandeel in de kosten van die gezamenlijke 
actie. Uw aandeel in de kosten stelt DAS in alle redelijkheid achteraf vast door de totale kosten van de gezamenlijke actie te delen 
door het aantal personen dat direct belang heeft bij die gezamenlijke actie.

Wilt u niet meedoen aan de gezamenlijke actie? Dan krijgt u hulp van een juridisch specialist die in dienst is van DAS.

6.5 Geschillenregeling
Het kan zijn dat u en de juridisch specialist van DAS van mening verschillen over de regeling van het conflict dat u bij DAS hebt 
gemeld, namelijk:
- over de vraag of uw zaak haalbaar is, of
- over de manier waarop het dossier juridisch-inhoudelijk verder moet worden behandeld.
U moet zo’n meningsverschil bespreken met uw juridisch specialist van DAS. Wordt u het samen niet eens? Dan kunt u DAS vragen 
om de geschillenregeling toe te passen.

De geschillenregeling werkt als volgt:
- DAS legt de juridische zienswijze van u en van uw specialist voor aan een externe advocaat. Deze advocaat geeft dan een 

onafhankelijk oordeel over de verdere behandeling van uw conflict.
- U mag die advocaat zelf kiezen. DAS geeft namens u de opdracht aan de advocaat. U mag dus niet zelf de opdracht geven.
- DAS betaalt de kosten van de advocaat nadat DAS de opdracht heeft gegeven. Maar alleen voor zover deze kosten nodig zijn om 

de opdracht uit te voeren en voor zover deze kosten redelijk en noodzakelijk zijn. Deze kosten tellen niet mee voor het externe 
kostenmaximum.

- De advocaat brengt alleen een oordeel uit en neemt de behandeling van de zaak niet over. DAS volgt het oordeel van de 
advocaat op. DAS is niet verplicht om de behandeling van de zaak na het oordeel van de advocaat over te dragen aan een 
deskundige die niet in dienst is van DAS.

- Bent u het niet eens met het oordeel van de advocaat? Dan kunt u de zaak buiten DAS om en op eigen kosten laten behandelen.
- Krijgt u daarna van de rechter alsnog gelijk? Dan vergoedt DAS de kosten van deze behandeling. Maar alleen als een externe 

rechtshulpverlener uw conflict heeft behandeld. DAS betaalt alleen de noodzakelijke en redelijke kosten. Daarbij geldt voor het 
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voeren van een gerechtelijke of administratieve procedure ook de maximale vergoeding voor de behandelkosten die voor uw 
conflict gelden.

- DAS kan besluiten de behandeling over te dragen aan een externe hulpverlener. Dit mag niet de advocaat zijn die het 
onafhankelijke oordeel heeft gegeven. En ook niet een advocaat of andere deskundige die bij hetzelfde kantoor werkt als de 
advocaat die het onafhankelijke oordeel heeft gegeven.

Hebt u een meningsverschil met een advocaat of andere deskundige die niet in dienst is van DAS? Dan is deze geschillenregeling 
niet van toepassing.

6.6 Foutieve behandeling van uw conflict
Vindt u dat de juridisch specialist in dienst van DAS een fout heeft gemaakt in de behandeling van uw dossier, en dat u daardoor 
schade lijdt? Dan kunt u dit schriftelijk melden aan de directie van DAS. De directie stelt dan een onderzoek in en stuurt u een 
schriftelijke reactie.

DAS is verzekerd voor beroepsfouten van juridisch specialisten die in dienst zijn van DAS. Uw juridisch specialist kan u over deze 
verzekering informeren. Blijkt inderdaad dat een juridisch specialist van DAS een fout heeft gemaakt? Dan vergoedt DAS de schade 
die u hebt geleden. Het maximale bedrag dat u vergoed krijgt, is het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van DAS betaalt, 
plus het eigen risico van DAS op deze aansprakelijkheidsverzekering.

De kosten die u maakt in uw actie(s) tegen DAS komen in beginsel voor uw eigen rekening. Geeft de rechter u uiteindelijk gelijk? 
Dan vergoedt DAS achteraf de kosten van rechtsbijstand die u hebt gemaakt. Dit doet DAS voor zover deze kosten noodzakelijk en 
redelijk waren.

Wij en DAS zijn niet aansprakelijk voor fouten van deskundigen die niet in dienst zijn van DAS, zoals advocaten.

6.7 Klachtenregeling
Als u een klacht hebt over de behandeling van uw conflict door DAS, dan is het belangrijk dat u dit zo snel mogelijk bespreekt met 
uw juridisch specialist. Hij of zij zal samen met u bekijken welke mogelijkheden er zijn om uw bezwaren weg te nemen.

Wilt u een klacht indienen bij DAS over de wijze van verlening van de juridische hulp? In de klachtenregeling van DAS leest u hoe u 
dit kunt doen. De klachtenregeling vindt u op www.das.nl.

Levert uw klacht bij DAS niet het gewenste resultaat op? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de rechter.

7 Wat verwachten wij en DAS van u bij een aanvraag, wijziging of verzoek om juridische hulp? Wat zijn 
de gevolgen als u zich daar niet aan houdt?

7.1 Uw verplichtingen

Medewerking verlenen
DAS wil uw belangen zo goed mogelijk verdedigen. Dit kan alleen als u meewerkt. Dit betekent in ieder geval:
- U moet het conflict zo snel mogelijk nadat het is ontstaan bij DAS melden.
- U moet DAS in de gelegenheid stellen om te proberen het conflict met uw tegenpartij zonder een procedure op te lossen en tot 

een minnelijke regeling te komen. U moet daaraan uw medewerking verlenen.

http://www.das.nl
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- U volgt aanwijzingen op van DAS en de deskundigen die zij hebben ingeschakeld.
- U verleent uw volledige medewerking aan de afhandeling van de schade en onderzoeken.
- U geeft toestemming dat DAS informatie over uw zaak krijgt van een externe deskundige (zoals advocaten en artsen) of deze mag 

inzien.
- U toont (de omvang van) het conflict en het (financiële) belang aan als DAS dat van u vraagt.
- U werkt mee aan een verzoek om in een strafzaak als civiele partij op te treden.
- U werkt mee (of u draagt uw rechten aan DAS over) om de gemaakte kosten op een ander te verhalen.
- U doet niets wat onze belangen of die van DAS schaadt.
- U doet alles wat u redelijkerwijs kunt doen om het conflict te voorkomen.

Terugbetalen van kosten die DAS heeft voorgeschoten
Als u geld ontvangt voor kosten die DAS heeft voorgeschoten of betaald, dan betaalt u dit na ontvangst direct terug aan DAS. Dat 
geldt ook voor proceskosten die u volgens een onherroepelijk vonnis ontvangt en voor buitengerechtelijke kosten die aan u worden 
betaald. 

