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Verzekeringsvoorwaarden 

Paardenvrachtauto 

PV-171 

 

ARTIKEL 1 

Definities 

 
In de zin van de verzekering wordt verstaan onder: 
 
1.1 Verzekeringnemer: 
degene met wie de verzekering is aangegaan en die als zodanig op de polis 
staat vermeld. 
 
1.2 Verzekerde: 
- degene op wiens naam de verzekering loopt (verzekeringnemer) 
- de door verzekeringnemer gemachtigde bestuurder, de eigenaar, de 

houder en de met het motorrijtuig vervoerde personen. 
 
1.3 Verzekeraar: 
De Zeeuwse Verzekeringen, Postbus 50, 4330 AB Middelburg. 
www.dezeeuwse.nl. 
 
1.4 Gebeurtenis: 
een voorval waarvan het plaatsvinden bij de aanvang van de verzekering 
nog onzeker is en dat schade veroorzaakt die volgens deze overeenkomst 
gedekt is. 
 
1.5 Motorrijtuig: 
a. het op het polisblad omschreven motorrijtuig; 
b. een vervangend motorrijtuig, waaronder wordt verstaan: een aan een 

ander toebehorend motorrijtuig waarvan gebruik gemaakt wordt 
omdat het onder a. bedoelde motorrijtuig aantoonbaar wegens repa-
ratie of onderhoud door een garagebedrijf tijdelijk, dat wil zeggen 
maximaal tien dagen, niet beschikbaar is, mits het vervangend 
motorrijtuig van een zelfde of vergelijkbare soort is. 

Toelichting 
Als het eigen motorrijtuig uitvalt, mag tijdelijk van een motorrijtuig van 
iemand anders gebruik gemaakt worden. Dit motorrijtuig is dan tot 
maximaal het verzekerde bedrag van het eigen motorrijtuig alsmede tegen 
dezelfde risico's verzekerd als het eigen motorrijtuig.  
 
1.6 Schade 
- onder schade aan personen wordt verstaan: schade door letsel of 

aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood ten 
gevolge hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende 
schade. 

- onder schade aan zaken wordt verstaan: schade door beschadiging 
en/of vernietiging en/of verloren gaan van zaken met inbegrip van de 
daaruit voortvloeiende schade. 

 

ARTIKEL 2 

Grondslag 

 
2.1 Verstrekte gegevens  
De door verzekeringnemer direct bij het aanvragen van de verzekering of 
later verstrekte inlichtingen en gegeven verklaringen, hetzij  door middel van 
een schriftelijke aanvraag, een telefonische aanvraag, een aanvraag via 
internet of wat voor communicatiemiddel dan ook, vormen de grondslag van 
de verzekering en worden geacht daarmee een geheel te vormen. Het op 
basis hiervan door verzekeraar opgemaakte polisblad en andere 
ondertekende documenten of mededelingen welke verzonden worden aan 
het bij verzekeraar laatst bekende adres van verzekeringnemer, geven de 
inhoud van de overeenkomst weer. Bij onjuistheden is verzekeringnemer 
verplicht de onjuistheden direct te melden. Ieder recht op uitkering vervalt 
als blijkt dat een of meer antwoorden onjuist zijn geweest . 
 
 

 
2.2 Persoonsgegevens 
Bij de aanvraag van een verzekering worden persoonsgegevens gevraagd. 
Deze worden door verzekeraar verwerkt ten behoeve van het aangaan en 
uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten; ter voorkoming en bestrijding 
van fraude jegens financiële instellingen; voor statistische analyse en om te 
kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. 
Op de verwerking van persoonsgegevens is de gedragscode "Verwerking 
Persoonsgegevens Financiële Instellingen" van toepassing.  
De volledige tekst van de gedragscode kan worden geraadpleegd op de 
website van het Verbond van Verzekeraars www.verzekeraars.nl 
Soms worden gegevens uitgewisseld met bedrijven waarmee de 
verzekeraar samenwerkt. Er zijn afspraken gemaakt met deze bedrijven om 
zorgvuldig met uw gegevens om te gaan.  
 
In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan verzekeraar uw 
gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Den Haag. 
Doelstelling hiervan is risico's te beheersen en fraude tegen te gaan. Het 
privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie hiervoor 
www.stichtingcis.nl. 
Na een schadeclaim kunnen persoons- en objectgegevens vastgelegd 
worden bij de Stichting CIS, kunnen gegevens aangeleverd worden aan het 
fraude-informatiesysteem FISH en kunnen gegevens opgenomen worden in 
een schadeverledendatabank. 
 
Het kan voorkomen dat het privacy beleid wijzigt, voor de volledige en 
actuele tekst verwijzen wij u naar de website.  
 
2.3 Klachteninstanties 
Klachten en geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling, totstand-
koming en uitvoering van de verzekeringsovereenkomst kunnen worden 
voorgelegd aan de directie van verzekeraar (Postbus 50, 4330 AB 
Middelburg). Wanneer het oordeel van verzekeraar voor verzekeringnemer 
of een verzekerde niet bevredigend is, kunnen zij zich wenden tot het Kifid 
(Klachteninstituut Financiële Dienstverlening), Postbus 93257, 2509 AG 
Den Haag of www.kifid.nl.  
Wanneer zij geen gebruik willen maken van de klachtenbehandelings-
mogelijkheden, of de behandeling of de uitkomst hiervan niet bevredigend 
vinden, kunnen zij het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter. Het 
Nederlands recht is van toepassing.  
 
2.4 Bedenktijd 
Op de aanvraag van onze verzekeringen is een bedenktijd van toepassing. 
Dit betekent dat verzekeringnemer het recht heeft om binnen een termijn 
van veertien kalenderdagen na ontvangst van de polis en de 
polisvoorwaarden, de verzekering door middel van een schriftelijke of 
elektronische kennisgeving aan verzekeraar, te ontbinden. Indien 
verzekeringnemer van dit recht gebruik maakt wordt gehandeld alsof de 
verzekering nooit heeft bestaan.  
 
2.5 Informatieverstrekking 
Schadeverzekeraars dienen hun cliënten te informeren over: 
1. het recht dat op de verzekeringsovereenkomst van toepassing is; 
2. naam, rechtsvorm, adres en vestigingsplaats van de verzekerings-

maatschappij. 
Deze informatie betreft bij verzekeraar: 
1. tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de geschillen die 

de verzekeringsovereenkomst betreffen onderworpen aan Neder-
lands recht. De rechter in Rotterdam is bevoegd over eventuele 
geschillen een uitspraak te doen. 

2. De Zeeuwse Verzekeringen, Postbus 50, 4330 AB Middelburg. 
 
 
 
 
 

http://www.dezeeuwse.nl/
http://www.verzekeraars.nl/
http://www.stichtingcis.nl/
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2.6 Registerinschrijving 
Ons postadres is Postbus 50, 4330 AB Middelburg. Onze website is: 
www.dezeeuwse.nl. De Zeeuwse Verzekeringen. is ingeschreven in het 
Handelsregister onder nummer 290120404. En we staan in het register van de 
Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12000454. De Zeeuwse 
Verzekeringen is een handelsnaam van Goudse Schadeverzekeringen N.V 
 

ARTIKEL 3 

Verzekeringsgebied 

 
De verzekering is van kracht in de landen waarvoor het internationaal 
motorrijtuigverzekeringsbewijs (groene kaart) geldig is.  
 

ARTIKEL 4 

Verplichtingen van verzekerde 

 
Verzekeringnemer of een andere verzekerde, voor zover het hem aangaat, 
moet: 
a. ervoor zorgen dat de verschuldigde premie, de kosten - verzekeraar 

is gerechtigd bij het aangaan van de verzekering en bij mutaties 
poliskosten in rekening te brengen - en de assurantiebelasting 
uiterlijk op de 28ste dag nadat zij verschuldigd worden, in het bezit 
zijn van verzekeraar. Als dit niet het geval is, wordt verzeke-
ringnemer door middel van een brief aan het aan verzekeraar laatst-
bekende adres gemaand alsnog het te betalen bedrag te voldoen 
voor de vijftiende dag na dagtekening van de aanmaning. Is ook 
deze termijn verstreken zonder dat het verschuldigde door ver-
zekeraar ontvangen is, dan wordt zonder nadere ingebrekestelling 
geen dekking meer verleend voor gebeurtenissen die hebben 
plaatsgevonden na de vervaldag van de premie en kan de verzeke-
ring in zijn geheel worden geroyeerd per eerstkomende premiever-
valdag. Het voorgaande neemt niet weg dat verzekeringnemer 
verplicht blijft het verschuldigde te voldoen. Indien verzekeraar 
genoodzaakt is het verschuldigde langs gerechtelijke weg of via een 
andere externe procedure te innen, komen alle gerechtelijke en 
buitengerechtelijke kosten voor rekening van verzekeringnemer. Op 
de dag na die waarop het verschuldigde inclusief gerechtelijke en 
buitengerechtelijke kosten door verzekeraar is ontvangen en 
geaccepteerd, gaat de dekking weer in, tenzij de verzekering inmid-
dels is geroyeerd. Het is verzekeringnemer niet toegestaan het 
verschuldigde bedrag te verrekenen met een vordering op 
verzekeraar; 

b. zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen dertig dagen, aan verzekeraar 
kennis te geven van: 
1. zijn adres verandering; 
2. verkoop van het verzekerd object; 
3. verloren gaan van het verzekerd object; 
c. zodra hij, of de tot uitkering gerechtigde, op de hoogte is of behoort 

te zijn van een gebeurtenis die voor verzekeraar tot een 
uitkeringsplicht kan leiden, is hij verplicht die gebeurtenis terstond, 
maar in ieder geval zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs mogelijk is, 
aan verzekeraar te melden;  

d. alle ter zake ontvangen bescheiden aan verzekeraar door te zenden, 
hem alle inlichtingen, desgewenst schriftelijk, te verstrekken en alle 
door of namens hem gegeven aanwijzingen op te volgen en hem 
volle medewerking te verlenen bij door hem ingestelde onderzoeken. 
In geval van verlies, diefstal of verduistering van een verzekerde 
zaak, aangifte te doen bij de politie en het aangifteformulier aan 
verzekeraar te overleggen; 

e. verzekeraar de mogelijkheid te bieden de schade te onderzoeken, 
voordat herstel of vervanging plaatsvindt; 

f. zich te onthouden van alles wat de belangen van verzekeraar kan 
benadelen. Hij is niet verplicht in geval van een strafrechtelijke ver-
oordeling hoger beroep in te stellen; 

g. terstond aan verzekeraar kennisgeven van het in gebruik nemen van 
een ander motorrijtuig; 

h. binnen zeven dagen aan verzekeraar kennisgeven: 
h.1 van veranderingen aan het motorrijtuig, waardoor het risico wijzigt; 
h.2 van veranderingen in de gegevens, indien daarop de premie 
gebaseerd is, te weten: 
- de oorspronkelijke nieuwwaarde van het motorrijtuig (bijvoorbeeld 
  door het aanbrengen van speciale voorzieningen), 
- volledige vooraftrek van BTW. 

h.3 van adresverandering van verzekeringnemer en van de  
hoofdbestuurder; 
h.4 van verandering in het aantal per jaar te rijden kilometers, als hier-
door de op het polisblad aangegeven begrenzing niet meer juist is; 
h.5 wanneer het motorrijtuig veelvuldig of uitsluitend buiten Nederland 
wordt gebruikt; 
h.6 indien hij geen belang meer heeft bij het motorrijtuig en de feitelijke 
macht erover verloren heeft (in geval van overlijden rust de  
verplichting op de erfgenamen); 
i. bij constatering van vermissing van een verzekerd motorrijtuig, ver-
zekeraar onverwijld van dit feit op de hoogte te stellen. Van de vermissing 
moet tevens onverwijld aangifte bij de politie worden gedaan. 
Verzekeraar heeft het recht van aanmelding van de motorrijtuiggegevens 

aan de Stichting VerzekeringsBureau Voertuigcriminaliteit (VbV), 
voorheen het Vermiste Auto Register (VAR), zodat door de overheid 
erkende particuliere organisaties door verzekeraar ingeschakeld 
kunnen worden voor het terugvinden en terugbezorgen van het 
motorrijtuig. 

Verzekerde kan ook zelf rechtstreeks de vermissing van het motorrijtuig 
doorgeven aan de VbV-helpdesk die 24 uur per dag bereikbaar is of melden 
op www.isgestolen.nl. 
 

