Voorwaarden
Werkmaterieelverzekering
T 03.2.17 H

Belangrijk om vooraf te weten
Wat is een werkmaterieelverzekering?
Een werkmaterieelverzekering beschermt u tegen de financiële gevolgen van schade die het
gevolg is van het gebruik of bezit van werkmaterieel.
De werkmaterieelverzekering bestaat uit 3 onderdelen:
–– Aansprakelijkheid
–– Schade aan het werkmaterieel
–– Schade bestuurder
In uw polis staat welke onderdelen u hebt verzekerd. Hieronder volgt een korte beschrijving van
de onderdelen.
Aansprakelijkheid (inclusief schade aan eigen zaken)
U kunt aansprakelijk gesteld worden voor schade die met het werkmaterieel aan anderen wordt
toegebracht. U kunt dit verzekeren onder de werkmaterieelverzekering. Deze verzekering
voldoet aan de eisen van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM).
Ook schade aan eigen zaken is meeverzekerd. Verder is het mogelijk om uw aansprakelijkheid
voor schade aan ondergrondse zaken mee te verzekeren.
Schade aan het werkmaterieel
Hiermee verzekert u schade aan het werkmaterieel zelf. U kunt kiezen uit een beperkte
cascodekking (mini-casco) of een volledige cascodekking. Onder bepaalde voorwaarden kunt u
ook schade door eigen gebrek meeverzekeren.
Schade bestuurder
Tijdens het uitvoeren van werkzaamheden met het werkmaterieel, kan de bestuurder letsel
oplopen. U kunt dit verzekeren onder de werkmaterieelverzekering.

Wat staat in deze voorwaarden en wat staat in de polis?
De verzekering bestaat uit:
–– deze voorwaarden en
–– de polis. Het clausuleblad is onderdeel van de polis.
In deze voorwaarden leest u wat verzekerd is, wat niet verzekerd is en wat dit betekent in geval
van schade. Aan het eind van deze voorwaarden vindt u de andere afspraken die gelden voor
deze verzekeringsovereenkomst.
In uw polis staan de afspraken die specifiek voor uw verzekering gelden. Bijvoorbeeld welk
werkmaterieel u verzekerd hebt en welke verzekerde bedragen, eigen risico’s en clausules van
toepassing zijn. Als er verschil is tussen deze voorwaarden en wat in uw polis staat, dan gelden
de afspraken die in de polis staan.
Let op: in de polis, de voorwaarden en de clausules kunnen preventie-eisen zijn voorgeschreven.
Het is belangrijk dat u nagaat of u aan deze preventie-eisen voldoet. Als u niet aan deze eisen
voldoet, kan dat gevolgen hebben voor uw recht op schadevergoeding. Neemt u bij twijfel
hierover contact op met uw verzekeringsadviseur.

Waarom zijn woorden schuin gedrukt?
In deze voorwaarden zijn woorden schuin gedrukt. Die woorden hebben een speciale betekenis.
De uitleg daarvan staat in de begrippenlijst achter in deze voorwaarden.

Wie worden bedoeld met ‘u’ en ‘wij’?
Als wij in deze voorwaarden of in uw polis spreken over ‘u’ dan bedoelen wij de verzekering
nemer. Met ‘wij’ bedoelen we Delta Lloyd Schadeverzekering NV of de gevolmachtigde die
namens Delta Lloyd Schadeverzekering NV de polis heeft ondertekend.

T 03.2.17-1216    Voorwaarden Werkmaterieelverzekering2

Wie is uw eerste aanspreekpunt?
Hebt u deze verzekering gesloten via een verzekeringsadviseur? Dan is uw verzekeringsadviseur
uw eerste aanspreekpunt. Dat betekent dat u schademeldingen en andere mededelingen aan
ons altijd via uw verzekeringsadviseur doet.
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Artikel 1 Hoe geeft u een schade aan ons door?
Hebt u schade die mogelijk onder de dekking van deze verzekering valt? Geeft u dit dan via uw
verzekeringsadviseur zo snel mogelijk aan ons door.
Hebt u geen verzekeringsadviseur of kunt u uw verzekeringsadviseur niet op tijd bereiken? Dan
kunt u de schade ook rechtstreeks aan ons doorgeven. U vindt onze contactgegevens op de
website www.deltalloyd.nl.