Aantonen van het conflict
DAS kan u bij onduidelijkheden vragen aan te tonen dat er een conflict is. U moet dan een deskundige een rapport laten maken 
waaruit blijkt wie de veroorzaker is van het conflict, wat de oorzaak is en wat de feitelijke gevolgen zijn. Blijkt uit dit rapport dat u 
recht hebt op rechtsbijstand? Dan vergoedt DAS de redelijke kosten van dit rapport.

Wijzigingen doorgeven
U bent verplicht om ons tijdens de looptijd van uw verzekering juist en zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen, te 
informeren als er iets gebeurt dat wij moeten weten.

Krijgt u juridische hulp van DAS? Dan gaat DAS ervan uit dat u woont op het adres dat u het laatst aan ons hebt doorgegeven.  
Alle post stuurt DAS naar dit adres. Dat geldt ook voor een e-mailadres dat u hebt opgegeven. Als uw adres of e-mailadres 
verandert, moet u dat zo snel mogelijk aan DAS en aan ons doorgeven.

De juiste gegevens opgeven
U bent verplicht om bij het aanvragen en wijzigen van de verzekering en bij uw verzoek om juridische hulp de juiste gegevens te 
verstrekken. Bij het afsluiten van de verzekering baseren wij ons op de informatie die we van u en uw adviseur hebben ontvangen. 
Verandert er iets tijdens de looptijd van uw verzekering? Geef dat dan altijd direct aan ons door, dan passen wij uw verzekering zo 
nodig aan.

Uw verzoek om juridische hulp
U geeft DAS alle informatie die zij nodig heeft om te beoordelen of u recht hebt op rechtsbijstand. Stuur bewijsstukken, gegevens 
en documenten zo snel mogelijk naar DAS of naar de deskundige(n) die DAS heeft ingeschakeld. U bent verplicht om bij het melden 
van een conflict de juiste gegevens te verstrekken.

7.2 Gevolgen als u zich niet aan uw verplichtingen houdt
Houdt u zich niet aan de verplichtingen en schaadt u onze belangen of die van DAS? Dan hebt u geen recht (meer) op juridische 
hulp. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als u onjuiste informatie verstrekt bij het melden van een conflict of als u het conflict te laat 
meldt.
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Ontdekken wij achteraf dat de gegevens op uw aanvraag, wijzigingsverzoek, polisblad of verzoek om juridische hulp niet kloppen? 
Dan kan dat gevolgen hebben voor uw recht op juridische hulp en de voortzetting van de verzekering. Zo nodig passen wij uw 
premie en/of de voorwaarden aan of beëindigen wij uw verzekering, eventueel met terugwerkende kracht. U krijgt daarvan bericht.

In de Algemene voorwaarden kunt u lezen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. In aanvulling hierop geldt het volgende.

Hoe gaat DAS om met uw persoonlijke gegevens?
DAS beschikt over uw persoonlijke gegevens. Die krijgt DAS wanneer u DAS om hulp vraagt. Deze gegevens gebruikt DAS:
- om vast te stellen of u recht hebt op hulp;
- om u hulp te geven;
- om fraude te voorkomen en te bestrijden;
- voor statistisch onderzoek.

DAS houdt zich aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars. Op www.das.nl/privacy kunt u nalezen hoe 
DAS met uw privacy omgaat.

DAS mag over de afhandeling van uw conflict alleen contact hebben met u.

Als u DAS om hulp vraagt, geeft DAS niet zomaar informatie aan uw verzekeringsadviseur over de inhoud van uw conflict.  
Wilt u dat DAS wel informatie geeft aan uw verzekeringsadviseur over de inhoud van uw conflict? Dan moet u DAS daarvoor 
apart toestemming geven. Die toestemming moet u voor ieder conflict opnieuw geven.

Wilt u dat een andere persoon contact met DAS heeft over uw conflict? Of dat DAS over uw conflict informatie verstrekt?  
Dan moet u daarvoor een machtiging ondertekenen. Pas daarna mag DAS die andere persoon informatie geven over de hulp die 
u van DAS krijgt. Die toestemming moet u voor ieder conflict opnieuw geven.

8 Wat als ...? Bijzondere situaties

8.1  Wat als u tijdelijk een motorrijtuig te leen krijgt van de garage als uw eigen verzekerde motorrijtuig een onderhoudsbeurt 
krijgt of gerepareerd wordt?
Deze verzekering geldt ook voor een motorrijtuig die u tijdelijk meekrijgt van de garage als uw eigen verzekerde motorrijtuig een 
onderhoudsbeurt krijgt of gerepareerd wordt. Wij zien dan het geleende motorrijtuig tijdelijk als het verzekerde motorrijtuig. Zodra 
u het geleende motorrijtuig weer inlevert, zien wij het geleende motorrijtuig niet meer als het verzekerde motorrijtuig. Zodra uw 
verzekering eindigt bent u niet meer verzekerd, ook niet bij gebruik van het geleende motorrijtuig.

8.2 Wat als u als verzekeringnemer naar een ander (vestigings)adres binnen Nederland verhuist?
Dan moet u dat binnen 30 dagen aan ons melden.

8.3 Wat als u als verzekeringnemer naar het buitenland verhuist?
Dan eindigt de verzekering automatisch. En krijgt u geen juridische hulp voor nieuwe conflicten.

http://www.das.nl/privacy
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8.4 Wat als uw verzekerde motorrijtuig een buitenlands kenteken krijgt?
Dan eindigt de verzekering automatisch, zodra uw verzekerde motorrijtuig een buitenlands kenteken heeft.

8.5 Wat als uw verzekerde motorrijtuig lang in het buitenland is?
De verzekering eindigt op het moment dat uw verzekerde motorrijtuig meer dan de helft van het jaar aaneengesloten in het 
buitenland is. Maar is dit in een land binnen de Europese Unie of in het Verenigd Koninkrijk? Dan eindigt de verzekering uiterlijk op 
de eerstvolgende jaarlijkse verlengingsdatum van uw verzekering.

8.6 Wat als u als verzekeringnemer overlijdt?
Als u overlijdt, eindigt de verzekering niet automatisch. Uw erfgenamen moeten uw overlijden zo snel mogelijk aan ons melden. 
Maar uiterlijk binnen 30 dagen.

8.7 Wat als het motorrijtuig wordt gebruikt voor criminele of strafbare activiteiten?
U bent niet verzekerd als het motorrijtuig wordt gebruikt voor criminele of strafbare activiteiten. Meer hierover leest u in de 
Algemene voorwaarden. U bent wel verzekerd als u kunt aantonen dat u hier niets van wist, of dat het tegen uw wil gebeurde en dat 
u niets te verwijten valt.