ARTIKEL 5 

Uitsluitingen 

 
Van de verzekering is uitgesloten schade: 
5.1 Door atoomkernreacties: 
dit is schade veroorzaakt door, optredend bij of voortvloeiend uit atoom-
kernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan. Onder atoomkernreactie 
is te verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt, zoals kernfusie, 
kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit. 
 
5.2 Door molest: 
dit is schade veroorzaakt door of ontstaan uit: 
- gewapend conflict: onder gewapend conflict wordt verstaan elk geval 

waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar (of althans 
de een de ander), gebruikmakend van militaire machtsmiddelen, be-
strijden. Onder gewapend conflict wordt mede verstaan het gewa-
pend optreden van een Vredesmacht der Verenigde Naties; 

- burgeroorlog: onder burgeroorlog wordt verstaan een min of meer 
georganiseerde, gewelddadige strijd tussen inwoners van eenzelfde 
staat, waarbij een belangrijk deel van de inwoners van die staat be-
trokken is; 

- opstand: onder opstand wordt verstaan georganiseerd, gewelddadig 
verzet binnen een staat, gericht tegen het openbaar gezag; 

- binnenlandse onlusten: onder binnenlandse onlusten wordt verstaan 
min of meer georganiseerde, gewelddadige handelingen, op 
verschillende plaatsen zich voordoend binnen een staat; 

- oproer: onder oproer wordt verstaan een min of meer georgani-
seerde, plaatselijke, gewelddadige beweging, gericht tegen het 
openbaar gezag; 

- muiterij: onder muiterij wordt verstaan een min of meer georgani-
seerde, gewelddadige beweging van leden van enige gewapende 
macht, gericht tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn. 

Verzekeraar dient te bewijzen dat de schade is veroorzaakt door of ont-
staan uit een van de genoemde oorzaken. 
 
Noot: 
de zes genoemde vormen van molest, alsmede de definities van deze 
vormen van molest, vormen een onderdeel van de tekst die door het 
Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 ter griffie van de Arrondis-
sementsrechtbank te 's-Gravenhage is gedeponeerd. 
 
5.3 Door opzet of roekeloosheid: 
die het gevolg is van opzet of roekeloosheid van verzekeringnemer of 
een verzekerde, dan wel van het niet in acht nemen van normale 
voorzichtigheid ter voorkoming van schade. 
 
5.4. Indien onjuiste gegevens zijn verstrekt: 
Van de verzekering is uitgesloten de gehele schade voor zover 
verzekeringnemer of een verzekerde omtrent het ontstaan en/of de omvang 
daarvan geheel of deels onjuiste gegevens hebben verstrekt danwel 
gegevens hebben verzwegen waarvan zij wisten danwel hadden moeten 
begrijpen dat die gegevens voor verzekeraar van belang waren met het oog 

http://www.isgestolen.nl/
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op het vaststellen van diens schadevergoeding. Eventueel reeds door 
verzekeraar betaalde vergoeding van schade en/of kosten zal worden 
teruggevorderd. 
5.5. Indien fraude is gepleegd: 
Van de verzekering is uitgesloten fraude (handelen met als opzet de 
verzekeraar te misleiden), hetzij geheel danwel gedeeltelijk. Fraude heeft, 
naast de in artikel 5.4 vermelde gevolgen, tot gevolg dat:  
- alle door de verzekeraar in verband met de schadeclaim gemaakte kosten 
  Op verzekeringnemer of een verzekerde zullen worden verhaald; 
- verzekeraar gerechtigd is, aangifte te doen bij politie, justitie of andere   
  daartoe geëigende instanties; 
- verzekeraar gerechtigd is, andere verzekeraars van de gepleegde fraude  
  in kennis te stellen; 
- er een registratie van persoonsgegevens plaatsvindt in daartoe geëigende   
  bestanden en tussen maatschappijen gangbare signaleringssystemen. 
 
5.6 In geval van samenloop: 
waarvan blijkt dat deze schade eveneens op (een) andere polis(sen) is 
verzekerd of daarop verzekerd zou zijn indien onderhavige verzekering niet 
zou hebben bestaan. In dat geval wordt alleen die schade vergoed die het 
bedrag van de vergoeding krachtens die andere verzekering of voorziening 
te boven gaat. 
 
5.7 Bij het niet nakomen van de verplichtingen:  
indien verzekeringnemer of een verzekerde hun verplichtingen als 
omschreven in art. 4.b t/m i of hun verplichtingen als omschreven in de 
Bijzondere voorwaarden en in eventuele speciale clausules niet nakomen of 
niet zijn nagekomen, tenzij zij ten genoegen van verzekeraar aantonen dat 
de belangen van verzekeraar hierdoor niet geschaad zijn. 
 
5.8 Bij het plegen van misdrijven: 
ontstaan of veroorzaakt terwijl de verzekerde enig misdrijf (mede) pleegt, 
waaronder de voorbereiding tot deelneming aan het misdrijf is inbegrepen. 
 
5.9 tijdens het verblijf op racebanen, circuits e.d. en tijdens het oefenen 
voor of deelnemen aan snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten 
of –wedstrijden, niet zijnde een concours hippique. Deze uitsluiting geldt 
niet voor schade tijdens eenvoudige, geheel binnen Nederland op de 
openbare weg gereden betrouwbaarheids-, gezelligheids-, kaartlees-, 
puzzelritten e.d. niet langer dan 250 kilometer en van ten hoogste 24 uur; 
 
5.10 tijdens gebruik van het motorrijtuig voor rijles, verhuur, betaald 
personen- of goederenvervoer (waaronder niet te verstaan 'pooling' van 
autoritten in woon-werkverkeer, naar evenementen e.d.) of een ander doel 
dan bij de wet is toegestaan, tenzij anders is overeengekomen; 
 
5.11 terwijl aan het motorrijtuig een voertuig is gekoppeld, tenzij anders is 
overeengekomen. Deze uitsluiting geldt niet: 
- indien een motorrijtuig bij wijze van vriendendienst wordt gesleept, 
- voor een aanhangwagen of een caravan; 
 
5.12 indien de feitelijke bestuurder niet in het bezit is van een geldig voor 
het betrokken motorrijtuig wettelijk voorgeschreven rijbewijs. Als geldig 
rijbewijs wordt wel aangemerkt een rijbewijs dat zijn geldigheid heeft 
verloren door het verstrijken van de in de wet genoemde geldigheidsduur, 
tenzij de leeftijd van zeventig jaar is bereikt; 
 
5.13 indien de rijbevoegdheid van de feitelijke bestuurder onvoorwaarde-
lijk is ontzegd krachtens een onherroepelijke gerechtelijke uitspraak, dan 
wel hij krachtens wettelijke bepalingen niet bevoegd is het motorrijtuig te 
besturen; 
 
5.14 als die het zekere gevolg is van het handelen of nalaten van 
verzekerde dan wel het gevolg is van het niet in acht nemen van normale 
voorzichtigheid ter voorkoming van diefstal van het gehele motorrijtuig. De 
verzekeraar vergoedt tevens geen schade die een verzekerde met opzet, al 
dan niet bewuste roekeloosheid of al dan niet bewuste merkelijke schuld 
heeft veroorzaakt, ongeacht of die schade is veroorzaakt aan zijn eigen 
belang(en) of (ook) aan die van (een) andere verzekerde(n). Onder 
verzekerden wordt in dit verband verstaan de echtgenoot, geregistreerde 
partner, kinderen en huisgenoten, wiens/wier belang is meeverzekerd, 
ongeacht of zij in de polis als verzekerde worden aangemerkt; 
 
5.15 indien uit het kentekenregister van de Dienst Wegverkeer (RDW) 
blijkt dat noch verzekeringnemer noch diens partner is ingeschreven als 
eigenaar c.q. houder van het verzekerde motorrijtuig, tenzij uit de polis blijkt 

dat verzekeraar bekend was met de afwijkende eigendom en dit heeft 
geaccepteerd. 
 
Wel gedekt is schade aan het verzekerde motorrijtuig die een verzekerde 
lijdt als hij ten genoegen van verzekeraar aantoont dat het besturen of 
gebruiken van het motorrijtuig buiten zijn weten en tegen zijn wil plaatsvond 
en dat hem hiervoor in redelijkheid geen verwijt treft. 
 

ARTIKEL 6 

Aanpassing en beëindiging na aanpassing 

 
6.1 Aanpassing:  
Indien verzekeraar het tarief en/of de voorwaarden herziet, heeft hij het 
recht de verzekering per hoofdpremievervaldag of per eerdere contractwij-
zigingsdatum aan de wijziging aan te passen. Hij moet verzekeringnemer 
voor die vervaldag van de voorgenomen wijziging kennisgeven, eventueel 
door een mededeling bij/op de nota/kwitantie voor de verlenging of het 
wijzigingspolisblad. 
Dit artikel is niet van toepassing in geval van herziening als gevolg van 
wijziging van het indexcijfer bij geïndexeerde verzekeringen. 
 
6.2 Beëindiging na aanpassing: 
Verzekeringnemer mag de aanpassing overeenkomstig artikel 6.1 weigeren 
binnen 30 dagen na de premievervaldag, tenzij: 
- de wijziging een verlaging van de premie bij gelijkblijvende dekking  
   inhoudt; 
- de wijziging een uitbreiding van de dekking zonder een hoger tarief  
   inhoudt; 
- de wijziging een gevolg is van een wettelijke bepaling of regeling. 
Bij schriftelijke weigering eindigt de verzekering op de dag waarop de 
wijziging ingaat, anders wordt verzekeringnemer geacht met de aanpassing 
in te stemmen. 
 

ARTIKEL 7 

Verzekeringsduur, vervaldagen, verlenging, opzegging, beëindiging 
en premierestitutie 

 
7.1 Verzekeringsduur en vervaldagen 
De contractduur is de duur zoals op polisblad is vermeld. De 
contractvervaldag is de dag waarop de contractduur eindigt. De 
hoofdpremievervaldag is de dag waarop jaarlijks de premie verschuldigd is 
bij een premietermijn van twaalf maanden. Indien op het polisblad is 
aangegeven dat betaling van premie voor een kortere termijn dan twaalf 
maanden geschiedt, dan is er naast de hoofdpremievervaldag sprake van 
één of meer premievervaldagen waarop premie verschuldigd is. 
Indien de premietermijn zes maanden is, dan is er een premievervaldag 
telkens zes maanden na de hoofdpremievervaldag.  
Indien de premietermijn drie maanden is, dan zijn er drie premieverval-
dagen telkens drie, zes en negen maanden na de hoofdpremievervaldag. 
Indien de premietermijn een maand is, dan zijn er elf premievervaldagen 
telkens een maand verder gerekend vanaf de hoofdpremievervaldag. 
 
7.2 Verlenging en opzegging na verlenging 
Indien de oorspronkelijke contractduur twaalf maanden bedraagt, wordt op 
de contractvervaldag de verzekering telkens automatisch met dezelfde 
contractduur verlengd. Na de eerste verlenging heeft de verzekeringnemer 
het recht de verzekering op elk gewenst moment op te zeggen met een 
opzegtermijn van een maand. 
Indien de oorspronkelijke contractduur langer is dan twaalf maanden, heeft 
verzekeringnemer de keuze om de overeenkomst te verlengen met een 
periode die gelijk is aan de oorspronkelijke contractduur. Kiest 
verzekeringnemer voor verlenging met een looptijd van twaalf maanden, 
dan wordt de verzekering op de hoofdpremievervaldag telkens automatisch 
met een periode van twaalf maanden verlengd en heeft verzekeringnemer 
het recht om de verzekering  op elk gewenst moment op te zeggen met een 
opzegtermijn van een maand. Kiest de verzekeringnemer voor verlenging 
met eenzelfde looptijd als de oorspronkelijke contractduur, dan wordt de 
verzekering met diezelfde looptijd verlengd en heeft verzekerde telkens op 
de dan volgende contractvervaldagen dezelfde keuze. 
 