Artikel 2 Welke veranderingen moet u altijd
doorgeven?
U gaat het werkmaterieel voor andere werkzaamheden gebruiken.
U hebt aan ons doorgegeven voor welke werkzaamheden u het werkmaterieel gebruikt. Als u
het werkmaterieel voor andere werkzaamheden gaat gebruiken moet u dit aan ons doorgeven.
Bijvoorbeeld als u het werkmaterieel gaat gebruiken voor sloopwerkzaamheden terwijl u het
werkmaterieel eerder gebruikte voor hovenierswerkzaamheden.
Wij beoordelen vervolgens de nieuwe werkzaamheden. Het kan zijn dat u dan een andere
premie moet betalen. Of dat wij de verzekering alleen onder andere voorwaarden willen
voortzetten. Of dat wij de verzekering niet willen voortzetten. Wij laten u dit weten.
Let op: als u ons niet laat weten dat u andere werkzaamheden met het werkmaterieel gaat
uitvoeren, bent u hiervoor niet verzekerd. U bent pas verzekerd voor de nieuwe werkzaamheden
als wij dit schriftelijk of per e-mail hebben bevestigd.

U hebt geen belang meer bij het werkmaterieel of u gaat het werkmaterieel
permanent in het buitenland stallen.
De volgende veranderingen moet u aan ons doorgeven:
–– eigendomsoverdracht van het werkmaterieel
–– totaal verlies van het werkmaterieel
–– permanente stalling in het buitenland
–– verkoop van uw bedrijf
–– beëindiging van de bedrijfsactiviteiten
Let op: als er sprake is van één van de genoemde situaties eindigt de dekking van de verzekering
direct. Eventuele schades die na deze veranderingen voorvallen zijn niet verzekerd. U moet deze
veranderingen binnen 8 dagen aan ons doorgeven. Doet u dat niet, dan kan dat gevolgen
hebben voor uw recht op premieteruggave.

Artikel 3 Wat is verzekerd
Deze verzekering is opgebouwd uit verschillende onderdelen. In uw polis staat welke onderdelen
u hebt verzekerd.

Wat is de betekenis van het verzekerde bedrag?
Wij vergoeden de schade tot maximaal het in de polis vermelde verzekerde bedrag per
gebeurtenis.

Wanneer is er dekking?
Er is alleen dekking als:
–– de schadeveroorzakende gebeurtenis zich tijdens de looptijd van de verzekering heeft
voorgedaan en
–– de schade niet is uitgesloten in artikel 4 ‘Wat is niet verzekerd?’ of in de polis en
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––

op het moment waarop u de verzekering sloot voor de verzekerde onzeker was dat deze
gebeurtenis zich zou voordoen. Breidt u de dekking later uit? Dan geldt voor de uitgebreide
dekking de wijzigingsdatum als het moment waarop u de verzekering hebt gesloten.

Waar hebt u dekking?
Deze verzekering biedt dekking voor schaden die zijn ontstaan binnen Nederland, Belgie,
Luxemburg en Duitsland.
Als wij met u een ander dekkingsgebied hebben afgesproken, staat dit vermeld in uw polis.

Artikel 3.1 Aansprakelijkheid
De voorwaarden in dit artikel gelden alleen als u het onderdeel Aansprakelijkheid hebt
verzekerd. U kunt dit in uw polis zien.

Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen
Deze verzekering voldoet aan de eisen van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen
(WAM).
Moet u volgens deze wet voor een hoger bedrag verzekerd zijn dan in uw polis staat? Of moet
dit volgens buitenlandse wetgeving? Dan bent u verzekerd voor dit hogere bedrag.

Wie zijn de verzekerden?
De verzekerden zijn:
1 u, als eigenaar van het werkmaterieel;
2 de bestuurder van het werkmaterieel die met uw toestemming het werkmaterieel bedient
of bestuurt;
3 de passagiers van het werkmaterieel;
4 de werkgever van de onder punt 2 en 3 genoemde personen, als deze in de hoedanigheid
van werkgever aansprakelijk is.
5 de regiehouder. Hiermee bedoelen wij de persoon die op het moment dat de schade wordt
veroorzaakt, bevoegd is om te bepalen hoe de werkzaamheden met het werkmaterieel
moeten worden uitgevoerd. En daarom de bestuurder instructies geeft. Deze persoon is
niet verzekerd als zijn aansprakelijkheid:
–– gedekt is onder een andere verzekering of;
–– gedekt zou zijn onder een andere verzekering als deze werkmaterieelverzekering niet
bestond.