8.8 Wat als het conflict verband houdt met terrorisme?
Wordt het conflict veroorzaakt door een terroristische aanslag? Dan krijgt u misschien minder of geen hulp. DAS verleent in dat  
geval alleen hulp voor zover de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT) die verzekert.  
Meer informatie hierover leest u in het ‘Clausuleblad Terrorismedekking’ en het ‘Protocol Afwikkeling claims’ van de NHT. De tekst  
van dit clausuleblad is gedeponeerd op 23 november 2007 onder nummer 27178761 bij de Kamer van Koophandel Amsterdam.  
Meer informatie vindt u in de Algemene voorwaarden en op www.terrorismeverzekerd.nl.
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Begrippenlijst

Clausule: een extra bepaling waarmee wij uw verzekering uitbreiden of beperken.

Motorrijtuig:
- het motorrijtuig dat op uw polisblad staat;
- de bagagewagen, caravan, vouwwagen, aanhangwagen of iets vergelijkbaars, die/dat aan dat motorrijtuig is gekoppeld;
- een leenmotorrijtuig dat u hebt meegekregen van de garage of de reparateur, omdat het motorrijtuig dat op uw polisblad staat 

een onderhoudsbeurt krijgt of gerepareerd wordt.

Rechtsbijstand: juridische hulp die wordt verleend en waarvan de kosten worden betaald. Wij hebben voor deze verzekering een 
overeenkomst gesloten met DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. U krijgt hulp van juridisch specialisten 
die in dienst zijn van DAS.
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Dekkingsoverzicht

De verzekering Rechtsbijstand Motorrijtuigen biedt de keuze uit drie dekkingen. De dekking Verhaalservice is de meest beperkte 
dekking; de dekking Basis is ruimer; de dekking Uitgebreid is het ruimst. Op uw polisblad staat welke dekking u gekozen hebt.

Rechtsbijstand Verhaalservice

Onderwerp U krijgt hulp bij 

conflicten:

U krijgt geen hulp: Waar bent u  

verzekerd?

Kosten

maximum

Minimaal 

belang

Schade in het 
verkeer

Bij het verhalen van 
schade die ontstaat 
tijdens deelname 
aan het wegverkeer 
met het verzekerde 
motorrijtuig.

Met schade bedoelen 
we:
- schade aan 

het verzekerde 
motorrijtuig;

- waarde-
vermindering die 
door schade aan 
het verzekerde 
motorrijtuig 
ontstaat;

- de huurkosten van 
een vervangend 
motorrijtuig;

- schade aan uw 
goederen die zich 
in het motorrijtuig 
bevinden.

- Als degene die het motorrijtuig 
bestuurde, daarvoor niet 
bevoegd was. Dit geldt niet als u 
kunt aantonen dat u niet wist of 
kon weten dat de bestuurder niet 
bevoegd was.

- Als het gaat om letselschade.

U bent verzekerd in 
de landen die op 
uw Internationaal 
Motorrijtuigverzeke-
ringbewijs (de Groene 
kaart) staan.

Geen maximum € 110
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Rechtsbijstand Basis

Onderwerp U krijgt hulp bij 

conflicten:

U krijgt geen hulp: Waar bent u  

verzekerd?

Kosten

maximum

Minimaal 

belang

Schade in het 
verkeer

Bij het verhalen van 
schade die ontstaat 
tijdens deelname 
aan het wegverkeer 
met het verzekerde 
motorrijtuig.

Als degene die het motorrijtuig 
bestuurde, daarvoor niet bevoegd 
was. Dit geldt niet als u kunt 
aantonen dat u niet wist of kon 
weten dat de bestuurder niet 
bevoegd was.

U bent verzekerd in 
de landen die op 
uw Internationaal 
Motorrijtuigverzeke-
ringbewijs (de Groene 
kaart) staan.

Geen maximum € 110

Strafzaken Als u strafrechtelijk 
wordt vervolgd 
in verband met 
deelname aan het 
wegverkeer met 
het verzekerde 
motorrijtuig waarbij 
schade is ontstaan. 

Als u in een strafzaak betrokken 
bent en u:
- wordt verweten bewust de wet te 

hebben overtreden;
- het verwijt krijgt dat u opzettelijk 

een misdrijf hebt gepleegd. 

Of als u de strafzaak door het 
betalen van een transactie- of 
schikkingsvoorstel (boete) kunt of 
had kunnen voorkomen.

Blijkt aan het einde van de strafzaak 
dat u niet opzettelijk of bewust 
hebt gehandeld? Dan vergoedt 
DAS alsnog de kosten die u in die 
strafzaak gemaakt hebt. Die kosten 
moeten dan wel noodzakelijk zijn 
gemaakt en ook redelijk zijn. Ook 
moet die strafzaak volgens uw 
rechtsbijstandverzekering verzekerd 
zijn.

U bent verzekerd in 
de landen die op 
uw Internationaal 
Motorrijtuigverzeke-
ringbewijs (de Groene 
kaart) staan.

Geen maximum € 110

Conflicten over 
vergoeding of 
reparatie van een 
schade

Bij een conflict over 
de vergoeding of 
reparatie van een 
schade die op grond 
van deze verzekering 
verhaald wordt.

U bent verzekerd in 
de landen die op 
uw Internationaal 
Motorrijtuigverzeke-
ringbewijs (de Groene 
kaart) staan.

Geen maximum € 110
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Rechtsbijstand Uitgebreid

Onderwerp U krijgt hulp bij 

conflicten:

U krijgt geen hulp: Waar bent u  

verzekerd?

Kosten

maximum

Minimaal 

belang

Schade in het 
verkeer

Bij het verhalen van 
schade die ontstaat 
tijdens deelname 
aan het wegverkeer 
met het verzekerde 
motorrijtuig.

Als degene die het motorrijtuig 
bestuurde, daarvoor niet bevoegd 
was. Dit geldt niet als u kunt 
aantonen dat u niet wist of kon 
weten dat de bestuurder niet 
bevoegd was.

U bent verzekerd in 
de landen die op 
uw Internationaal 
Motorrijtuigverzeke-
ringbewijs (de Groene 
kaart) staan.

Geen maximum € 110

Strafzaken Als u strafrechtelijk 
wordt vervolgd 
in verband met 
deelname aan het 
wegverkeer met 
het verzekerde 
motorrijtuig waarbij 
schade is ontstaan. 

Als u in een strafzaak betrokken 
bent en u:
- wordt verweten bewust de wet te 

hebben overtreden;
- het verwijt krijgt dat u opzettelijk 

een misdrijf hebt gepleegd.

Of als u de strafzaak door het 
betalen van een transactie- of 
schikkingsvoorstel (boete) kunt of 
had kunnen voorkomen.