7.3 Opzegging:  
Verzekeringnemer en verzekeraar kunnen de verzekering of een onderdeel 
daarvan beëindigen door schriftelijke opzegging: 
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- ten minste één maand voor de contractvervaldag; 
- met inachtneming van een opzegtermijn van één maand indien een 

schade is gemeld, doch uiterlijk binnen twee maanden na 
beëindiging van de schadebehandeling; 

- indien verzekeraar meent dat verzekeringnemer/verzekerde de hem 
bij de polis opgelegde verplichtingen niet of niet ten volle nakomt; 

- indien verzekeraar de verzekering naar aanleiding van de door 
verzekerde verstrekte inlichtingen niet wil voortzetten. Betreft een 
dergelijke inlichting een risicowijziging, dan kan de verzekering 
eventueel worden voortgezet tegen nader overeen te komen premie 
en/of voorwaarden. Wordt geen overeenstemming bereikt, dan heeft 
verzekeraar het recht tot opzegging gedurende twee maanden na de 
datum van weigering van verzekerde om in te stemmen met de 
gewijzigde premie en/of voorwaarden waarop verzekeraar de 
verzekering wil continueren. Een persoonsverzekering mag niet door 
de verzekeraar beëindigd of gewijzigd worden op grond van 
verzwaring van het gezondheidsrisico. 
Indien de verzekering onderdeel is van een (mantel)polis waarop 
meerdere verzekeringen zijn samengevoegd, dan zal uitsluitend het 
desbetreffende onderdeel (rubriek) waarop de wijziging van toepas-
sing is, worden beëindigd, tenzij sprake is van handelen van 
verzekeringnemer met als opzet verzekeraar te misleiden. 
 

7.3.1. Verzekeraar kan de verzekering met onmiddellijke ingang opzeggen  
binnen twee maanden na constatering van:  
- de niet-nakoming door verzekeringnemer aan zijn  
  mededelingsplicht en verzekeraar bij kennis van de ware stand van  
  zaken geen verzekering zou hebben gesloten; 
- handelen van verzekeringnemer met als opzet verzekeraar te  
  misleiden. 
7.3.2 Verzekeraar is gerechtigd, alle bij hem lopende verzekeringen van 
verzekeringnemer of een verzekerde met onmiddellijke ingang schriftelijk 
op te zeggen, indien verzekeraar op de hoogte komt van door 
verzekeringnemer of een verzekerde jegens de verzekeraar of een andere 
verzekeraar gepleegde fraude.    
 
7.4 Beëindiging:  
De verzekering eindigt: 
a. op het tijdstip van totaal verlies van het verzekerde belang; 
b. op het moment van eigendomsoverdracht van het verzekerde 

belang; 
c. wanneer – in geval van een motorrijtuigrisico het motorrijtuig 

gewoonlijk buiten Nederland wordt gestald of zodra de 
motorrijtuigverzekering drie jaar is geschorst; 

d. dertig dagen nadat verzekeringnemer of verzekerde zich buiten 
Nederland heeft gevestigd. 

 
7.4.1  Beëindiging en opzegging bij overlijden van verzekeringnemer 
Bij overlijden van verzekeringnemer kunnen diens erfgenamen en 
verzekeraar de overeenkomst binnen negen maanden nadat zij met dit 
overlijden bekend zijn geworden met inachtneming van een 
opzeggingstermijn van één maand de verzekering opzeggen. Zonder deze 
opzegging eindigt de verzekering in ieder geval uiterlijk op de 
eerstkomende premievervaldatum na het overlijden van verzekeringnemer.  
 
7.5  Premierestitutie: 
Bij tussentijdse beëindiging van de verzekering betaalt verzekeraar de 
premie over de termijn waarover de verzekering niet meer van kracht is aan 
verzekeringnemer terug, behalve: 
a. bij vergoeding van totaal verlies  
b. indien de verzekering op grond van opzettelijke misleiding van de 

verzekeraar door verzekeraar is opgezegd;  
Indien verzekeringnemer van de verkoop op het  verloren gaan van het 
verzekerd object niet tijdig (dat wil zeggen binnen 30 dagen) aan   
verzekeraar kennis geeft, betaalt verzekeraar de premie over de termijn 
waarover de verzekering niet meer van kracht is aan verzekeringnemer 
slechts terug vanaf de datum van kennisgeving. 
Premierestitutie geschiedt bij verzekeringen van motorrijtuigen onder 
inhouding van administratiekosten. Bij deze verzekeringen heeft 
verzekeringnemer uitsluitend bij verkoop van het verzekerde object het 
recht verzekeraar om stopzetting van de dekking (zogenaamde schorsen) 
te vragen. Dit kan niet met terugwerkende kracht. De reeds betaalde 
premie voor de periode gedurende welke de verzekering is geschorst, blijft 
gereserveerd. 
 
 

 

ARTIKEL 8 

Schaderegeling 

 
a. Voor zover de omvang van de schade en de hoogte van de kosten  
niet in onderling overleg worden geregeld, zullen deze door een deskun-

dige, aan te wijzen door verzekeraar, worden vastgesteld, mede aan 
de hand van de door verzekerde verstrekte gegevens en in-
lichtingen. 

b. Verzekeraar vergoedt de schade en kosten binnen twee weken na 
ontvangst van alle schadedocumenten. 

c. Heeft echter de schade betrekking op verlies, diefstal of verduiste-
ring, dan geldt eerst een wachttijd van dertig dagen vanaf de dag 
van aanmelding bij verzekeraar van een gebeurtenis, dit in verband 
met de mogelijkheid van terugkomst van de verdwenen zaak. 

d. Verzekerde is verplicht, indien verzekeraar dit wenst, alle rechten 
welke hij ter zake van de schade tegenover anderen mocht hebben, 
schriftelijk aan verzekeraar over te dragen. Verzekeraar doet afstand 
van zijn wettelijk recht van verhaal jegens verzekerde, behalve 
indien een in artikel 5 genoemde uitsluiting ten opzichte van die ver-
zekerde van toepassing is. 

e. Verzekerde heeft niet het recht een verzekerde zaak na schade aan 
verzekeraar over te dragen. In geval van verlies, is verzekerde, 
tevens eigenaar, echter verplicht, alvorens tot uitkering van schade 
wordt overgegaan, de eigendom van de verzekerde zaak bij akte aan 
verzekeraar over te dragen. 

f. Verzekeraar heeft de leiding in de schaderegeling en in de eventueel 
daaruit voortvloeiende procedures. 

g. Bij  aansprakelijkheidsschade belast verzekeraar zich met de 
regeling en vaststelling van de schade. Aanspraken van 
benadeelden tot vergoeding van personenschade zullen worden 
behandeld en afgewikkeld met in achtneming van het bepaalde in 
artikel 7:954 BW. Bestaat de vergoeding van schade uit periodieke 
uitkeringen en is de waarde daarvan met inachtneming van andere 
uitkeringen hoger dan het verzekerde bedrag, dan wordt de duur of 
de hoogte van die uitkeringen, naar de keuze van verzekerde, naar 
evenredigheid verminderd. 

 

Terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij 
voor Terrorismeschaden N.V. (NHT) 

 
Schade door terrorisme heeft de verzekeraar herverzekerd bij de NHT, De 
Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. 
Bij schade ontstaan door terrorisme waarbij de verzekeraar conform de 
polisvoorwaarden moet uitkeren gelden de polisvoorwaarden van de NHT. 
Het kan betekenen dat er minder wordt uitgekeerd bij schade. De 
polisvoorwaarden kunnen worden geraadpleegd op 
www.terrorismeverzekerd.nl. Op verzoek van verzekeringnemer of 
verzekerde kan de verzekeraar de polisvoorwaarden toesturen.     
 

ARTIKEL 9 

Adres en mededelingen 

 
Als adres van verzekeringnemer geldt het in het polisvoorblad of in de aan-
hangsels vermelde, of bij wijziging hiervan het laatste aan de verzekeraar 
bekende adres. Kennisgevingen van de verzekeraar aan verzekeringnemer 
kunnen worden gedaan aan dit adres of aan het adres van de 
assurantieadviseur, via wiens bemiddeling deze verzekering loopt. 
 

ARTIKEL 10 

Hulpverlening 

 
Verzekerde heeft recht op hulp en/of vergoeding van kosten zoals hierna 
onder a en b is omschreven indien: 
1. de verzekering betrekking heeft op een paardenvrachtauto; 
2. het motorrijtuig verzekerd is krachtens een conform de W.A.M. 

gesloten verzekering; 
3. de hulpverlening en/of de kosten tot stand komen in overleg met en 

na instemming van De Zeeuwse Alarmcentrale 070-3145064.  

http://www.terrorismeverzekerd.nl/
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4. de hulpverlening kan worden uitgeoefend en niet wordt tegengehou-
den door gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse 
onlusten, muiterij, oproer, atoomkernreacties of natuurrampen. 

 
Er geldt geen eigen risico. Deze hulpverlening heeft geen invloed op de 
bonus/malus-ladder indien uitsluitend hulp is verleend krachtens deze 
voorwaarden. 
a. Hulpverlening binnenland 
Het recht op hulp ontstaat indien het motorrijtuig en/of de gekoppelde aan-
hanger door een ongeval, brand of ander van buiten komend onheil (waar-
onder niet is begrepen het tot stilstand komen als gevolg van een mecha-
nisch gebrek) niet meer kan rijden en/of de bestuurder en andere inzitten-
de(n) door dit ongeval niet in staat zijn het motorrijtuig verder te besturen. 
De hulpverlening omvat: 
a.1 het vervoer van het beschadigde motorrijtuig en/of aanhanger naar 

een door verzekerde te bepalen adres in Nederland; de 
vervoerskosten worden tot ten hoogste de dagwaarde van het 
beschadigde motorrijtuig en/of aanhanger vergoed; 

a.2 het vervoer van de bestuurder en de passagier(s) met hun bagage 
per taxi naar een door de bestuurder te bepalen adres in Nederland. 

 
b. Hulpverlening buitenland 
 
b.I W.a.-verzekering/W.a.- en gedeeltelijk-casco-verzekering 
Het recht op hulp ontstaat indien voor het motorrijtuig en/of de gekoppelde 
aanhanger een W.a.-verzekering/W.a. en gedeeltelijk-casco-verzekering is 
gesloten en door een ongeval, brand of ander van buiten komend onheil 
(waaronder niet is begrepen het enkel tot stilstand komen als gevolg van 
een mechanisch gebrek), het motorrijtuig en/of de aanhanger niet meer kan 
rijden en/of de bestuurder en andere inzittende(n) door dit ongeval niet in 
staat zijn het motorrijtuig verder te besturen. 
De hulpverlening omvat: 
b.I.1 het vergoeden van de noodzakelijke kosten van berging en slepen 

van het motorrijtuig naar de dichtstbijzijnde garage waar de schade 
kan worden beoordeeld en/of hersteld; 

b.I.2 het vervoer van het beschadigde motorrijtuig en/of de aanhanger 
naar een door verzekerde te bepalen adres in Nederland, mits: 

b.I.2.a dit object niet binnen vier werkdagen, eventueel door middel van een 
noodreparatie, zodanig kan worden gerepareerd dat de (terug)reis 
op technisch verantwoorde wijze kan plaatsvinden, 

b.I.2.b de kosten van dit vervoer lager zijn dan de waarde van het 
gestrande object. Zijn de vervoerskosten hoger, dan worden de 
kosten vergoed van invoering of vernietiging van het gestrande 
object in het desbetreffende land. In dat geval heeft verzekerde ook 
recht op vervoer van reisbagage naar Nederland.  

b.I.3 de terugreiskosten van de bestuurder en de passagiers, indien op 
grond van het voorgaande niet met het motorrijtuig wordt terugge-
reisd. 

Vergoed worden de kosten van vervoer per: 
- taxi naar het dichtstbijzijnde spoorwegstation, 
- trein (tweede klasse) naar het spoorwegstation in Nederland dat het 

dichtst ligt bij de plaats van bestemming, 
- taxi van dat station naar de plaats van bestemming. 
 
b.II W.A. en volledig-casco-verzekering 
Het recht op hulp ontstaat indien voor het motorrijtuig en/of de gekoppelde 
aanhanger een W.a. en volledig-casco-verzekering is gesloten en door een 
ongeval, brand of ander van buiten komend onheil (waaronder is begrepen 
het enkel tot stilstand komen als gevolg van een mechanisch gebrek), het 
motorrijtuig en/of de aanhanger niet meer kan rijden en/of de bestuurder en 
andere inzittende(n) door dit ongeval niet in staat zijn het motorrijtuig 
verder te besturen. 
De hulpverlening omvat: 
b.II.1 de onder b omschreven hulpverlening 
b.II.2 de vergoeding van de noodzakelijke kosten van hulp langs de weg 

na het tot stilstand komen als gevolg van een mechanisch gebrek, 
tot een maximum van € 115,- per gebeurtenis. De kosten van onder-
delen en reparatie komen niet voor vergoeding in aanmerking, ook 
niet indien de reparatie plaatsvindt in een garage; 

b.II.3 het namens verzekerde bestellen en toezenden van onderdelen die 
noodzakelijk zijn om het motorrijtuig rijklaar te maken, indien deze 
onderdelen ter plaatse niet of niet op korte termijn verkrijgbaar zijn. 
De kosten van de onderdelen zelf komen voor rekening van verze-
kerde. 