Waarvoor bent u verzekerd?
U bent verzekerd voor:
1 Schade met of door het werkmaterieel veroorzaakt
	Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade die met of door het
verzekerde werkmaterieel of een daaraan gekoppelde aanhangwagen is veroorzaakt. Alleen
schade aan personen of zaken en de daaruit voortvloeiende schade is verzekerd. Schade
aan ondergrondse zaken, zoals ondergrondse kabels en leidingen, is alleen verzekerd als dit
in de polis staat.
2 Schade veroorzaakt door de lading
	Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade veroorzaakt door de
lading. Met lading bedoelen wij: zaken die zich bevinden op, vallen van of gevallen zijn van
het verzekerde werkmaterieel of een daaraan gekoppelde aanhangwagen. Is de schade
veroorzaakt tijdens laad-/loswerkzaamheden? Dan vergoeden wij de schade niet als deze:
–– gedekt is onder een andere verzekering of;
–– gedekt zou zijn onder een andere verzekering als deze werkmaterieelverzekering niet
bestond.
3 Schade aan eigen zaken
	Schades aan eigen zaken door het verzekerde werkmaterieel zijn meeverzekerd.
De vergoeding bedraagt maximaal het in de polis vermelde bedrag. Met eigen zaken
bedoelen wij:
–– zaken die uw eigendom zijn;
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–– zaken die u of de aansprakelijke verzekerde hebben gehuurd, geleend of vanuit een
andere soortgelijke overeenkomst gebruiken.
Niet verzekerd is:
–– bedrijfs- en/of gevolgschade;
–– schade aan het werkmaterieel zelf;
–– schade aan zaken die zich op of in het werkmaterieel bevinden of daarop werden
geladen of daarvan werden gelost;
–– schade aan zaken die aan het werkmaterieel zijn gekoppeld of op een andere manier
door het werkmaterieel worden voortbewogen;
–– schade die gedekt zou zijn onder een andere verzekering als deze werkmaterieelverzekering niet bestond.

Extra dekkingen
Naast de schade zelf vergoeden wij ook de volgende kosten:
1 Kosten van verweer
	Wij vergoeden de kosten van verweer die gemaakt worden naar aanleiding van een
verzekerde gebeurtenis. Wij vergoeden deze kosten zo nodig boven het verzekerde bedrag.
Het gaat om de volgende kosten:
–– de kosten van juridische bijstand in een strafproces tegen u. Maar alleen als deze kosten
op ons verzoek of met onze toestemming zijn gemaakt.
–– de kosten van het verweer in een rechtszaak die een benadeelde tegen u of ons is
begonnen. Maar alleen als het verweer onder onze leiding wordt gevoerd.
	Wij vergoeden geen kosten die op grond van andere wettelijke regelingen al vergoed
worden, bijvoorbeeld op grond van artikel 591 en 591 A van het Wetboek van Strafvordering. Wij vergoeden ook geen boetes, afkoopsommen of met een strafproces
samenhangende gerechtskosten.
2

Wettelijke rente
Wij vergoeden de wettelijke rente over het deel van de schade dat wij vergoeden.
Wij vergoeden de wettelijke rente zo nodig boven het verzekerde bedrag.

Artikel 3.2 Schade aan het werkmaterieel
De voorwaarden in dit artikel gelden alleen als u dit onderdeel hebt verzekerd. In uw polis staat
dan dat u ‘Mini-casco’, ‘Casco’ en/of ‘Eigen gebrek’ hebt verzekerd.

Wie zijn de verzekerden?
De verzekerde bent u.