Blijkt aan het einde van de strafzaak 
dat u niet opzettelijk of bewust 
hebt gehandeld? Dan vergoedt 
DAS alsnog de kosten die u in die 
strafzaak gemaakt hebt. Die kosten 
moeten dan wel noodzakelijk zijn 
gemaakt en ook redelijk zijn. Ook 
moet die strafzaak volgens uw 
rechtsbijstandverzekering verzekerd 
zijn.

U bent verzekerd in 
de landen die op 
uw Internationaal 
Motorrijtuigverzeke-
ringbewijs (de Groene 
kaart) staan.

Geen maximum € 110

Contracten over 
slepen, reparatie of 
vervoer

- Over een sleep-  
of reparatiecontract 
van uw verzekerde 
motorrijtuig.

- Die rechtstreeks 
verband houden 
met een 
vervoerscontract.

U bent verzekerd in 
de landen die op 
uw Internationaal 
Motorrijtuigverzeke-
ringbewijs (de Groene 
kaart) staan.

Geen maximum € 110

Contracten over 
koop, verkoop, 
bezit of onderhoud

Over koop, verkoop, 
bezit of onderhoud 
van het verzekerde 
motorrijtuig.

Als u een tweedehands voertuig 
koopt zonder schriftelijke garantie 
van een officiële dealer of een 
Bovag- of Focwa-garage.

Nederland Geen maximum € 110
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Uw polis en de voorwaarden
Alle afspraken die we met u maken over de verzekering staan op het polisblad. Bijvoorbeeld hoelang de verzekering loopt en welke 
dekkingen u hebt gekozen. Deze voorwaarden gelden voor de Schade Inzittendenverzekering. Voor deze verzekering gelden ook de 
Algemene voorwaarden en de clausules die op het polisblad staan. Met clausule bedoelen wij een extra bepaling waarmee wij uw 
verzekering uitbreiden of beperken.

Wijken de voorwaarden van elkaar af? Of wijken de voorwaarden en de clausules van elkaar af? Dan gelden eerst de bepalingen en clausules 
die op het polisblad staan. Daarna gelden deze voorwaarden Schade Inzittendenverzekering. En tenslotte gelden de Algemene voorwaarden.

1 Wie zijn verzekerd?
Verzekerd zijn de gemachtigde bestuurder en gemachtigde passagiers van het verzekerde motorrijtuig.

Met het verzekerde motorrijtuig bedoelen wij een motorrijtuig dat aangemeld is op de Garageverzekering Aansprakelijkheid 
Motorrijtuigen (rubriek G1). Hebt u Schade aan motorrijtuigen van klanten (rubriek G4) verzekerd? Dan bedoelen wij met het verzekerde 
motorrijtuig ook de motorrijtuigen die onder de dekking van de Schade aan motorrijtuigen van klanten (rubriek G4) vallen.

U en wij
In deze voorwaarden noemen we de verzekerden steeds ‘u’, maar niet als een bepaling alleen geldt voor de (rechts)persoon die 
de verzekering heeft afgesloten. In dat geval schrijven we ‘u als verzekeringnemer’. We noemen ASR Schadeverzekering N.V. 
‘a.s.r.’, ‘we’ of ‘wij’.

2 In welke landen bent u verzekerd? Voor hoeveel bent u verzekerd?

2.1 In welke landen bent u verzekerd?
U bent verzekerd in de landen die op uw Internationaal Motorrijtuigverzekeringsbewijs (de Groene kaart) staan. U bent niet 
verzekerd in de landen die op de Groene kaart zijn doorgekruist.

2.2 Voor hoeveel bent u verzekerd?
U bent verzekerd voor maximaal het bedrag dat op uw polisblad staat.

3 Voor welke schade bent u verzekerd? En voor welke niet?
U bent verzekerd voor schade die u lijdt door een verkeersongeval met of in de directe nabijheid van het verzekerde motorrijtuig.

Met schade bedoelen wij:
- schade door lichamelijk letsel, of
- schade door overlijden, of
- schade aan spullen.

Met lichamelijk letsel bedoelen wij dat uw gezondheid is aangetast door geweld van buitenaf. Het letsel moet objectief vastgesteld 
kunnen worden door een arts.
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Met spullen bedoelen wij de spullen uit uw particuliere huishouding die zich op het moment van het verkeersongeval bevinden in of 
op het verzekerde motorrijtuig, of die u bij u draagt. En die door het verkeersongeval beschadigd raken. Met spullen bedoelen wij 
niet: geld.

Met een verkeersongeval bedoelen wij een gebeurtenis waarbij schade wordt veroorzaakt door een aanrijding, een botsing, in 
het water raken, omslaan, slippen of van de weg raken, of door blikseminslag, brand of ontploffing. Bij de gebeurtenis moet het 
verzekerde motorrijtuig direct betrokken zijn.

Met brand bedoelen wij een vuur dat ontstaat door verbranding buiten een haard, dat met vlammen gepaard gaat en dat in staat 
is zich op eigen kracht te verspreiden. Met brand bedoelen wij niet: het doorbranden, oververhitten, smeulen, schroeien, zengen, 
smelten en verkolen.

Met ontploffing bedoelen wij een plotselinge en hevige uitbarsting van gassen of dampen.

De verzekerde gebeurtenissen staan in de tabel hieronder genoemd. 

Het moet gaan om een gebeurtenis die plotseling en onvoorzien is. Schade die ontstaat door langzaam inwerkende processen valt 
hier niet onder. De gebeurtenis moet plaatsvinden tijdens de looptijd van de verzekering. Een gebeurtenis is een voorval of een 
reeks van voorvallen die met elkaar verband houden, waardoor schade ontstaat. En bij het sluiten van de verzekering moet het voor 
u en voor ons onzeker zijn dat uit deze gebeurtenis schade zal ontstaan. Dit wordt ook wel het wettelijke vereiste van onzekerheid 
genoemd.

3.1 Schade Inzittenden
U bent verzekerd voor schade veroorzaakt door gebeurtenissen in de tabel hieronder. We noemen hier ook de uitsluitingen 
en beperkingen die van toepassing zijn. Daarnaast gelden de algemene uitsluitingen die genoemd worden in de Algemene 
voorwaarden. Dit betekent dat u niet verzekerd bent voor schade door atoomkernreacties en molest. En ook niet als u fraude pleegt, 
of een betalingsachterstand hebt. De volledige informatie over algemene uitsluitingen leest u in de Algemene voorwaarden.
U bent ook niet verzekerd in de situaties die zijn beschreven in hoofdstuk 3.2.

Gebeurtenis Dekking Beperking of uitsluiting

1. Verkeersongeval tijdens 
deelname aan het verkeer 
met het verzekerde 
motorrijtuig

U bent verzekerd voor schade die u lijdt als 
bestuurder of passagier van het verzekerde 
motorrijtuig.