Alle in verband met deze hulpverlening door verzekeraar voorgeschoten 
kosten, welke niet zijn verzekerd, zijn voor rekening van verzekerde. Bij 
bedragen hoger dan € 675,- kan een betaling vooraf worden verlangd. 
Bij samenloop van hulpverleningsrechten zal de ANWB alarmcentrale niet 
verwijzen naar andere hulpinstanties. Verzekeraar heeft het recht te ver-
halen op andere verzekeraars. 
 
c. repatriëring van de paarden 
repatriëring van paarden is meeverzekerd. 
c.1 Het recht op repatriëring van de paarden ontstaat indien het 
motorrijtuig en/of de gekoppelde aanhanger door een ongeval niet meer 
kan rijden. De hulpverlening omvat het vervoer van de paarden naar een 
door verzekerde te bepalen adres in Nederland.  
 
Bijzondere voorwaarden  
voor de rubriek 
wettelijke aansprakelijkheid 
 
Indien uit het polisblad blijkt dat deze rubriek is meeverzekerd geldt het 
volgende. 
 
Met voorbijgaan aan hetgeen anders in deze verzekeringsvoorwaarden 
mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering geacht aan de door of krach-
tens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (in deze voor-
waarden genoemd W.A.M.) gestelde eisen te voldoen. 
 

ARTIKEL 11 

Omvang van de verzekering 

 
De verzekering dekt: 
a. de uit enige wettelijke bepaling voortvloeiende aansprakelijkheid van 

verzekerde voor schade, toegebracht: 
- door of met het motorrijtuig, 
- door of in verband met de door het motorrijtuig vervoerde zaken, 

voor zover de schade niet door de aard van de zaken is veroorzaakt; 
b. schade op de openbare weg toegebracht aan een ander motorrijtuig 

dat verzekeringnemer of de bestuurder toebehoort, indien verzeke-
raar tot vergoeding van schade gehouden zou zijn, als de schade 
door een willekeurige derde was geleden. De dekking geldt niet voor 
de daaruit voortvloeiende bedrijfsschade en/of waardevermindering. 

 
Vergoeding als bedoeld onder a en/of b geschiedt tot:  
- het op het polisblad vermelde bedrag voor alle verzekerden teza-

men, 
- een hoger bedrag, voor zover dit krachtens een in het buitenland 

geldende verplichte verzekering is voorgeschreven, 
c. bovendien -eventueel boven de verzekerde som-: 
c.1 kosten, ook die van civiel- en strafrechtelijke procedures en exper-

tise, voor zover die met toestemming van verzekeraar zijn gemaakt, 
c.2 de met goedvinden van verzekeraar gemaakte kosten van verweer 

tegen ongegronde aanspraken. 
d. waarborgsom: 
indien een overheid wegens een onder deze verzekering gedekte schade 

het stellen van geldelijke zekerheid verlangt ter waarborging van de 
rechten van benadeelden, zal verzekeraar een waarborgsom tot 
maximaal € 25.000,- deponeren. 

Verzekerde is verplicht verzekeraar te machtigen over de waarborgsom te 
beschikken, zodra deze wordt vrijgegeven en bovendien alle mede-
werking te verlenen om terugbetaling te verkrijgen. 

 

ARTIKEL 12 

Vergoeding aan derden 

 
Verzekeraar beslist of en in hoeverre derden schadeloos zullen worden ge-
steld.  
Indien het zich laat aanzien dat vorderingen van derden het verzekerde be-
drag te boven zullen gaan, zal verzekeraar eerst met verzekerde overleg-
gen, alvorens tot het treffen van een regeling over te gaan. 
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ARTIKEL 13 

Uitsluitingen 

 
Van de verzekering is uitgesloten: 
1. aansprakelijkheid voor personenschade die is toegebracht aan de 

bestuurder van het motorrijtuig waarmee het ongeval veroorzaakt is; 
2. de aansprakelijkheid van hen die niet uitdrukkelijk of stilzwijgend 

door een daartoe bevoegde persoon gemachtigd is als bestuurder 
respectievelijk als passagier gebruik te maken van het motorrijtuig; 

3. vergoeding van schade aan zaken die verzekeringnemer of bestuur-
der bezit, onder zich heeft of met het motorrijtuig vervoert, behalve 
sieraden, kleding en bagage van passagiers; 

4. elke aansprakelijkheid rechtstreeks voortvloeiende uit een contrac-
tuele verplichting; 

5. schade door lichamelijk letsel, benadeling van de gezondheid of 
dood van personen die zich buiten de bestuurderscabine, op of in 
het motorrijtuig bevinden. 

 
Bijzondere voorwaarden  
voor de rubriek 
(volledig of gedeeltelijk) casco 
 
Indien uit het polisblad blijkt dat deze rubriek is meeverzekerd geldt het 
volgende. 
 

ARTIKEL 14 

Omvang van de verzekering 

 
Uitsluitend verzekeringnemer heeft recht op uitkering uit hoofde van deze 
rubriek. Verzekeraar vergoedt op de voet van het bepaalde in artikel 17 de 
kosten van herstel en/of vervanging van 
- het motorrijtuig; 
- de direct of later aangebrachte, speciale voorzieningen aan het 

motorrijtuig, te weten alle toevoegingen aan of veranderingen in de 
standaarduitrusting, waarvan de prijs niet in de officiële catalogus-
prijs is begrepen, mits deze voorzieningen ter verzekering zijn opge-
geven; 

- de in het motorrijtuig bevestigde of zich daarin bevindende geluids-
apparatuur is meeverzekerd tot ten hoogste € 455,- per gebeurtenis. 
De volgende accessoires zijn tot  € 455,- per accessoire meeverze-
kerd: kinderzitje, carkit,  brandblusapparaat, gevarendriehoek, 
lampenset (maximaal € 11,50),  pechlamp, sleepkabel en trekhaak;  

- Noot: slechts het hier opgesomde is, tot € 455,- per accessoire gratis 
meeverzekerd. Het meerdere dient uitdrukkelijk ter verzekering te 
zijn opgegeven. 

- overige accessoires, voor zover separaat ter verzekering opgege-
ven. Hieronder wordt verstaan de niet tot de standaarduitrusting 
behorende accessoires die aan het motorrijtuig, zowel daarbinnen 
als daarbuiten, kunnen worden bevestigd en die daarvan kunnen 
worden verwijderd, terwijl de (rij)technische staat van het motorrijtuig 

- zonder vervanging van die onderdelen of zonder het aanbrengen van 
een of meer aanpassingen- daardoor niet wordt beïnvloed; 

- diefstalbeveiliging is meeverzekerd tot een maximum van € 1.135,-; 
- maximaal tien audio-cd’s en/of –cassettes. 
Uitgesloten van de dekking zijn autotelefoons, beeld-, navigatie-, detectie-,  
computer- en overige communicatie-apparatuur, tenzij uitdrukkelijk anders 
overeengekomen; 
 
ontstaan door een van de volgende gebeurtenissen, ook al is die gebeurte-
nis het gevolg van de aard of  een gebrek van die zaak of daardoor 
veroorzaakte breuk: 
14.a  bij gedeeltelijk-cascodekking: 
14.a.1  brand, ontploffing, kortsluiting, zelfontbranding en blikseminslag; 
14.a.2  diefstal, waarmee gelijk gesteld wordt: 
- verduistering en 'joyriding'. Schade aan het motorrijtuig ontstaan ge-

durende de periode waarin dit aan verzekerde ontnomen is geweest, 
wordt eveneens vergoed, 

- een al dan niet geslaagde, aantoonbare poging tot diefstal van het 
motorrijtuig of van enig voorwerp daarin; 

14.a.3  niet door botsen, slippen, omslaan, van de weg of te water geraken  
veroorzaakte ruitbreuk (waaronder niet te verstaan breuk van glazen 
daken, glas in schuifdaken of van lampen) en schade door de scher-
ven; 

14.a.4  verontreiniging van het interieur door het vervoer van gewonde 
personen; 

14.a.5  storm, waardoor het motorrijtuig omwaait of door vallende voorwer-
pen beschadigd wordt. Onder storm wordt verstaan wind met een 
snelheid van minstens veertien meter per seconde (windkracht 7). 

Toelichting 
Indien 'gedeeltelijk-casco' is verzekerd, is als gevolg van storm van de weg 

geraken tijdens het rijden of de macht over het portier verliezen niet 
verzekerd; deze risico's zijn wel verzekerd bij volledig-casco-
dekking; 

14.a.6  natuurrampen, zoals overstroming en lawine; 
14.a.7  hagel; 
14.a.8  aantoonbare botsing met dieren. Schade als gevolg hiervan ont-

staan door botsing met andere zaken is niet verzekerd; 
14.a.9  transport per boot, trein, vliegtuig, exclusief schrammen, krassen of 

lakschade; 
14.a.10 een neerstortend luchtvaartuig, delen hiervan of voorwerpen die 

daaruit vallen. 
14.b  bij volledig-cascodekking: 
14.b.1 de onder a bedoelde gebeurtenissen; 
14.b.2 alle andere van buiten komende gebeurtenissen. 
 
De kosten van nieuwe kentekenplaten die aangeschaft worden na afgifte 
van een nieuw kenteken na verlies van het overschrijvingsbewijs (voorheen 
deel lII van het kentekenbewijs), worden vergoed indien het verlies plaats 
heeft door een verzekerde gebeurtenis. 
 

ARTIKEL 15 

Eigen risico 

 
Het op het polisblad vermelde eigen risico geldt per gebeurtenis. Een eigen 
risico wordt niet toegepast indien: 
- de schade het gevolg is van verontreiniging van de bekleding van de 

auto als gevolg van het kosteloos vervoer van gewonden, 
- een schade aan de voorruit van de auto wordt gerepareerd door mid-

del van een harsinjectie. 
 

ARTIKEL 16 

Bonus/malus-regeling/schadevrije jaren 

 
16.a Bij verlenging van de verzekering op de hoofdpremievervaldag wordt 

de nettopremie voor de rubrieken casco en w.a. opnieuw vastgesteld 
met behulp van het premiepercentage uit de bonus/malus-ladder dat 
behoort bij de vast te stellen trede. 

16.b Op de ingangsdatum van de verzekering wordt de nettopremie op 
overeenkomstige wijze vastgesteld. Uitgegaan wordt van: 

- trede 2 uit de bonus/malus-ladder, 
- zoveel treden extra als overeenkomt met het aantal schadevrije 

jaren dat aangegeven wordt op een overgelegde, geldige royements-
bevestiging. 

 
Bonus/malustabel 
 
Nieuwe B/M-trede na 
BM-
trede 

Percentage van 
de premie 

0 
schaden 

1  
schade 

2 
schaden 

3 of meer 
schaden 

17 25 17 13 8 1 
16 25 17 12 7 1 
15 25 16 11 7 1 
14 25 15 11 7 1 
13 25 14 10 6 1 
12 25 13 9 5 1 
11 30 12 8 4 1 
10 35 11 7 3 1 
9 40 10 6 2 1 
8 45 9 5 1 1 
7 50 8 4 1 1 
6 55 7 3 1 1 
5 60 6 2 1 1 
4 75 5 2 1 1 
3 90 4 2 1 1 
2 100 3 1 1 1 
1 120 2 1 1 1 
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16.c Een schade telt niet mee bij het vaststellen van de (nieuwe) trede, 

indien verzekeraar: 
- geen betaling heeft gedaan of zal moeten doen, 
- wel een betaling heeft gedaan of zal moeten doen maar 
16.c.1 de schade geheel heeft verhaald of zal kunnen verhalen, 
16.c.2 de schade zou hebben verhaald, indien er geen schaderegelingover-

eenkomst van toepassing was geweest tussen hem en een andere 
verzekeraar, 

16.c.3 de betaling betrekking heeft op een van de dekkingen, omschreven 
in artikel 14.a, 

16.c.4 de schade uitsluitend betrekking heeft op één van de rubrieken hulp-
verlening, schadeverzekering voor inzittenden of verhaalsrechtsbij-
stand, 

16.c.5 de schade-uitkering verricht wordt op grond van artikel 185 van de 
Wegenverkeerswet en waarbij aan de zijde van de bestuurder van 
het motorrijtuig geen sprake is van een verkeersovertreding noch de 
bestuurder rechtens enig verwijt treft, 

16.c.6 de geclaimde schadevergoeding tot twaalf maanden na betaling, 
door verzekerde alsnog voor eigen rekening wordt genomen, 

16.c.7 de schade-uitkering op grond van art 7:962, lid 3 Burgerlijk Wetboek 
niet kan verhalen; volgens dit artikel krijgt verzekeraar geen 
vordering op bepaalde tot de familie- of werkkring behorende 
personen. 