Waarvoor bent u verzekerd?
U bent verzekerd voor schade aan het werkmaterieel door een verzekerde gebeurtenis. Schade
aan in, aan of op het werkmaterieel gemonteerde bijzondere voorzieningen is meeverzekerd als
deze voorzieningen in het verzekerde bedrag zijn meegenomen. In uw polis staat of u het
werkmaterieel voor ‘Mini-casco’, ‘Casco’ en/of ‘Eigen gebrek’ hebt verzekerd. Hieronder vindt u
welke gebeurtenissen er verzekerd zijn bij de verschillende mogelijkheden.
Mini-casco
Als in uw polis staat dat uw werkmaterieel voor ‘Mini-casco’ is verzekerd, is schade veroorzaakt
door de volgende gebeurtenissen verzekerd:
1	
brand en ontploffing. Ook als dit het gevolg is van een eigen gebrek van het werkmaterieel.
De herstelkosten van het eigen gebrek zelf zijn niet verzekerd;
2. blikseminslag;
3.	diefstal, verduistering, joyriding inclusief het ontstaan van schade bij het plegen daarvan.
Of een poging daartoe. Of ontstaan gedurende de tijd dat het werkmaterieel als gevolg van
één van deze gebeurtenissen aan de macht van de verzekerde was onttrokken;
4.	
breuk van één of meer ruiten van het werkmaterieel. Maar niet als de ruitbreuk het gevolg
is van botsen, slippen, omslaan, van de weg of te water raken;
5.	
storm, waardoor het werkmaterieel omver waait of voorwerpen tegen het werkmaterieel
aan komen;
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6.	het neerstorten van een luchtvaartuig of onderdelen daarvan en het vallen van voorwerpen
uit een luchtvaartuig.
Casco
Als in uw polis staat dat uw werkmaterieel voor ‘Casco’ is verzekerd, is schade veroorzaakt door
de volgende gebeurtenissen verzekerd:
1. iedere onder ‘Mini-casco’ omschreven gebeurtenis;
2.	botsen, slippen, omslaan, van de weg of te water raken. Ook als dit het gevolg is van een
eigen gebrek van het werkmaterieel. De herstelkosten van het eigen gebrek zelf zijn niet
verzekerd;
3. vandalisme;
4. onoordeelkundige/foutieve bediening;
5.	bevriezing. Maar alleen als de bevriezing direct verband houdt met schade als gevolg van
een hiervoor omschreven gebeurtenis;
6.	verzakking/verschuiving van grond, aardbeving, lawine, overstroming of andere
natuurramp;
7. een ander plotseling en onverwacht van buiten komend onheil.
Eigen gebrek
Als in uw polis staat dat uw werkmaterieel voor eigen gebrek is verzekerd, is schade veroorzaakt
door de volgende gebeurtenissen verzekerd:
–– machinebreuk;
–– materiaalmoeheid;
–– materiaal- en constructiefouten.
De herstelkosten van het eigen gebrek zelf zijn ook verzekerd.
Schade door eigen gebrek is niet verzekerd als de schade onder de garantie of coulance van de
leverancier of fabrikant wordt vergoed.

Extra dekkingen
Naast de schade aan het werkmaterieel vergoeden wij ook de volgende kosten en schade:
1

Bijdrage in averij-grosse
Wij vergoeden de van u gevraagde bijdrage in averij-grosse bij vervoer te water.
Wij vergoeden averij-grosse zo nodig boven het verzekerde bedrag.

2 Kosten van vervoer naar reparateur
	Bij een verzekerde schade vergoeden wij de kosten van vervoer van het beschadigde
werkmaterieel naar de dichtstbijzijnde reparateur die de schade kan herstellen. Ook in het
geval van een noodreparatie. Wij vergoeden deze kosten zo nodig boven het verzekerde
bedrag.
3 De kosten verbonden aan voorlopige / noodreparatie
	Bij een verzekerde schade vergoeden wij de kosten voor het (laten) uitvoeren van een
voorlopige of noodreparatie. Deze reparatie moet wel bijdragen aan het voorkomen of
verminderen van gevolgschade voor u. Wij vergoeden deze kosten zo nodig boven het
verzekerde bedrag.
4 Vergoeding kosten vervangend werkmaterieel
	Wij vergoeden de kosten voor het huren van vervangend werkmaterieel. Als het huren van
vervangend werkmaterieel noodzakelijk is vanwege het uitvallen van het verzekerde
werkmaterieel door een verzekerde gebeurtenis. Wij vergoeden de kosten tot maximaal
10% van het voor het werkmaterieel verzekerde bedrag, maar nooit meer dan € 10.000,-.
De volgende kosten worden vergoed:
–– kosten die u moet maken voor het huren van vervangend werkmaterieel dat vergelijkbaar is
met het uitgevallen, verzekerde werkmaterieel;
–– noodzakelijk gemaakte kosten om het vervangende werkmaterieel geschikt te maken voor
de werkzaamheden waarvoor het beschadigde, verzekerde werkmaterieel werd gebruikt;
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kosten die u maakt voor het vervoer van het gehuurde werkmaterieel naar en van de
locatie waar u dit werkmaterieel wilt gebruiken. Dit geldt niet voor kosten die u ook zou
hebben gemaakt als u het verzekerde werkmaterieel nog kon gebruiken.