Hebt u tijdens het verkeersongeval geen wettelijk 
verplichte autogordel om? Dan vergoeden wij 
75% van het schadebedrag. Dit geldt alleen 
voor schade door lichamelijk letsel. En als u 
kunt bewijzen dat het letsel niet is veroorzaakt 
of verergerd doordat u geen autogordel droeg, 
vergoeden wij de schade volledig.

U krijgt geen vergoeding voor schade aan uw 
verzekerde motorrijtuig en de accessoires en 
onderdelen die daarbij horen.

2. Verkeersongeval in de directe 
nabijheid van het verzekerde 
motorrijtuig

U bent verzekerd voor schade die u lijdt als 
bestuurder of passagier van het verzekerde 
motorrijtuig:
- terwijl u instapt of uitstapt;
- terwijl u brandstof aan het bijvullen bent;
- terwijl u de accu voor de aandrijving aan het 

opladen bent;
- terwijl u een noodreparatie aan het motorrijtuig 

uitvoert;
- terwijl u medeweggebruikers helpt.
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3.2 Welke situaties zijn niet verzekerd?
Er zijn situaties waarin u niet bent verzekerd. Het maakt niet uit of de schade wel of niet door die situatie veroorzaakt of ontstaan is. 
Deze situaties vindt u in de tabel hieronder.

Situatie Uitsluiting

1. Alcohol, geneesmiddelen 
en drugs

U bent niet verzekerd:
- als de bestuurder van het verzekerde motorrijtuig op het moment van de gebeurtenis zo onder invloed is 

van een middel of stof dat hij niet meer in staat moet worden geacht het motorrijtuig behoorlijk te besturen. 
Dit geldt in ieder geval als de bestuurder geneesmiddelen gebruikt waarop of waarbij een waarschuwing 
wordt gegeven dat de gebruiker geen motorrijtuig mag besturen. Of als hij meer drugs of alcohol heeft 
genomen dan volgens de wet mag;

- als de bestuurder van het verzekerde motorrijtuig bij aanhouding een ademtest of een urine- of bloedproef 
weigert.

U bent wel verzekerd als u kunt aantonen dat u niets wist van deze situatie, of dat het tegen uw wil gebeurde 
en dat u niets te verwijten valt.

2.  Gebruik: 
- vervoer van personen 
- bezorgdiensten 
- rijles

U bent niet verzekerd als het verzekerde motorrijtuig wordt gebruikt:
- voor vervoer van personen of koeriersdiensten tegen betaling; 
- voor het bezorgen van post en pakketten, boodschappen, maaltijden, pizza’s en dergelijke;
- als lesauto.

U bent wel verzekerd voor een gebruik dat hierboven genoemd wordt als op uw polisblad staat dat dit gebruik 
is verzekerd.

3. Geen (geldig) rijbewijs U bent niet verzekerd als de bestuurder van het verzekerde motorrijtuig op het moment van de gebeurtenis 
geen geldig wettelijk rijbewijs heeft voor het motorrijtuig. Of als de bestuurder en/of de begeleider niet 
voldoet aan de regels van 2toDrive (begeleid rijden).

U bent wel verzekerd:
- als de bestuurder vergeten is zijn rijbewijs op tijd te laten vernieuwen. Maar dan mag zijn rijbewijs niet 

langer dan 1 jaar verlopen zijn. Let op: heeft de bestuurder een medische aantekening op zijn rijbewijs? 
En moet hij voor het verlengen van het rijbewijs een medische (her)keuring ondergaan? Dan geldt deze 
verruiming niet;

- als de bestuurder minder dan 2 maanden voor de gebeurtenis zijn rijbewijs heeft gehaald, maar het rijbewijs 
nog niet heeft ontvangen;

- als de bestuurder het verzekerde motorrijtuig onder toezicht bestuurt. De bestuurder en de toezichthouder 
moeten zich dan wel houden aan de regels die daarover in de wet staan;

- als u kunt aantonen dat u niets wist van deze situatie, of dat het tegen uw wil gebeurde en dat u niets te 
verwijten valt;

- als het rijbewijs van de bestuurder is gestolen of als hij het verloren heeft.

4. Geen officiële zitplaats U bent niet verzekerd als u niet op een officiële zitplaats zit van het verzekerde motorrijtuig.

Zitten er meer personen op een officiële zitplaats dan is toegestaan? Dan vergoeden wij ieder zijn schade naar 
verhouding van het aantal toegestane en het aantal aanwezige passagiers.
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Situatie Uitsluiting

5. Geen rijbevoegdheid U bent niet verzekerd als op het moment van de gebeurtenis:
- de bestuurder vanwege een wet niet bevoegd is om het verzekerde motorrijtuig te besturen;
- de bestuurder van het verzekerde motorrijtuig vanwege een rechterlijke uitspraak de rijbevoegdheid is 

ontzegd;
- de bestuurder lijdt aan een medische aandoening die gevolgen kan hebben voor zijn rijgeschiktheid. 

En hij heeft hiervoor bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) geen Gezondheidsverklaring 
ingediend;

- het verzekerde motorrijtuig niet voldoet aan de eisen die vermeld staan op het rijbewijs van de bestuurder.

U bent wel verzekerd als u kunt aantonen dat u hier niets van wist, of dat het tegen uw wil gebeurde en dat u 
niets te verwijten valt.

6. Geen toestemming voor 
gebruik

U bent niet verzekerd als u geen toestemming hebt van een bevoegd persoon om het verzekerde motorrijtuig 
te gebruiken als bestuurder of als passagier.

7. Verhuur of lease U bent niet verzekerd tijdens het verhuren of leasen van het verzekerde motorrijtuig aan een ander.

Met leasen bedoelen wij huren voor langere termijn, met de mogelijkheid om het gehuurde motorrijtuig na 
afloop van de huurtermijn te kopen.

U bent wel verzekerd:
- als verzekeringnemer: als u kunt aantonen dat u daar niets van wist, of dat het tegen uw wil gebeurde en dat 

u niets te verwijten valt, of
- als op uw polisblad staat dat verhuren of leasen van het verzekerde motorrijtuig aan een ander is verzekerd.

8. Wedstrijden of bijzondere 
evenementen

U bent niet verzekerd:
- tijdens de deelname aan of de voorbereiding van snelheidsritten en snelheidswedstrijden (waaronder 

straatraces);
- tijdens het rijden of verblijven op een circuit (zoals de Nürburgring), ook als dit niet in wedstrijdverband is;
- tijdens evenementen waar snelheid of tijd geen element zijn, maar waarbij het door de afstanden  

en/of tijdsdruk nodig is om flink door te rijden, of waarbij extreme weersomstandigheden en/of een lange 
aaneengesloten rijduur een rol spelen. Voorbeelden hiervan zijn de Carbage Run en de Arctic Challenge.