 
Schadevrije jaren tabel  
Hoeveel schadevrije jaren u heeft wordt ieder verzekeringsjaar opnieuw 
bepaald met de schadevrije jaren tabel hieronder. 
 
De schadevrije jaren tabel werkt als volgt: 
Als u de verzekeringspolis krijgt, ziet u hoeveel schadevrije jaren u heeft.  
Wordt in een verzekeringsjaar geen schade betaald, dan krijgt u er een 
schadevrij jaar bij. 
Wordt in een verzekeringsjaar wel een schade betaald, dan verliest u 
schadevrije jaren. In de tabel hieronder ziet u hoeveel schadevrije jaren u 
verliest. U ontvangt elke verzekeringsjaar een document waarin staat 
hoeveel schadevrije jaren u heeft.   
 
Aantal schadevrije jaren in het volgende verzekeringsjaar  
  
Aantal
vrije 
jaren 

     zonder 
     schade 

met 1 
schade 
die leidt 
tot 
terugval 
in 
schade 
vrije 
jaren 

met 2  
Schaden 
die 
leiden 
tot 
terugval 
in 
schade 
vrije 
jaren 

met 3 
schaden 
die leiden 
tot 
terugval 
in schade 
vrije jaren 

4 of meer 
schaden 
die leiden 
tot 
terugval 
in schade 
vrije jaren 

>=16        +1 10  5   0     -5 
15        16 10  5   0     -5 
14        15  9  4  -1     -5 
13        14  8  3  -2     -5 
12        13  7  2  -3     -5 
11        12  6  1  -4     -5 
10        11  5  0  -5     -5 
 9        10  4 -1  -5     -5 
 8         9  3 -2  -5     -5 
 7         8  2 -3  -5     -5 
 6         7  1 -4  -5     -5 
 5         6  0 -5  -5     -5 
 4         5 -1 -5  -5     -5 
 3         4 -2 -5  -5     -5 
 2         3 -3 -5  -5     -5 
 1         2  -4 -5  -5     -5 
 0         1 -5 -5  -5     -5 
-1         0  -5 -5  -5     -5 
-2        -1 -5 -5  -5     -5 
-3        -2 -5 -5  -5     -5 
-4        -3 -5 -5  -5     -5 
-5        -4 -5 -5  -5     -5 

 

 ARTIKEL 17 

Schadevergoeding 

 
a. In geval van beschadiging van het motorrijtuig vergoedt verzekeraar 

de herstelkosten tot ten hoogste de vastgestelde waarde direct voor 
het ongeval onder aftrek van de waarde van de restanten. Zijn de 
herstelkosten hoger, dan is er sprake van totaal verlies. 

b. In geval van totaal verlies vergoedt verzekeraar de vastgestelde 
dagwaarde onder aftrek van de opbrengst van de restanten. 

c. Bij schadevergoeding in geval van totaal verlies (in technische zin) 
van het motorrijtuig heeft verzekeraar het recht het wrak over te 
doen dragen aan een door hem aan te wijzen partij. De uitkering van 
de schadepenningen zal niet eerder plaatsvinden dan nadat verze-
keraar in het bezit is gekomen van alle delen van het bij het motorrij-
tuig behorende kentekenbewijs. 

 

ARTIKEL 18 

Uitsluitingen 

 
Geen vergoeding vindt plaats van: 
1. schade aan het motorrijtuig ontstaan indien de bestuurder ten tijde 

van het ongeval onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank 
of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, dat hij niet in 
staat moest worden geacht het motorrijtuig naar behoren te bestu-
ren. Hiervan is in ieder geval sprake als het alcoholgehalte van de 
adem meer was dan 220 microgram alcohol per liter uitgeademde 
lucht dan wel als het alcoholgehalte van het bloed meer was dan 0,5  
milligram alcohol per milliliter bloed. Voor een ieder die sinds 30 
maart 2002 een auto- of motorrijbewijs heeft of nog gaat halen geldt 
een limiet van 0,2 milligram alcohol per milliliter bloed gedurende de 
eerste vijf jaar na afgiftedatum van het rijbewijs; 

2. schade aan het motorrijtuig ontstaan ten gevolge van weersinvloe-
den, tenzij een dergelijke schade het gevolg is van een gebeurtenis 
als genoemd in artikel 14; 

3. kosten inzake herstel van technische gebreken; 
4. schade aan banden; 
5. schade als gevolg van het niet kunnen gebruiken van het motorrij -

tuig; 
6. schade als gevolg van slijtage, materiaalmoeheid, waardeverminde-

ring en/of onvoldoende onderhoud, constructiefouten of overbelas-
ting tenzij een dergelijke schade het gevolg is van een gebeurtenis 
als genoemd in artikel 14; 

7. schade als gevolg van inbeslagneming door de overheid; 
8. breuk-, motor- en machineschade; 
9. schade als gevolg van het tanken van verkeerde brandstof of het ge-

bruiken van verkeerde oliën; 
10. schade indien in geval van totaal verlies van het gehele motorrijtuig, 

het gehele, bij het motorrijtuig behorende, kentekenbewijs niet wordt 
overgelegd, tenzij verzekerde hiervoor in redelijkheid geen verwijt 
treft. 

 
Er vindt wel vergoeding plaats van: 
- de onder 1 genoemde schade van een verzekerde, als deze ten ge-

noegen van verzekeraar aantoont dat bedoelde omstandigheden 
buiten zijn weten en tegen zijn wil plaatsvond en dat hem hiervoor in 
redelijkheid geen verwijt treft; 

- de onder 2, 3, 4 en 6 bedoelde schade, indien die is ontstaan door 
een van de in artikel 14 genoemde oorzaken. 

 
Bijzondere voorwaarden  
voor de rubriek 
schadeverzekering voor inzittenden 
 
Indien uit het polisblad blijkt dat deze rubriek is meeverzekerd geldt het 
volgende. 
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ARTIKEL 19 

Omvang van de verzekering 

 
Indien uit het polisblad blijkt dat deze rubriek is meeverzekerd vergoedt ver-
zekeraar tot maximaal het op het polisblad genoemde bedrag voor alle in-
zittenden, onder wie de bestuurder, van het motorrijtuig tezamen: 
a. aan de inzittenden: 
- de materiële gevolgschade van lichamelijk of geestelijk letsel, opge-

lopen terwijl zij zich in het motorrijtuig bevinden, daar in of daar uit 
stappen of onderweg een noodreparatie aan het motorrijtuig ver-
richten of in de onmiddellijke nabijheid van het motorrijtuig daarbij 
behulpzaam zijn of in de naaste omgeving hulp inroepen; 

- schade als omschreven in artikel 6:106 van het Burgerlijk Wetboek 
(smartengeld) en de kosten als omschreven in artikel 6:96 lid 2 en 
artikel 6:107 van het Burgerlijk Wetboek komen evenwel niet voor 
vergoeding in aanmerking, tenzij uit het polisblad blijkt dat dit wel 
meeverzekerd is; 

- de kosten van geneeskundige behandeling; 
- de schade aan of het verlies van hun toebehorende, met het motor-

rijtuig vervoerde zaken die behoren tot de particuliere huishouding 
van een verzekerde met uitzondering van schade aan motorrijtuigen, 
geld en geldswaardige papieren,  tot het bedrag van de reparatie-
kosten respectievelijk tot de waarde van de zaken onmiddellijk voor 
de gebeurtenis onder aftrek van de opbrengst van de restanten, voor 
zover deze zaken niet tot enige handelsvoorraad behoren of geacht 
kunnen worden speciale voorzieningen of accessoires te zijn. 

b. aan de personen genoemd in artikel 6:108 van het Burgerlijk Wet-
boek: de schade door het derven van levensonderhoud, op de voet 
van artikel 6:108 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Tevens zijn de 
kosten van lijkbezorging meeverzekerd tot maximaal € 4.500,-. 

Verzekeraar vergoedt bovendien de kosten, voor zover die met zijn 
toestemming of in zijn opdracht zijn gemaakt. 
 

ARTIKEL 20 

Uitsluitingen 

 
Niet gedekt is dat deel van de schade dat de inzittenden als gevolg van het  
aanvaarden van risico dan wel als gevolg van eigen schuld voor eigen  
rekening moeten nemen. Zulks geldt in elk geval, doch onverminderd  
andere omstandigheden die risicoaanvaarding dan wel eigen schuld met  
zich brengen, voor het rijden onder zodanige invloed van alcoholhoudende  
drank of een bedwelmend of opwekkend middel dat de bestuurder niet in  
staat moest worden geacht het motorrijtuig naar behoren te besturen.  
Hiervan is in ieder geval sprake als het alcoholgehalte van de adem meer  
was dan 220 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht dan wel als het  
alcoholgehalte van het bloed meer was dan 0,5 milligram  alcohol per  
milliliter bloed. Voor een ieder die sinds 30 maart 2002 een auto- of  
motorrijbewijs heeft of nog gaat halen geldt een limiet van 0,2 milligram  
alcohol per milliliter bloed gedurende de eerste vijf jaar na afgiftedatum van  
het rijbewijs. 
 

ARTIKEL 21 

Regeling van de vergoeding 

 
Indien meer personen rechten aan deze verzekering kunnen ontlenen en 
hun gezamenlijke schade het verzekerde bedrag overschrijdt, zal hun 
schade naar evenredigheid vergoed worden. 
 
Bijzondere voorwaarden  
voor de rubriek 
verhaalsrechtsbijstand 
 
Indien uit het polisblad blijkt dat deze rubriek is meeverzekerd geldt het 
volgende. 
 

ARTIKEL 22 

Begripsomschrijvingen 

 
In deze bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder verzekerden: 

1. verzekeringnemer; 
2. de door verzekeringnemer gemachtigde bestuurder van het in artikel 

1 bedoelde motorrijtuig en degene(n) die met dat motorrijtuig 
wordt(en) vervoerd; 

3. de nabestaanden, als bedoeld in artikel 6:108 van het Burgerlijk 
Wetboek, van de hiervoor genoemde personen met betrekking tot 
vorderingen krachtens dit wetsartikel; 

4. de eigenaar van het vervangende motorrijtuig; 
5. de eigenaar van de door het motorrijtuig getrokken aanhangwagen, 

ook als deze niet deel uitmaakt van het in de polis omschreven 
motorrijtuig, mits één van de onder 1 en 2 genoemde verzekerden 
de houder van die aanhangwagen is. 

 

ARTIKEL 23 

Omvang van de verzekering 

 
De verzekering dekt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 26: 
a. het verlenen van rechtsbijstand: 
- bij het verhalen van een door verzekerde geleden schade ter zake 

van een verkeersongeval waarbij het motorrijtuig is betrokken of ter 
zake van een van buiten komend onheil waarbij het motorrijtuig werd 
beschadigd; 

- indien verzekerde is gedagvaard in een strafzaak ter zake van een 
met het motorrijtuig begane verkeersovertreding of begaan verkeers-
misdrijf, mits de strafvervolging voor betaling van een afkoopsom 
niet voorkomen kon/kan worden en een goede afloop van de straf-
zaak een gunstige invloed heeft op de civiele belangen van verze-
kerde, alsmede inzake tegen hem gerichte overheidsmaatregelen, te 
weten invordering van het rijbewijs of inbeslagneming van het motor-
rijtuig; 

- bij het verhalen van schade in verband met het motorrijtuig op een in 
Nederland gevestigd bedrijf dat krachtens een overeenkomst van 
levering of dienstverlening tot schadevergoeding gehouden is, maar 
niet voor schade ontstaan tijdens rijden door de eigenaar van dit 
bedrijf of zijn personeel in de hoedanigheid van gemachtigde 
bestuurder. 

b. het vergoeden van de kosten van rechtsbijstand, zoals omschreven 
in artikel 27 lid 1; 

c. het risico van onvermogen van een wettelijk aansprakelijke derde, 
zoals omschreven in artikel 28. 