5 Schade aan gereedschappen en andere zaken
	Wij vergoeden schade aan gereedschappen, hulpstukken en uitrusting die zich in of op het
werkmaterieel bevinden. Wij vergoeden deze schade alleen als er sprake is van een
verzekerde gebeurtenis die ook schade aan het werkmaterieel heeft veroorzaakt. En tot
maximaal € 500,-.
6 Kosten van berging en opruiming
	Wij vergoeden de kosten van berging en opruiming van het werkmaterieel als u naar
aanleiding van een verzekerde gebeurtenis volgens de wet of een overeenkomst verplicht
bent het werkmaterieel te bergen of op te ruimen. Kosten die u maakt voor grond- en/of
watersanering vergoeden wij niet.
	Wij vergoeden deze kosten zo nodig boven het verzekerde bedrag. Maar de hoogte van het
bedrag dat wij vergoeden is maximaal gelijk aan het verzekerde bedrag.
7 Kosten van experts bij schaderegeling
	Wij vergoeden het salaris en de kosten van de expert die wij benoemen.
	Als u zelf een expert benoemt, betaalt u het salaris en de kosten van die expert. Van de
derde expert die in dat geval benoemd wordt, vergoeden wij de helft van het salaris en
de kosten.

Artikel 3.3

Schade bestuurder

De voorwaarden in dit artikel gelden alleen als u het onderdeel Schade bestuurder hebt
verzekerd. U kunt dit in uw polis zien.
Wie zijn de verzekerden?
De verzekerden zijn:
–– u, op het moment dat u zich op of in het verzekerde werkmaterieel bevindt als bestuurder;
–– andere personen die zich met directe of indirecte toestemming van u op of in het
verzekerde werkmaterieel bevinden als bestuurder.
Waarvoor bent u verzekerd?
Verzekerd is schade die een verzekerde lijdt als gevolg van een verzekerde gebeurtenis. Met
schade bedoelen wij: letsel, aantasting van de gezondheid en overlijden.
Welke gebeurtenissen zijn verzekerd?
De verzekerde gebeurtenissen zijn:
1	een verkeersongeval. Hiermee bedoelen wij een botsing, aan- of overrijding waarbij het
verzekerde werkmaterieel is betrokken.
2.	een ander ongeval dat de verzekerde als bestuurder van het werkmaterieel overkomt.
Ook tijdens het in- en uitstappen.
Met ongeval bedoelen wij een plotseling onverwacht van buiten komend, op het lichaam van de
verzekerde inwerkend geweld waardoor rechtstreeks een medisch vast te stellen letsel ontstaat.

Artikel 3.4

Waarvoor bent u nog meer verzekerd?

Vervangend werkmaterieel
Wordt het verzekerde werkmaterieel in verband met een reparatie of onderhoud tijdelijk
vervangen door een ander gelijkwaardig werkmaterieel? En is dat vervangende werkmaterieel
niet van uzelf? Dan geldt deze verzekering ook 30 dagen voor dat vervangende werkmaterieel.
Hiervoor geldt het volgende:
1 Ingangsdatum periode van 30 dagen
	De periode van 30 dagen gaat in op de dag dat het vervangende werkmaterieel aan u ter
beschikking is gesteld. U moet kunnen aantonen wanneer de 30 dagen zijn ingegaan.
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Bijvoorbeeld door een contract dat u hebt voor het gebruik van het vervangende
werkmaterieel.
2 Dekking
	De dekking voor het vervangende werkmaterieel is gelijk aan de dekking voor het
verzekerde werkmaterieel. Hierop is één uitzondering. Voor het vervangende
werkmaterieel is nooit dekking voor cascoschade door eigen gebrek.
3

Andere verzekering
Wij vergoeden geen schades veroorzaakt door of aan het vervangend werkmaterieel die:
–– gedekt zijn onder een andere verzekering of
–– gedekt zouden zijn onder een andere verzekering als deze werkmaterieelverzekering
niet bestond.

4 Contractbepalingen
	Wij vergoeden geen schade veroorzaakt door of aan het vervangend werkmaterieel
waarvan in het contract tussen u en de eigenaar van het werkmaterieel is bepaald dat deze
schade niet voor uw rekening of verantwoordelijkheid is.
5 Langere periode dan 30 dagen
	Wilt u het vervangende werkmaterieel langer dan 30 dagen verzekeren? Dan kunt u dat via
uw verzekeringsadviseur bij ons aanvragen. Dit moet binnen de periode van 30 dagen bij
ons bekend zijn. Wij laten u dan weten onder welke voorwaarden wij het vervangende
werkmaterieel langer kunnen verzekeren.