U bent wel verzekerd:
- als u kunt aantonen dat u hier niets van wist, of dat het tegen uw wil gebeurde en dat u niets te verwijten valt;
- tijdens betrouwbaarheidsritten en puzzelritten, waarbij snelheid geen rol speelt.

9. Zelfdoding of poging tot 
zelfdoding

U bent niet verzekerd als het verkeersongeval het gevolg is van zelfdoding van uzelf of een poging tot 
zelfdoding.

4 Hoe vergoeden wij uw schade?
Hieronder leest u wat wij vergoeden als u een schade hebt die verzekerd is.

4.1 Schade door lichamelijk letsel
Hebt u door het verkeersongeval lichamelijk letsel opgelopen? Dan vergoeden wij bijvoorbeeld:
- uw verlies van arbeidsvermogen;
- de medische kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt;
- uw smartengeld;
- affectieschade voor uw naasten.
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Let op:
- Wij houden bij het vaststellen van het verlies van arbeidsvermogen geen rekening met fiscaal niet verantwoorde verdiensten,  

de zogenaamde zwarte verdiensten.
- Wij houden bij het bepalen van de schadevergoeding voor het verlies aan arbeidsvermogen rekening met uitkeringen uit 

een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Deze AOV-uitkeringen trekken wij van de schadevergoeding voor verlies aan 
arbeidsvermogen af. Maar wij verrekenen geen uitkeringen uit een ‘vaste lasten AOV’.

- Wij vergoeden geen kosten die anderen maken. Wij vergoeden wel de kosten die iemand anders voor u heeft gemaakt omdat 
u lichamelijk letsel hebt. Voorwaarde is dat u recht zou hebben op vergoeding van deze kosten als u ze zelf had gemaakt. 
Bijvoorbeeld de kosten die een ander maakt om u als gewonde naar een arts te vervoeren.

4.2 Schade door overlijden
Komt u te overlijden door het verkeersongeval? Dan vergoeden wij bijvoorbeeld:
- het verlies van levensonderhoud waarmee uw nabestaanden te maken krijgen doordat u overlijdt;
-  de uitvaartkosten aan de mensen die de uitvaart betaald hebben. Maar alleen als de kosten niet onder een begrafenisverzekering 

vallen. Deze kosten moeten wel redelijk zijn, dat wil zeggen: in overeenstemming met de levensomstandigheden van de overleden 
persoon;

- affectieschade voor uw nabestaanden.

Let op:
Wij houden bij het vaststellen van het verlies van levensonderhoud geen rekening met fiscaal niet verantwoorde verdiensten,  
de zogenaamde zwarte verdiensten.

4.3 Schade aan spullen

Schadevergoeding in natura of in geld
Schade aan uw spullen vergoeden wij in natura of in geld. Als reparatie van de schade mogelijk is, laten wij uw spullen herstellen of 
vergoeden wij de kosten van herstel van uw spullen. Als herstel van uw spullen even duur is als vervanging van uw spullen of duurder 
dan vervanging, dan vervangen wij uw spullen. Wij vervangen uw spullen door soortgelijke spullen van dezelfde soort en kwaliteit. 
Als dat niet mogelijk is, krijgt u een vergoeding in geld.

Vergoeding van de waarde van de spullen in geld
Wij vergoeden de nieuwwaarde van de spullen.
Zijn uw spullen minder waard dan 40% van de nieuwwaarde? Of gebruikte u de spullen niet meer, of gebruikte u ze anders dan 
waarvoor ze bedoeld zijn? Dan vergoeden wij de dagwaarde van de spullen.

Met nieuwwaarde van de spullen bedoelen wij het bedrag dat nodig is om dezelfde en gelijkwaardige spullen nieuw te kopen.

Met dagwaarde van de spullen bedoelen wij de nieuwwaarde net voor de gebeurtenis, verminderd met een bedrag voor 
waardevermindering door ouderdom of slijtage.

4.4 Schade van meer dan 1 verzekerde
Is er meer dan 1 verzekerde die schade heeft? Per gebeurtenis vergoeden wij voor alle getroffen verzekerden samen maximaal het 
verzekerde bedrag dat op uw polisblad staat. Is de totale schade hoger dan het verzekerde bedrag? Dan verdelen wij het verzekerde 
bedrag over de getroffen verzekerden evenredig aan de schade die zij hebben.
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4.5 Vergoeding door anderen
Wij vergoeden geen schade die u kunt terugkrijgen (of zou kunnen terugkrijgen als u deze verzekering niet had gehad) op een van 
de volgende manieren:
- via een bestaande garantieregeling of leveringsovereenkomst
- via een wet, een regeling of een voorziening
- via een andere verzekering van uzelf (bijvoorbeeld via uw werkgever) of van een ander (bijvoorbeeld van een fabrikant, dealer of 

reparateur)

Een schade kan op meerdere verzekeringen verzekerd zijn. In dat geval geldt deze ‘Na u-bepaling’. Deze bepaling is vooral van 
belang voor verzekeraars die de schade op elkaar verhalen als de schade door beide verzekeringen kan worden vergoed.
Wij vergoeden alleen de schade of kosten die de andere verzekeraar niet vergoedt omdat de schade hoger is dan het bedrag 
waarvoor u bij die verzekeraar bent verzekerd. Ook vergoeden wij geen schade of kosten die onder die andere verzekering gedekt 
zijn of gedekt zouden zijn als u de verzekering bij ons niet had afgesloten. Wij vergoeden niet het eigen risico dat op de andere 
verzekering geldt.

Let op:
- Onder een andere verzekering verstaan wij in dit geval niet de aansprakelijkheidsverzekering van iemand die bij het 

verkeersongeval betrokken was en op wie u de schade kunt verhalen.
- Hebt u recht op vergoeding volgens een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) van een motorrijtuig? En is die verzekering 

bij ons gesloten? Dan vergoeden wij de schade op die verzekering.
- Krijgt u de schade al geheel of gedeeltelijk vergoed door een andere instantie (bijvoorbeeld uw zorgverzekeraar) of een andere 

persoon? Dan kan die instantie of persoon geen beroep doen op deze verzekering.

5 Hoe stellen wij de schade vast en hoe betalen wij de schade uit?

5.1 Vaststelling van de schade
Wij stellen de schade vast op grond van Afdeling 10 van Titel 1 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Let op:
Wij houden bij het vaststellen van het verlies van arbeidsvermogen of levensonderhoud geen rekening met fiscaal niet verantwoorde 
verdiensten, de zogenaamde zwarte verdiensten.