 

ARTIKEL 24 

De Rechtsbijstandverzekering vrachtauto biedt dekking voor juridische 
geschillen die te maken hebben met verkeersdeelname en met het gebruik 
en het bezit van de verzekerde vrachtauto. Wegens wettelijke voorschriften 
hebben wij de uitvoering van de rechtsbijstandverlening overgedragen aan 
SRK Rechtsbijstand B.V., verder te noemen SRK. Wij garanderen nakoming 
door SRK van de in de voorwaarden genoemde verplichtingen. 
Hieronder vindt de contactgegevens van SRK: 
SRK Rechtsbijstand B.V. 
Bezoek- en postadres: Oude Middenweg 17, 2491 AC Den Haag 
Telefoon: 088 - 0188 500 
Website: www.srkrechtsbijstand.nl 
 

ARTIKEL 25 

 
25.1 Wat is verzekerd? 
Deze verzekering dekt: 
–– het verlenen van rechtsbijstand; 
–– het vergoeden van kosten van rechtsbijstand; 
–– het risico van onvermogen van een wettelijk aansprakelijke derde; 
–– cautie/zekerheidstelling, zoals in deze voorwaarden nader omschreven. 
 
25.2 Wie zijn verzekerd? 
U en andere verzekerden zijn - met toepassing van de bepalingen onder 
25.4 vermeld – verzekerd in hun hoedanigheid van: 
–– deelnemer (in persoon) aan het wegverkeer; 
–– bezitter, houder of eigenaar van de verzekerde vrachtauto. 
De verzekerden moeten ten tijde van de gebeurtenis hun woonplaats in 
Nederland hebben. Voor de Rechtsbijstandverzekering vrachtauto zijn de 
verzekerden: 
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1. u, de verzekeringnemer; 
2. de partner van verzekeringnemer en de ongehuwde kinderen van u of uw 
partner, die bij u inwonen; 
3. de inzittenden, waaronder begrepen de bestuurder van de verzekerde 
vrachtauto; 
4. de nagelaten betrekkingen van de onder 1 t/m 3 genoemde verzekerden, 
als en voor zover zij een vordering kunnen instellen tot voorziening in de 
kosten van levensonderhoud naar aanleiding van een gebeurtenis waarbij 
de verzekerde is betrokken en waarvoor krachtens de verzekering 
aanspraak op rechtsbijstand bestaat. 
Verder zijn verzekerd: 
5. de eigenaar van de vervangende vrachtauto voor de duur van de 
vervanging; 
6. de eigenaar van een aanhangwagen, zolang de verzekerde houder van 
deze aanhangwagen is. 
 
25.3 Wanneer begint en eindigt de dekking? 
De in 25.1 omschreven dekking is van kracht als de gebeurtenis plaatsvindt 
gedurende de looptijd van deze verzekering en buiten de wachttermijn, voor 
zover deze van toepassing is. 
Er kunnen geen rechten aan de verzekering worden ontleend als de 
verzekerde een gebeurtenis aanmeldt: 
–– die bij het tot stand komen van de verzekering te verwachten of 
redelijkerwijs te voorzien is geweest; 
–– meer dan 12 maanden na het plaatsvinden daarvan, doch nooit meer 
dan 6 maanden na beëindiging van de verzekering. 
 
25.4 Wat is wel en wat is niet gedekt? 
In dit artikel leest u wat er onder uw Rechtsbijstandverzekering vrachtauto 
in verschillende situaties gedekt is en wanneer een wachttermijn geldt. 
Daarnaast leest u wat er gebeurt als er een advocaat of expert nodig is. 
Ook wordt aangegeven wat nooit gedekt is. 
 
Verhaalsrechtsbijstand betreffende de verzekerde vrachtauto. 
–– U heeft recht op rechtsbijstand bij het verhalen van een door de 
verzekerde geleden schade die is ontstaan door een verkeersongeval of 
een ander van buitenkomend onheil waarbij de verzekerde vrachtauto was 
betrokken en werd beschadigd. 
–– Deze dekking geldt als de verzekerde als eisende partij optreedt. 
–– Voor deze dekking geldt geen wachttermijn. 
–– H et dekkingsgebied is: Europa, Aziatisch Turkije, Israël, Marokko, 
Tunesië. 
–– Toepasselijk recht: het recht van één van de landen van het 
dekkingsgebied. 
 
Strafrechtsbijstand 
–– U heeft recht op rechtsbijstand bij strafzaken nadat een verzekerde die 
wordt verdacht van een verkeersovertreding of verkeersmisdrijf is 
gedagvaard. Om voor dekking in aanmerking te komen moet de verzekerde 
vrachtauto betrokken zijn geweest bij de verkeersovertreding of het 
verkeersmisdrijf. 
–– Voor deze dekking geldt geen wachttermijn. 
–– Het dekkingsgebied is: Europa, Aziatisch Turkije, Israël, Marokko, 
Tunesië. 
–– Toepasselijk recht: het recht van één van de landen van het 
dekkingsgebied. 
Geen rechtsbijstand wordt verleend: 
–– als door betaling van een geldsom (verdere) strafvervolging kon/kan 
worden voorkomen, dan wel bij de handhaving van een verkeersvoorschrift 
een administratiefrechtelijke sanctie wordt opgelegd in de vorm van een 
boete; 
–– als sprake is van een (voorwaardelijk-)opzetdelict, dan wel opzet (mede) 
ten laste wordt gelegd. 
 
Cautie/zekerheidstelling 
Als een buitenlandse overheid van een verzekerde in verband met een 
gedekte strafzaak een cautie (te stellen zekerheid) eist ter opheffing van 
een hem opgelegde vrijheidsbeperking of van een beslag op zijn 
vrachtauto, dan betaalt SRK die cautie in de vorm van een voorschot tot 
een bedrag van € 25.000,- per gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen. 
Door het aanvaarden van het voorschot, machtigt de verzekerde SRK 
onherroepelijk daarover te beschikken zodra het weer wordt vrijgegeven en 
aanvaardt hij de verplichting zijn volle medewerking te verlenen tot 
onmiddellijke teruggave aan SRK. Als ten gevolg van een strafrechtelijke 
veroordeling de gestelde cautie niet of slechts ten dele wordt vrijgegeven, 
is de verzekerde verplicht het niet vrijgegeven bedrag onmiddellijk aan SRK 

terug te betalen. 
 
Teruggave rijbewijs of in beslag genomen vrachtauto 
U heeft recht op rechtsbijstand bij verzoeken tot teruggave, gericht aan een 
overheidsinstantie, ter zake van: 
–– een in beslag genomen rijbewijs in verband met een gedekte 
gebeurtenis; 
–– een in beslag genomen kentekenbewijs van de vrachtauto van de 
verzekerde; 
–– de ingevorderde of in beslag genomen vrachtauto van de verzekerde. 
Het dekkingsgebied is: de landen, waarvoor de door ons afgegeven groene 
kaart geldig is, met uitzondering van de niet-Europese landen grenzend aan 
de Middellandse Zee. 
Toepasselijk recht: het recht van een van de landen die vallen binnen het 
dekkingsgebied dat is aangegeven onder dit kopje. Voor deze dekking geldt 
geen wachttermijn. 
 
Revindicatie 
U heeft recht op rechtsbijstand bij het terugvorderen van de verzekerde 
vrachtauto, in de zin van het Burgerlijk Wetboek. Is de verzekerde eigenaar 
van de vrachtauto dan zal als eisende partij worden opgetreden. Als 
verwerende partij wordt opgetreden als de verzekerde bezitter te goeder 
trouw van die vrachtauto is. 
Het dekkingsgebied is: de landen waarvoor de door ons afgegeven groene 
kaart geldig is, met uitzondering van de niet-Europese landen grenzend aan 
de Middellandse Zee. Toepasselijk recht: het recht van een van de landen 
die vallen binnen het dekkingsgebied dat is aangegeven onder dit  kopje. 
Voor deze dekking geldt een wachttermijn van drie maanden. 
Geen rechtsbijstand wordt verleend als het een vrachtauto betreft die: 
–– tweedehands is gekocht zonder BOVAG of daaraan geli jkwaardig 
garantiebewijs; 
–– in een vrijwaringsprocedure is of wordt betrokken. 
 
Contractsrechtsbijstand vrachtauto 
–– U heeft recht op rechtsbijstand bij juridische geschillen van verzekerde 
over aankoop, onderhoud, reparatie of revisie van de verzekerde 
vrachtauto. 
–– Deze dekking geldt als verzekerde als eisende of verwerende partij 
optreedt. 
–– Het dekkingsgebied is: Nederland, België, Luxemburg en Duitsland. 
–– Toepasselijk recht : Nederlands, Belgisch, Luxemburgs of Duits recht. 
Voor deze dekking geldt een wachttermijn van drie maanden. 
Geen rechtsbijstand wordt verleend bij: 
–– juridische geschillen omtrent tweedehands gekochte vrachtauto’s zonder 
BOVAG of daaraan gelijkwaardig garantiebewijs. 
 
25.5 Wanneer wordt er rechtsbijstand verleend? 
Er zal rechtsbijstand worden verleend als een gebeurtenis een concreet te 
definiëren juridisch geschil oplevert. Als ter zake van een gebeurtenis geen 
rechten aan deze verzekering kunnen worden ontleend zijn ook de hieruit 
voortvloeiende en/of daarmee samenhangende juridische geschillen 
uitgesloten van dekking. Als twijfelachtig is of de door verzekerde gemelde 
gebeurtenis een juridisch geschil oplevert, dient verzekerde op verzoek van 
het SRK door middel van een deskundigenrapport dat uitsluitsel geeft 
omtrent de oorzaak, veroorzaker en feitelijke gevolgen van een 
gebeurtenis, de aanwezigheid van het juridisch geschil aan te tonen. Geeft 
het rapport voldoende grond voor juridische actie, dan vergoedt het SRK de 
aan het opmaken van het rapport verbonden (redelijke) kosten. 
De aangemelde zaken worden in principe behandeld door de eigen 
medewerkers van SRK. SRK zal daarbij altijd, voor zover mogelijk, in eerste 
instantie een ‘regeling in der minne’ nastreven. Als een gerechtelijke 
procedure gevoerd moet worden zal SRK, voor zover mogelijk, zelf de 
bijstand verlenen. SRK zal rechtsbijstand (blijven) verlenen voor zover naar 
de mening van SRK een redelijke kans bestaat het beoogde resultaat te 
bereiken. Als succes in redelijkheid niet te verwachten is, zal SRK dit 
gemotiveerd meedelen aan de verzekerde. 
 
25.6 Welke kosten worden vergoed? 
Vergoed worden: 
a. De honoraria en de verschotten van de overeenkomstig deze 
voorwaarden ingeschakelde advocaat, procureur, deurwaarder, andere 
rechtens bevoegde deskundige en expert. 
b. De proces- en gerechtskosten, de kosten van arbitrage of de kosten van 
bindend advies; hieronder zijn niet begrepen afkoopsommen, boetes en 
andere bij wijze van straf opgelegde maatregelen. 
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c. De kosten van getuigen in een gerechtelijke en administratieve 
procedure voor zover door een rechter toegewezen. 
d. De kosten van de tegenpartij, voor zover deze kosten door een 
rechterlijke uitspraak, arbitraal vonnis of bindend advies ten laste van de 
verzekerde komen. 
e. De noodzakelijke, in overleg met SRK te maken reis- en verblijfkosten 
van de verzekerde als zijn persoonlijk verschijnen door een buitenlandse 
rechterlijke instantie wordt gelast. Het maximum van de vergoeding is 
gebaseerd op de reiskosten – 1e klas – per trein of per boot, dan wel op de 
kosten van een vliegreis, voor zover die – inclusief de verblijfkosten – niet 
hoger zijn dan de kosten van de trein of bootreis inclusief de verblijfkosten. 
Voor verblijfkosten geldt een maximum vergoeding van € 125,- per dag. 
SRK heeft het recht de kosten van rechtsbijstand rechtstreeks aan 
belanghebbende te betalen. Als bij een proces, arbitrage of bindend advies 
de tegenpartij tot vergoeding van de kosten wordt veroordeeld, komt het 
bedrag van die kosten, voor zover zij voor rekening van SRK zijn, ten 
gunste van SRK. 
Als de verzekerde de BTW kan verrekenen met de door hem verschuldigde 
BTW-afdrachten, komt die BTW-toeslag niet voor vergoeding in 
aanmerking. Als de verzekerde op grond van een contractuele of een 
wettelijke bepaling de kosten van rechtsbijstand geheel of gedeeltelijk 
vergoed kan krijgen komen die kosten niet in aanmerking voor  
vergoeding krachtens deze verzekering. SRK zal de verzekerde, ter 
compensatie van de door SRK voorgeschoten kosten, bijstand verlenen bij 
het terugvragen of verhalen van die kosten. 
 