Bereddingskosten
Wij vergoeden de bereddingskosten. Dit zijn de kosten van maatregelen die tijdens de looptijd
van de verzekering door of namens een verzekerde worden getroffen en die redelijkerwijs
noodzakelijk zijn om:
–– een door de verzekering gedekte schade te beperken, of
–– een onmiddellijk dreigend gevaar van schade die binnen de dekking van de verzekering zou
vallen, af te wenden.
Wij vergoeden deze kosten zo nodig boven het verzekerde bedrag.

Artikel 4 Wat is niet verzekerd?
In dit artikel leest u wat niet verzekerd is (artikel 4.1 tot en met 4.10).
Is een schade die gedekt is op deze verzekering het gevolg van een gebeurtenis die verband
houdt met terrorisme? Dan kunnen wij niet altijd de hele schade vergoeden. In artikel 4.11 leest
u welke afspraken gelden in geval van terrorismeschade.

Artikel 4.1 Opzet en roekeloosheid
Niet verzekerd is schade ontstaan door of verband houdend met opzet en al dan niet bewuste
roekeloosheid.
Met opzet en al dan niet bewuste roekeloosheid bedoelen wij een gedraging die naar objectieve
maatstaven een zodanig aanmerkelijke kans op schade met zich brengt dat de verzekerde zich
daarvan bewust had behoren te zijn en zich van de gedraging had moeten onthouden.
Deze uitsluiting geldt voor u niet als er sprake is van opzet of roekeloosheid van een andere
verzekerde dan uzelf en u kunt aantonen dat:
–– u van de opzet of roekeloosheid niet wist of dit tegen uw wil is gebeurd en;
–– u niets te verwijten valt inzake de opzet of roekeloosheid van de betreffende verzekerde.
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Artikel 4.2 Ander gebruik/verhuur/heiwerkzaamheden
Ander gebruik
Niet verzekerd is schade die is ontstaan of veroorzaakt terwijl het werkmaterieel werd gebruikt voor:
1 een andere doel dan aan ons is opgegeven of;
2 een ander doel dan wettelijk is toegestaan of;
3 een ander doel dan waarvoor het werkmaterieel is bestemd.
Verhuur
Niet verzekerd is schade die is ontstaan of veroorzaakt terwijl het werkmaterieel verhuurd werd,
tenzij in de polis of clausules andere afspraken zijn gemaakt.
Met verhuur bedoelen wij dat het werkmaterieel met een huurovereenkomst aan een ander
(de huurder) ter beschikking wordt gesteld, zonder een bestuurder die bij u in dienst is.
Heiwerkzaamheden
Niet verzekerd is schade die is ontstaan of veroorzaakt terwijl het werkmaterieel werd gebruikt voor
hei- of funderingswerkzaamheden, tenzij in de polis of clausules andere afspraken zijn gemaakt.

Artikel 4.3 Rijbewijs/leeftijd bestuurder
Niet verzekerd is schade veroorzaakt door een bestuurder die
a
geen geldig rijbewijs heeft voor het besturen van het werkmaterieel of;
b de rijbevoegdheid door een rechter is ontzegd of;
c
jonger is dan 16 jaar.
Deze uitsluiting geldt voor u niet als u kunt aantonen dat:
–– u niet wist dat het werkmaterieel werd bestuurd door een bestuurder die geen geldig
rijbewijs had, de rijbevoegdheid was ontzegd of jonger was dan 16 jaar of dat dit tegen uw
wil is gebeurd en;
–– u niets te verwijten valt inzake het besturen van het werkmaterieel door een bestuurder die
geen geldig rijbewijs had, de rijbevoegdheid was ontzegd of jonger was dan 16 jaar.

Artikel 4.4 Molest
Niet verzekerd is schade als gevolg van molest.

Artikel 4.5 (Bio-)chemische wapens
Niet verzekerd is schade ontstaan door of verband houdend met een chemisch, biologisch,
biochemisch of een elektromagnetisch wapen.

Artikel 4.6 Atoomkernreactie
Niet verzekerd is schade ontstaan door of verband houdend met een atoomkernreactie.

Artikel 4.7 Internationale sancties
Niet verzekerd zijn:
–– activiteiten die wij op grond van sanctiewet- en regelgeving niet mogen verzekeren;
–– de financiële belangen van personen, ondernemingen, overheden en andere entiteiten die
wij op grond van sanctiewet- en regelgeving niet mogen verzekeren;
–– schades aan en/of verlies van zaken die wij op grond van sanctiewet- en regelgeving niet
mogen verzekeren.
Wij keren geen schadevergoeding uit als dit in strijd is met de sanctiewet- en regelgeving.