Schade door lichamelijk letsel of overlijden
Wij stellen vast hoeveel schade u hebt of hoeveel schade uw nabestaanden hebben. Of wij laten de schade vaststellen door een 
deskundige die wij aanwijzen.
U kunt ook een eigen deskundige kiezen die de schade namens u vaststelt, maar alleen als daar een redelijke aanleiding voor is.  
Dan vergoeden wij hiervan de redelijke kosten. Maar wij vergoeden deze kosten alleen als de schade verzekerd is op deze 
verzekering.

U hebt het recht om een belangenbehartiger in te schakelen. Wij vergoeden de kosten hiervan alleen als deze kosten voldoen aan 
de eisen van de wet (artikel 6:96 BW).
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Bij lichamelijk letsel kunnen wij ook een arbeidsdeskundige vragen om u te bezoeken. Die bespreekt met u:
- wat u wel en niet kunt doen binnen uw eigen mogelijkheden;
- of er aanpassingen van uw werk of de werkomstandigheden mogelijk zijn;
- of taken binnen de organisatie waarin u werkzaam bent, aangepast of anders verdeeld kunnen worden;
- of u een andere functie kunt krijgen, binnen de organisatie waarin u werkzaam bent of daarbuiten.

Schade aan spullen 
Wij stellen in overleg met u vast hoeveel schade u hebt. Of wij laten de schade vaststellen door een deskundige die wij aanwijzen.  
U mag ook zelf een eigen deskundige kiezen die de schade namens u vaststelt. Maar alleen als daar een redelijke aanleiding voor is. 
Bijvoorbeeld als u het niet eens bent met het schadebedrag dat onze deskundige heeft vastgesteld. Een onafhankelijke deskundige 
vindt u bijvoorbeeld via www.nivre.nl. Informeer ons voordat u een eigen deskundige inschakelt.
Kiest u een eigen deskundige? Dan benoemen uw en onze deskundige samen een derde deskundige voordat zij de schade 
vaststellen. Als deze twee deskundigen het niet eens worden over het schadebedrag, stelt de derde deskundige de omvang van de 
schade voor u en voor ons bindend vast. De derde deskundige blijft binnen de grenzen van de schadevaststelling die uw en onze 
deskundige gedaan hebben.

Wij vergoeden de redelijke kosten van alle deskundigen, op voorwaarde dat ze zich houden aan de Gedragscode 
Expertiseorganisaties of vergelijkbaar deskundig zijn op het gebied van schadevaststelling. Maar wij vergoeden deze kosten alleen 
als de schade verzekerd is op deze verzekering. Kosten die niet met de schadevaststelling te maken hebben, zoals kosten die uw 
eigen deskundige maakt voor belangenbehartiging, vergoeden wij alleen als er volgens de wet sprake is van een vergoedingsplicht.

5.2 Uitbetaling
Als wij hebben besloten dat u schadevergoeding krijgt, dan betalen wij de vergoeding zo snel mogelijk uit. Betalen wij het 
schadebedrag niet binnen 30 dagen nadat we alle gegevens ontvangen hebben om de schade te kunnen beoordelen? Dan hebt u 
vanaf dat moment recht op wettelijke rente.

Voorschot
Kan de omvang van de schade nog niet helemaal worden vastgesteld? Dan krijgt u van ons een voorschot voor het gedeelte van de 
schade dat al wel vaststaat.

5.3 Tot wanneer kunt u op onze beslissing reageren?
Zodra wij uw verzoek om schadevergoeding beoordeeld hebben, krijgt u of uw gemachtigde van ons een mededeling met daarin 
ons definitieve standpunt. Dat kan zijn:
- wij delen u de vastgestelde schadevergoeding mee;
- wij wijzen uw verzoek om schadevergoeding af.

Bent u het niet eens met ons definitieve standpunt over de schadevergoeding, dan kunt u ons dat binnen 36 maanden laten weten. 
De termijn van 36 maanden gaat in op de dag dat u of uw gemachtigde onze mededeling heeft ontvangen. Na die termijn kunt u 
niet meer op ons standpunt terugkomen.

http://www.nivre.nl
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6 Wat verwachten wij van u bij een aanvraag, wijziging of schade? Wat zijn de gevolgen als u zich daar niet 
aan houdt?

6.1 Uw verplichtingen

De juiste gegevens opgeven
U bent verplicht om bij het aanvragen en wijzigen van de verzekering de juiste gegevens te verstrekken. Bij het afsluiten van de 
verzekering baseren wij ons op de informatie die we van u en uw adviseur hebben ontvangen. Verandert er iets tijdens de looptijd 
van uw verzekering? Geef dat dan altijd direct aan ons door, dan passen wij uw verzekering zo nodig aan.

Schade melden
U moet de schade melden zodra u ervan op de hoogte bent. Doet u dit niet op tijd, dan kan dat gevolgen hebben voor de 
vergoeding. Bij een melding na 36 maanden hebt u geen recht meer op schadevergoeding.

U geeft ons alle informatie die wij nodig hebben om te beoordelen of u recht hebt op een schadevergoeding en zo ja: op welk 
bedrag. Stuur originele bewijsstukken, gegevens en documenten zo snel mogelijk naar ons of naar de deskundige(n) die we hebben 
ingeschakeld.

U bent verplicht om bij het melden van de schade de juiste gegevens te verstrekken. Als u overlijdt geldt dit voor uw erfgenamen of 
nabestaanden.

Medewerking verlenen
Hebt u schade? Dan vragen wij u om mee te werken. Dat betekent:
- U volgt aanwijzingen van ons of onze deskundigen op.
- U verleent uw volledige medewerking aan de afhandeling van de schade en onderzoeken. Hieronder valt bijvoorbeeld dat u ons 

de namen van getuigen geeft als wij u daarom vragen. 
- U doet niets wat onze belangen schaadt.
- U doet er alles aan wat u redelijkerwijs kunt doen om schade te voorkomen of te verminderen.
- U machtigt artsen en medisch adviseurs om de benodigde inlichtingen te verstrekken aan onze medisch adviseur.
- U laat zich direct behandelen door een arts. U doet wat u kunt om uw herstel te bevorderen. En u doet niets wat uw herstel kan 

vertragen.
- U laat zich zo nodig onderzoeken en/of keuren door een onafhankelijke arts die onze medisch adviseur aanwijst.
- U werkt eraan mee om aan het werk te blijven zoveel als dat binnen uw mogelijkheden ligt. Bijvoorbeeld door het accepteren van:

- een aanpassing van het werk of de werkomstandigheden, of
- een aanpassing of een andere verdeling van taken binnen de organisatie waarin u werkzaam bent, of
- een andere functie binnen de organisatie waarin u werkzaam bent of daarbuiten.

- U laat het ons zo snel mogelijk schriftelijk weten als u hersteld bent of niet meer onder doktersbehandeling staat.
- U laat het ons zo snel mogelijk weten als u naar het buitenland gaat, terwijl wij bezig zijn met uw verzoek om een uitkering.