25.7 Welke kosten worden bij een groepsactie vergoed? 
Als anderen bij een actie van een of meer verzekerden op dezelfde 
juridische grond en zonder dat er sprake is van een onderlinge 
belangentegenstelling een concreet belang hebben, ongeacht of zij in het 
geheel geen actie nemen of slechts voor een deel betrokken zijn bij de 
gebeurtenis, vergoedt SRK de kosten van rechtsbijstand in de verhouding 
van de belanghebbende verzekerde(n) tot het totaal aantal 
belanghebbenden. 
 
25.8 Wat is de dekking bij schade door een onvermogende derde? 
SRK keert de materiële schade - tot een maximum van € 1.000,- per 
gebeurtenis - uit als aan alle volgende vereisten is voldaan: 
a. Er is bewezen, of het is aannemelijk, dat een derde aansprakelijk is 
uitsluitend op grond van een door deze derde gepleegde onrechtmatige 
daad in de zin van het Burgerlijk Wetboek. 
b. Er is geen verhaal op die derde mogelijk uitsluitend wegens diens 
onvermogen. 
c. Een geheel of gedeeltelijk verhaal of vergoeding van de schade is niet 
mogelijk geweest. 
d. De onvermogende derde woonde ten tijde van de gebeurtenis in 
Nederland. 
Bij aanvaarding van de hier bedoelde uitkering draagt de verzekerde alle 
rechten, die verband houden met de te verhalen schade, aan SRK over. 
Deze dekking geldt uitsluitend voor de op het polisblad verzekerde 
vrachtauto en de eventuele aanhangwagen, voor zover deze niet worden 
verhuurd of worden gebruikt als taxi of voor lesdoeleinden. 
 
25.9 Wat zijn de algemene beperkingen en uitsluitingen? 
Aan deze aanvullende verzekering kunnen geen rechten worden ontleend 
als: 
–– de verzekerde zijn verplichtingen zoals genoemd in de polisvoorwaarden 
niet nakomt en daardoor de belangen van SRK/ons schaadt. Daarvan is in 
ieder geval sprake als: 
a. de zaak dusdanig laat wordt aangemeld dat SRK: 
–– niet meer in staat is zelf de rechtsbijstand te verlenen, of dit alleen maar 
met extra inspanning of met extra kosten van rechtsbijstand zou kunnen 
doen; 
–– onnodige proceskosten en/of andere kosten van rechtsbijstand zou 
moeten vergoeden; 
–– geen regeling meer kan treffen in der minne, of dit alleen met extra 
kosten kan doen; 
b. de verzekerde niet alle van belang zijnde informatie aan SRK (heeft) 
verstrekt; 
c. de verzekerde zich niet houdt aan de aanwijzingen van SRK, de 
advocaat, de andere rechtens bevoegde deskundige of expert; 
d. de verzekerde zonder toestemming van of overleg met SRK een 
advocaat, andere rechtens bevoegde deskundige, mediator of een expert 
inschakelt; 

e. de verzekerde de tegenpartij benadert over de zaak zonder SRK, de 
ingeschakelde advocaat, andere rechtens bevoegde deskundige vooraf te 
raadplegen. 
–– de verzekerde bij een beroep op de polis een onjuiste of onvolledige 
voorstelling van zaken heeft gegeven waarvan hij redelijkerwijs had moeten 
begrijpen dat dit de behandeling van de zaak of de belangen van SRK zou 
schaden; 
–– de verzekerde rechten kan ontlenen aan een andere verzekering, al dan 
niet van oudere datum, die voorziet in het vergoeden van de schade, het 
verlenen van rechtsbijstand, het betalen van cautie of het vergoeden van 
kosten van rechtsbijstand en verzekerde die andere verzekering reeds 
heeft ingeschakeld; 
–– de verzekerde belangrijke wijzigingen (zie de in artikel 3.1.5 genoemde 
gevallen) niet aan ons heeft doorgegeven; 
–– het een vordering betreft van een verzekerde, anders dan uzelf, op de 
aansprakelijkheidsverzekeraar van een andere verzekerde; 
–– de gebeurtenis die de behoefte aan rechtsbijstand doet ontstaan het 
beoogde of naar redelijke maatstaven voorzienbare gevolg is van het 
handelen of nalaten van de verzekerde of als de verzekerde de 
mogelijkheid van het plaatsvinden van de gebeurtenis willens en wetens 
heeft geaccepteerd, om enig voordeel te behalen of te behouden; 
–– de verzekerde in een strafzaak wordt verdacht van een (voorwaardelijk) 
opzet delict, dan wel opzet (mede) ten laste is gelegd. De redelijk gemaakte 
kosten van rechtsbijstand worden uitsluitend alsnog vergoed nadat 
verzekerde bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak is vrijgesproken of 
ontslagen van rechtsvervolging; 
–– in verband met faillissement van verzekerde een curator is aangewezen 
voor het beheer en de vereffening van het vermogen van verzekerde. Vanaf 
dat moment kunnen ook voor nog in behandeling zijnde zaken bij SRK of 
door SRK uitbestede zaken geen verdere rechten aan deze verzekering 
worden ontleend; 
–– de gebeurtenis die de behoefte aan rechtsbijstand doet ontstaan 
veroorzaakt is door of verband houdt met atoomkernreacties of molest. 
 
25.10 Wat zijn de bijzondere uitsluitingen? 
Naast de in artikel 25.9 genoemde uitsluitingen wordt ook geen dekking 
verleend, als: 
a. de bestuurder van de vrachtauto krachtens wettelijk voorschrift of vonnis 
niet tot het besturen hiervan bevoegd was of niet in het bezit was van een 
geldig voor de vrachtauto wettelijk voorgeschreven rijbewijs; 
b. er met de vrachtauto werd deelgenomen aan een snelheidsproef, 
regelmatigheidsrit, behendigheidsrit, behendigheidswedstrijd of het rijden 
op een circuit, tenzij het een regelmatigheidsrit, behendigheidsrit dan wel 
behendigheidswedstrijd betreft, die geheel binnen Nederland plaatsvond; 
c. de vrachtauto al dan niet met chauffeur was verhuurd, voor andere 
doeleinden werd gebruikt dan op het polisblad is vermeld, dan wel de 
vrachtauto, geen vrachtauto is waarvoor rijbewijs 
B, dan wel B-E is toegestaan, met aanhangwagen of oplegger werd 
gebruikt; 
d. ten tijde van de gebeurtenis sprake was van een zodanige invloed van 
alcoholhoudende drank of enig bedwelmend of opwekkend middel 
(waaronder tevens medicijnen) dat veilige verkeersdeelname als bestuurder 
of anderszins niet mogelijk geacht moet worden dan wel dat 
verkeersdeelname krachtens de wet van het betreffende land is verboden. 
De uitsluiting onder d wordt niet ingeroepen als de rechtsbijstand in 
verband met het hierboven genoemde onder invloed zijn deel uitmaakt van 
de rechtshulpverlening in het kader van het verhalen van schade op een 
wettelijk aansprakelijke derde ten gevolge van een verkeersongeval. 
De uitsluitingen genoemd in dit artikel gelden niet voor de verzekerde in zijn 
hoedanigheid van eigenaar/houder van de betrokken vrachtauto, die 
aantoont dat de daarin bedoelde omstandigheden zich buiten zijn weten 
hebben voorgedaan en dat hem ter zake van deze omstandigheden 
redelijkerwijze geen verwijt treft.  
 
25.11 Wat zijn de verplichtingen in geval van schade?  
Aanmelding van de zaak en verplichtingen van de verzekerde 
Als een gebeurtenis plaatsvindt waarbij de verzekerde rechten aan deze 
verzekering wil ontlenen is hij verplicht: 
a. de gebeurtenis zo spoedig mogelijk te melden bij SRK onder vermelding 
van alle gegevens, alle feiten en alle omstandigheden die tot de 
gebeurtenis hebben geleid; 
b. alle door SRK verlangde medewerking te verlenen, ook als het gaat om 
terugvordering van kosten; 
c. SRK op de hoogte te blijven houden van nieuwe feiten en ontwikkelingen 
in de zaak en volle medewerking te verlenen bij de uitvoering van deze 
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verzekering, ook als de zaak door een advocaat of andere rechtens 
bevoegde deskundige wordt behandeld; 
d. zich te onthouden van alles wat de belangen van SRK/ons zou kunnen 
schaden; 
e. zich op verzoek van SRK bij een strafzaak civiele partij te stellen. 
 
 
 
Machtiging aan SRK 
Door de gebeurtenis aan te melden machtigt de verzekerde SRK, onder 
uitsluiting van ieder ander, tot het - zowel in als buiten rechte - behartigen 
van zijn belangen. 
 
25.12  Inschakeling van advocaten en andere rechtens bevoegde 
deskundigen 
–– Als ingevolge de voorwaarden of naar de mening van SRK een zaak aan 
een advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige buiten SRK 
uitbesteed moet worden, heeft de verzekerde het recht deze naar eigen 
keuze aan te wijzen. Heeft verzekerde geen voorkeur, dan geeft SRK 
opdracht aan een advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige van 
zijn keuze;. 
–– Uitsluitend SRK heeft de bevoegdheid om namens de verzekerde de 
opdracht aan de advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige te 
verstrekken. 
–– Als de Nederlandse rechter bevoegd is, komen uitsluitend advocaten en 
andere rechtens bevoegde deskundigen in aanmerking die in Nederland 
zijn ingeschreven of rechtens zijn toegelaten en in Nederland kantoor 
houden. 
–– Als een buitenlandse rechter bevoegd is, komen uitsluitend advocaten 
en andere rechtens bevoegde deskundigen in aanmerking die bij het 
desbetreffende buitenlandse gerecht staan ingeschreven of rechtens zijn 
toegelaten. 
–– Als een advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige is 
ingeschakeld, is de verzekerde verplicht - al dan niet via zijn advocaat of 
zijn deskundige - SRK op de hoogte te houden van devoortgang. 
–– Alvorens tot het aanwenden van rechtsmiddelen over te gaan of 
werkzaamheden buiten de door SRK verstrekte opdracht te verrichten dient 
de advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige toestemming te 
hebben van SRK. 
–– SRK zal per aangemelde gebeurtenis slechts aan één advocaat of één 
andere rechtens bevoegde deskundige opdracht verstrekken voor het 
verlenen van rechtsbijstand. 
–– SRK is jegens de verzekerde niet aansprakelijk voor vorderingen die 
zouden kunnen voortvloeien uit de keuze van een advocaat of andere 
rechtens bevoegde deskundige of de door deze verrichte diensten. 
 
25.13 Wat gebeurt er bij een belangenconflict tussen verzekerden? 
Als uw tegenpartij zich ook als verzekerde bij SRK meldt, laat SRK u dat 
weten. U en uw tegenpartij kunnen dan een advocaat of andere rechtens 
bevoegde deskundige inschakelen. U mag deze advocaat of andere 
rechtens bevoegde deskundige zelf kiezen overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 25.12. Dit geldt alleen als beide partijen op twee verschillende 
polissen zich als verzekerde bij SRK aanmelden. En als zij beide aanspraak 
maken op rechtsbijstandsverlening van SRK. 
 