Artikel 4.8 Extra uitsluitingen Aansprakelijkheid
Voor aansprakelijkheid gelden naast de andere vermelde uitsluitingen nog de volgende
specifieke uitsluitingen.
Schade aan het werkmaterieel/bepaalde zaken
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor:
–– schade aan het werkmaterieel zelf en;
–– schade aan zaken die zich in het werkmaterieel bevinden of daarmee vervoerd worden.
Hiermee bedoelen wij ook objecten die worden voortbewogen en/of gekoppeld zijn aan
het werkmaterieel. En;
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––

schade aan zaken die u of de aansprakelijke verzekerde hebben gehuurd, geleend of vanuit
een andere soortgelijke overeenkomst gebruiken. Dit gaat dan om schade die niet
verzekerd is onder ‘schade aan eigen zaken’. Bijvoorbeeld de schade die boven het
verzekerd bedrag voor ‘schade aan eigen zaken’ uitkomt.

Aansprakelijkheid van een niet-gemachtigde bestuurder
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van degene die niet door een bevoegd persoon is
gemachtigd om het werkmaterieel te besturen of te bedienen. Bijvoorbeeld iemand die door
diefstal of geweldpleging de macht over het werkmaterieel heeft verkregen. Of degene die dat
weet en het werkmaterieel zonder geldige reden gebruikt.
Aansprakelijkheid voor schade aan de bestuurder
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade aan de bestuurder van het werkmaterieel.
Het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften
Niet verzekerd is uw aansprakelijkheid tegenover een werknemer/ondergeschikte voor schade
die mogelijk is geworden doordat overheidsvoorschriften (in het kader van arbeidsomstandigheden) inzake het onderhoud en de veiligheid van het werkmaterieel niet zijn nagekomen.
Gebruik van groei en/of bestrijdingsmiddelen
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade ontstaan door of verband houdend met het
gebruiken en/of verspreiden van chemische of biologische groei- of bestrijdingsmiddelen.
Risicoverzwarende bedingen
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid die uitsluitend voortvloeit uit een boete-, schadevergoedings-, garantie- of vrijwaringsbeding of andere contractuele afspraken.

Artikel 4.9

Extra uitsluitingen Schade aan het werkmaterieel

Voor schade aan het werkmaterieel gelden naast de andere vermelde uitsluitingen nog de
volgende specifieke uitsluitingen.
Rijden onder invloed
Niet verzekerd is schade ontstaan door of verband houdend met een bestuurder die onder
zodanige invloed is van alcohol, drugs, medicijnen of andere stoffen die de rijvaardigheid
kunnen beïnvloeden, dat hij het werkmaterieel op grond van de wet of overheidsbepalingen niet
had mogen besturen of bedienen.
Deze uitsluiting geldt niet als u kunt aantonen dat:
–– u niet wist dat het werkmaterieel werd bestuurd of bediend door een bestuurder die onder
invloed was van stoffen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden of dat dit tegen uw wil is
gebeurd en;
–– u niets te verwijten valt inzake het besturen van het werkmaterieel door een bestuurder die
onder invloed was van stoffen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
Onvoldoende zorg/onderhoud
Niet verzekerd is schade ontstaan doordat u het werkmaterieel niet goed hebt (laten) onderhouden.
Onderhoudskosten in verband met normale slijtage
Niet verzekerd zijn kosten voor onderhoud, herstel en/of vervanging van onderdelen die alleen
gemaakt moeten worden als gevolg van normale slijtage.
Schade door te bewerken/verwerken materiaal
Niet verzekerd is schade ontstaan door verkeerde bewerking/verwerking van materiaal. Met
verkeerde bewerking van materiaal bedoelen wij:
–– invoer van materiaal waarvoor het werkmaterieel niet geschikt is;
–– invoer van te veel, verontreinigd of onjuist samengesteld materiaal;
–– opproppen van betonmengsel.
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Artikel 4.10		

Extra uitsluitingen Schade bestuurder

Voor schade aan de bestuurder gelden naast de andere genoemde uitsluitingen nog de volgende
specifieke uitsluitingen.
Rijden onder invloed
Niet verzekerd is schade ontstaan door of verband houdend met een bestuurder die onder
zodanige invloed is van alcohol, drugs, medicijnen of andere stoffen die de rijvaardigheid
kunnen beïnvloeden, dat hij het werkmaterieel op grond van de wet of overheidsbepalingen niet
had mogen besturen of bedienen.
Beroep op een aansprakelijkheidsverzekering
Niet verzekerd is schade die kan worden geclaimd bij de aansprakelijkheidsverzekeraar van een
andere, bij het ongeval betrokken partij. Is er verschil van mening over de vraag wie er schuldig
is aan het ongeval? Dan zullen wij de schade in behandeling nemen. De verzekerde moet dan
wel zijn vorderingsrecht op de aansprakelijkheidsverzekeraar aan ons overdragen als wij daar
om vragen.