Wijzigingen doorgeven
U bent verplicht om ons tijdens de looptijd van uw verzekering juist en op tijd te informeren als er iets gebeurt dat wij moeten weten. 
Wanneer dat is leest u in hoofdstuk 7 ‘Wat als ...? Bijzondere situaties’.
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6.2 Gevolgen als u zich niet aan uw verplichtingen houdt
Houdt u zich niet aan de verplichtingen en schaadt u onze belangen? Dan vergoeden wij uw schade niet.

Ontdekken wij achteraf dat de gegevens op uw aanvraag, wijzigingsverzoek, polisblad of schademelding niet kloppen, dan kan 
dat gevolgen hebben voor de schadevergoeding en de voortzetting van de verzekering. Zo nodig passen wij uw premie en/of de 
voorwaarden aan of beëindigen wij uw verzekering, eventueel met terugwerkende kracht. U krijgt daarvan bericht.

7 Wat als …? Bijzondere situaties

7.1  Wat als u tijdelijk een motorrijtuig te leen krijgt van de garage als uw eigen verzekerde motorrijtuig een onderhoudsbeurt 
krijgt of gerepareerd wordt?
Deze verzekering geldt ook voor een motorrijtuig die u tijdelijk meekrijgt van de garage als uw eigen verzekerde motorrijtuig een 
onderhoudsbeurt krijgt of gerepareerd wordt. Wij zien dan het geleende motorrijtuig tijdelijk als het verzekerde motorrijtuig. Zodra 
u het geleende motorrijtuig weer inlevert, zien wij het geleende motorrijtuig niet meer als het verzekerde motorrijtuig. Zodra uw 
verzekering eindigt bent u niet meer verzekerd, ook niet bij gebruik van het geleende motorrijtuig.

Let op:
Dit geldt alleen:
- als er door de garage geen verzekering voor schade van de inzittenden voor het motorrijtuig is afgesloten, of
- als de schade niet gedekt is op de eigen verzekering voor schade van de inzittenden van de garage.

Wij handelen de schade af volgens úw verzekering.

7.2 Wat als u als verzekeringnemer naar een ander (vestigings)adres binnen Nederland verhuist?
Dan moet u dat binnen 30 dagen aan ons melden.

7.3  Wat als u als verzekeringnemer naar het buitenland verhuist? Of als uw verzekerde motorrijtuig een buitenlands kenteken 
krijgt?
De verzekering eindigt direct:
- zodra u als verzekeringnemer naar het buitenland verhuist;
- zodra uw verzekerde motorrijtuig een buitenlands kenteken heeft.

7.4 Wat als uw verzekerde motorrijtuig lang in het buitenland is?
De verzekering eindigt op het moment dat uw motorrijtuig meer dan de helft van het jaar aaneengesloten in het buitenland is. Maar 
is dit in een land binnen de Europese Unie of in het Verenigd Koninkrijk? Dan eindigt de verzekering uiterlijk op de eerstvolgende 
jaarlijkse verlengingsdatum van uw verzekering.

7.5 Wat als u als verzekeringnemer overlijdt?
Als u overlijdt, eindigt de verzekering niet automatisch. Uw erfgenamen moeten uw overlijden zo snel mogelijk aan ons melden. 
Maar uiterlijk binnen 30 dagen.
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7.6 Wat als er sprake is van opzet of roekeloosheid?
U bent niet verzekerd voor schade die ontstaat door opzet of roekeloosheid van u, de gemachtigde bestuurder, of de gemachtigde 
passagier van het verzekerde motorrijtuig. Of voor schade waaraan u, de gemachtigde bestuurder of de gemachtigde passagier 
in ernstige mate schuldig bent/is. Dit wordt ook wel merkelijke schuld genoemd. Ook als u, de gemachtigde bestuurder of de 
gemachtigde passagier zich niet bewust was van uw/zijn roekeloosheid of schuld. U bent wel verzekerd als u kunt aantonen dat u 
hier niets van wist, of dat het tegen uw wil gebeurde en dat u niets te verwijten valt. 

Is de schade veroorzaakt door een persoon die in uw opdracht of met uw goedkeuring handelde? En is de schade het gevolg van 
zijn opzet of roekeloosheid? Of is hij in ernstige mate schuldig aan de schade? Ook dan krijgt u geen vergoeding.

7.7 Wat als uw verzekerde motorrijtuig wordt gebruikt voor criminele of strafbare activiteiten?
U bent niet verzekerd als het verzekerde motorrijtuig wordt gebruikt voor criminele of strafbare activiteiten. Meer hierover leest u in 
de Algemene voorwaarden. U bent wel verzekerd als u kunt aantonen dat u hier niets van wist, of dat het tegen uw wil gebeurde en 
dat u niets te verwijten valt. 

7.8 Wat als de schade verband houdt met terrorisme?
Is de schade volgens deze voorwaarden verzekerd? En is de schade veroorzaakt door terrorisme? Dan krijgt u de schade vergoed 
volgens het ‘Clausuleblad Terrorismedekking’ bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. 
Daarin staat dat we schadevergoeding kunnen beperken bij terrorisme, kwaadwillige besmetting en dergelijke. De tekst van dit 
clausuleblad is gedeponeerd op 23 november 2007 onder nummer 27178761 bij de Kamer van Koophandel Amsterdam.  
Meer informatie vindt u in de Algemene voorwaarden en op www.terrorismeverzekerd.nl.

http://www.terrorismeverzekerd.nl
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Clausule: een extra bepaling waarmee wij uw verzekering uitbreiden of beperken.

Gebeurtenis: een plotseling en onvoorzien voorval of een reeks van voorvallen die met elkaar verband houden, waardoor schade 
ontstaat.

Lichamelijk letsel: uw gezondheid is aangetast door geweld van buitenaf. Het letsel moet objectief vastgesteld kunnen worden 
door een arts.

Schade:
- schade door lichamelijk letsel, of
- schade door overlijden, of
- schade aan spullen.

Spullen: de spullen uit uw particuliere huishouding die zich op het moment van het verkeersongeval bevinden in of op het 
verzekerde motorrijtuig, of die u bij u draagt. En die door het verkeersongeval beschadigd raken. Met spullen bedoelen wij niet: 
geld.

Verkeersongeval: een gebeurtenis waarbij schade wordt veroorzaakt door een aanrijding, een botsing, in het water raken, omslaan, 
slippen of van de weg raken, of door blikseminslag, brand of ontploffing. Bij de gebeurtenis moet het verzekerde motorrijtuig direct 
betrokken zijn.

Verzekerde motorrijtuig: het motorrijtuig die op uw polisblad staat.
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