25.14 Wat zijn de voorwaarden bij inschakeling van experts? 
–– Als SRK meent dat een expertiserapport moet worden uitgebracht, dan 
zal SRK voor inschakeling van de expert zorgdragen en hem namens de 
verzekerde de opdracht verstrekken. 
–– Als de verzekerde het niet eens is met het expertiserapport, staat het 
hem vrij voor eigen rekening een tweede rapport door een andere expert te 
laten opmaken. 
–– Mocht SRK het tweede rapport in de zaak betrekken, dan zal het de 
kosten die aan dat rapport verbonden zijn aan de verzekerde terugbetalen. 
–– SRK is tegenover de verzekerde niet aansprakelijk voor vorderingen die 
zouden kunnen voortvloeien uit de keuze van de expert of door de expert 
verrichte diensten. 
 
25.15 Wat zijn de voorwaarden bij afkoop? 
SRK is gerechtigd in plaats van (verdere) rechtsbijstand te verlenen, de 
verzekerde een bedrag aan te bieden ter grootte van het financieel belang. 
De rechten die ter zake deze gebeurtenis voor de verzekerde voortvloeien 
uit de verzekering, komen na de betaling van het bedrag te vervallen. 
 
 
 

25.16 Wanneer moeten de gemaakte kosten terugbetaald worden? 
De verzekerde is verplicht de schade te vergoeden die voor SRK of voor 
ons ontstaat, als hij een verplichting die voortvloeit uit de 
verzekeringsovereenkomst niet nakomt of zijn machtiging tot behandeling 
van de aangemelde zaak intrekt, onverminderd hetgeen verder in deze 
voorwaarden is bepaald. 
 
25.17 Wat houdt de geschillenregeling in?  
Geschillen over de behandeling door SRK 
Bij een verschil van mening tussen SRK en verzekerde over de regeling 
van het geschil waarvoor een beroep op deze verzekering is gedaan is het 
volgende van toepassing: 
De verzekerde kan een beroep doen op de onderstaande geschillenregeling 
als hij het niet eens is met de mededeling van SRK, dat ingevolge artikel 
25.5 van deze voorwaarden geen redelijke kans aanwezig is het beoogde 
resultaat te bereiken of als hij het niet eens is met de wijze van juridische 
aanpak van de zaak. De verzekerde dient in dat geval schriftelijk aan SRK 
op basis van voor SRK bekende feiten en omstandigheden te motiveren 
waarom hij het niet eens is met SRK. De geschillenregeling omvat het 
volgende: 
a. SRK verzoekt een in Nederland ingeschreven advocaat, voor zover deze 
niet in dienstbetrekking staat van SRK, advies uit te brengen over de vraag 
of een verdere behandeling van de zaak een redelijke kans heeft het 
beoogde resultaat te bereiken, dan wel of de juridische aanpak van de zaak 
al dan niet de juiste is. De advocaat betrekt hierbij de standpunten van 
zowel SRK als de verzekerde. 
b. De verzekerde heeft het recht van vrije advocatenkeuze. Als de 
verzekerde geen advocaat van eigen keuze heeft, overlegt SRK met de 
verzekerde welke advocaat gevraagd zal worden het juridisch advies uit te 
brengen. 
c. SRK draagt zorg voor het toezenden van het dossier aan de gekozen 
advocaat, teneinde hem in staat te stellen het juridisch advies uit te 
brengen. 
d. Het uitgebrachte advies is voor SRK bindend. 
e. SRK betaalt de kosten van dit juridisch advies. f. Deelt de advocaat de 
mening van verzekerde, dan kan SRK de zaak volgens het uitgebrachte 
advies verder behandelen. Behandelt SRK verder niet zelf, dan heeft 
verzekerde de vrije keuze wie de zaak verder volgens het uitgebrachte 
advies zal behandelen. De in het kader van deze geschillenregeling 
ingeschakelde advocaat of een kantoorgenoot van hem mag de zaak verder 
niet behandelen. SRK verstrekt voor de verdere behandeling schriftelijk 
opdracht. 
g. Deelt de advocaat de mening van SRK, dan kan de verzekerde de zaak 
tot zich trekken en op eigen kosten voortzetten. Als uit de definitieve uitslag 
van de zaak -die verzekerde verplicht is binnen een maand nadat uitspraak 
is gedaan aan SRK te zenden- blijkt dat het beoogde resultaat geheel werd 
bereikt, zal SRK alsnog de gemaakte kosten, zoals genoemd in 25.6 van 
deze voorwaarden, vergoeden. Als het beoogde resultaat slechts 
gedeeltelijk werd bereikt, zal SRK deze kosten in verhouding tot het in de 
procedure behaalde resultaat vergoeden. 
h. De verzekerde kan geen beroep doen op de geschillenregeling als met 
goedkeuring van verzekerde door SRK reeds een advocaat, voor zover 
deze niet in dienstbetrekking staat van SRK, of andere rechtens bevoegde 
deskundige, is ingeschakeld voor de behandeling van de zaak of een 
advocaat reeds een advies in het kader van de geschillenregeling voor het 
geschil heeft uitgebracht. 
 
Geschillen over het wel of niet verlenen van dekking. 
U kunt een rechtsvordering tegen SRK instellen als SRK meent dat de 
verzekerde terzake van de gebeurtenis geen rechten aan deze verzekering 
kan ontlenen. Als de rechter u in het gelijk stelt zal SRK de redelijkerwijs 
gemaakte kosten, zoals genoemd in 25.6 van deze voorwaarden, 
vergoeden. 
 
25.18 Hoe hoog is de franchise? 
De verzekerde kan geen rechten aan deze verzekering ontlenen als het 
financiële belang van de verzekerde minder dan € 75,- bedraagt. Deze 
bepaling geldt niet voor strafrechtsbijstand. 
 
25.19 Wat is uw verplichting inzake uw adres? 
Na melding van een zaak bij SRK dient verzekerde zorg te dragen dat zijn 
adres steeds bij SRK bekend is. 
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25.20 Wat kunt u doen als u over SRK een klacht heeft?  
 
Waar kunt u terecht? 
Heeft u een klacht over SRK? Stuurt u uw klacht dan schriftelijk naar: 
SRK-klachtenbureau 
Oude Middenweg 17 
2491 AC Den Haag 
 
Hoe werkt het klachtenbureau? 
Een klachtfunctionaris van SRK-klachtenbureau onderzoekt uw klacht. En 
handelt uw klacht af. Hij neemt zo snel mogelijk contact met u op. Of hij 
stuurt u binnen vijf werkdagen een bericht dat uw klacht aangekomen is. 
Binnen tien werkdagen na ontvangst krijgt u een inhoudelijke reactie op 
uw klacht. 
 
Bent u het niet eens met de reactie van SRK? 
Als u het niet eens bent met de reactie van SRK op uw klacht, dan kunt u 
uw klacht daarna voorleggen aan ons:  
De Directie van De Zeeuwse 
Postbus 50 
4330 AB Middelburg 
 
Bent u het niet eens met de beslissing van de klachtencommissie? Dan 
kunt u uw klacht of het geschil voorleggen aan het Kifid: 
Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Postbus 93257 
2509 AG Den Haag 
0900 355 22 48 
www.kifid.nl 
 
Wilt u geen gebruikmaken van deze mogelijkheden? Of vindt u de 
behandeling of de uitkomst niet bevredigend? Dan kunt u uw klacht of het 
geschil voorleggen aan de rechter.  
 
25.21 Wat gebeurt er met uw persoonlijke gegevens? 
SRK doet het volgende met uw gegevens: 
1. Na melding van een zaak bij SRK Rechtsbijstand B.V. worden uw 
gegevens door SRK verwerkt. 
SRK gebruikt deze gegevens: 
–– voor het uitvoeren van rechtsbijstand en/of juridische dienstverlening; 
–– voor het rendementsbeheer; 
–– om fraude te voorkomen en te bestrijden. 
2. SRK informeert ons over: 
–– het feit dat u een zaak heeft gemeld; 
–– welk rechtsgebied en schadetype de zaak betreft; 
–– de daaraan verbonden kosten die SRK intern en/of extern heeft 
gemaakt. 
3. Persoonsgegevens worden door SRK verwerkt in overeenstemming met 
de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode “Verwerking 
Persoonsgegevens Financiële Instellingen”. De tekst van de gedragscode 
kunt u opvragen bij het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 
AL Den Haag (telefoon 070 - 3338500) of raadplegen op de website 
www.verzekeraars.nl. 
4. Persoonsgegevens die SRK aan ons verstrekt en overige onder 2 
genoemde gegevens kunnen ook worden verwerkt in het Centraal 
Informatiesysteem (CIS) van de in Nederland werkzame 
verzekeringsmaatschappijen, eigendom van de Stichting CIS, gevestigd op 
de Huis ter Heideweg 30, Postbus 124, 3700 AC, Zeist, 
www.stichtingCIS.nl. 
5. SRK kan de betreffende gegevens zo nodig ook namens ons aan het CIS 
verstrekken. Andere verzekeraars hebben toegang tot het CIS voor het 
beoordelen en accepteren van potentiële cliënten en voor het waarborgen 
van de veiligheid en integriteit van de branche. 
6. Omdat behalve u als verzekeringnemer ook andere verzekerden een 
beroep op deze rechtsbijstand-verzekering kunnen doen, wordt hierbij 
vastgelegd dat u verantwoordelijk bent om ook de andere belanghebbenden 
bij deze verzekering te informeren over de mededelingen die in dit artikel 
opgenomen zijn. De verzekerden zullen namelijk via u als 
verzekeringnemer als dit nodig is gebruik maken van deze polis. 
7. Aanmelding van de verwerking van persoonsgegevens is op 9 augustus 
2002 gedaan bij het College bescherming persoonsgegevens 
(meldingsnummer 1029513).  
8. U kunt als verzekeringnemer altijd een volledig overzicht opvragen van 
de persoonsgegevens die door SRK verwerkt zijn. U kunt verzoeken om 
correctie, verwijdering en/of afscherming daarin als de gegevens: 
–– onjuist of onvolledig zijn; 
–– voor de doeleinden van de verwerking niet ter zake; 

–– in strijd met de wet worden verwerkt. 
Een verzoek hiertoe kunt u richten aan de directie van SRK Rechtsbijstand 
B.V. 
 
25.22 Wanneer eindigt de Rechtsbijstandverzekering vrachtauto? 
Naast de in de Algemene Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden 
Vrachtauto genoemde redenen eindigt de aanvullende 
Rechtsbijstandverzekering vrachtauto eveneens door: 
–– faillissement van de verzekeringnemer; 
–– overlijden van de verzekeringnemer. 
 

ARTIKEL 26 

 
Let op: 
Wij mogen, direct of indirect, geen zaken doen met een persoon tegen wie 
(inter)nationaal sancties zijn ingesteld. De verzekeringsovereenkomst komt 
daarom niet tot stand als u of een andere (in)direct belanghebbende bij de 
verzekering op een sanctielijst staat. Er geldt een opschortende 
voorwaarde: de overeenkomst komt pas tot stand vanaf de op het polisblad 
vermelde ingangsdatum als uit onze toetsing blijkt dat aan u of een andere 
belanghebbende 
 
 
Clausules 
De onderstaande clausules zijn slechts van toepassing voor zover daarvan 
op het polisblad melding is gemaakt. 
 

CLAUSULE 01 

Financiering 

 
Het motorrijtuig is gefinancierd.  
Eventuele premierestitutie bij beëindiging van de verzekering en vergoeding 
van cascoschade zullen geschieden aan de financier. De door deze gege-
ven kwijting geldt zowel ten opzichte van verzekeraar als van verzekerde. 
Verzekeraar geeft de financier zo spoedig mogelijk kennis van wijziging of 
beëindiging van de verzekering. 
 

CLAUSULE 08 

SVI 

 
De verzekering omvat geen schade toegebracht aan met het motorrijtuig 
vervoerde zaken of eigendommen van de bestuurder of andere inzittenden. 
 

CLAUSULE 10 

Exclusief BTW 

 
Bij alle in de voorwaarden bedoelde waardeaanduidingen is bedoeld de 
waarde inclusief BTW. Bij vergoeding van cascoschade wordt geen BTW 
vergoed. 
 

CLAUSULE 71 

Alarm 

 
De vergoeding van diefstalschade zoals genoemd in artikel 14a sub 2 vindt 
uitsluitend plaats indien vastgesteld wordt dat de door verzekeraar ver-
langde SCM-goedgekeurde elektronische beveiligingsinstallatie in werking 
is gesteld. 
 