Artikel 4.11 Bijzondere regeling bij terrorismeschade
Uitkeringsprotocol
Wij hebben ons voor het terrorismerisico herverzekerd bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden NV (NHT). Op de regeling van terrorismeschade is het Protocol
afwikkeling claims voor terrorismeschaden van de NHT van toepassing. In dit artikel leest u de
belangrijkste regels uit dit uitkeringsprotocol. De volledige tekst van het uitkeringsprotocol kunt
u raadplegen op www.terrorismeverzekerd.nl en is bij ons kosteloos verkrijgbaar.
Wat is terrorisme/preventieve maatregelen?
Met terrorisme bedoelen wij:
–– gewelddadige handelingen en/of gedragingen, in de vorm van een aanslag of een reeks van
in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen, en
–– het (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen,
als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge
hebbend, bij mensen of dieren en/of schade aan zaken ontstaat, dan wel anderszins
economische belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks,
respectievelijk het verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen - al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of
religieuze doelen te verwezenlijken.
Met preventieve maatregelen bedoelen wij: van overheidswege en/of door verzekerde(n) en/of
derde(n) getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme af te
wenden of - als dit gevaar zich heeft verwezenlijkt - de gevolgen daarvan te beperken.
Hoe bent u verzekerd bij terrorisme?
1 Beperkte schadevergoeding
	Bij een gedekte schade als gevolg van gebeurtenissen die (direct of indirect) verband houden
met:
–– terrorisme of preventieve maatregelen en/of
–– handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme of preventieve
maatregelen geldt dat wij de schadevergoeding beperken tot het bedrag van de
uitkering die wij ontvangen van de NHT. De NHT beslist of er sprake is van een terrorismeschade. U kunt pas aanspraak maken op de vergoeding na deze beslissing en de
bekendmaking van het bedrag van de vergoeding.
	Let op: de regeling van de NHT geldt uitsluitend voor in Nederland gelegen risico’s. Of een
risico in Nederland is gelegen wordt beoordeeld op basis van artikel 1:1 onder ‘staat waar
het risico is gelegeven’ van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Terrorismeschade die
niet vergoed wordt door de NHT is niet verzekerd
2

Maximale uitkering per locatie
Als de verzekering betrekking heeft op:
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–– materiële schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan of
–– op gevolgschade van dergelijke schade,
	geldt dat de NHT per verzekeringnemer per verzekerde locatie per jaar maximaal
€ 75.000.000,- zal uitkeren, ongeacht het aantal afgegeven polissen.
	Voor de toepassing hiervan geldt dat rechtspersonen en vennootschappen die zijn
verbonden in een groep, tezamen worden aangemerkt als een verzekeringnemer.
Met verzekerde locatie bedoelen wij:
–– alle op het risicoadres aanwezige, door verzekeringnemer verzekerde objecten en
–– daarbuiten gelegen objecten die op minder dan 50 meter afstand van elkaar liggen en
waarvan ten minste één op het risicoadres ligt.
3 Schade melden binnen twee jaar
	In afwijking van wat op een andere plaats in de polis of in deze voorwaarden is bepaald,
geldt:
–– u moet de schade bij ons melden binnen twee jaar nadat de NHT heeft beslist of er
sprake is van een terrorismeschade;
–– als u hieraan niet voldoet vervalt elk recht op schadevergoeding of uitkering.

Artikel 5 Wat gebeurt er bij schade
en wat vergoeden wij?
Artikel 5.1 Welke verplichtingen hebt u bij een schade?
Bij schade moeten u en andere verzekerden zich houden aan de hierna genoemde verplichtingen.
1. Schade voorkomen/verminderen
	U moet binnen redelijke grenzen alle maatregelen nemen om schade te voorkomen of te
verminderen:
–– als zich een gebeurtenis voordoet waarvoor deze verzekering dekking biedt of
–– als zo’n gebeurtenis zich dreigt voor te doen.
2. Melden
	Zodra u op de hoogte bent van een gebeurtenis die kan leiden tot een schadevergoeding
onder deze verzekering, moet u dit zo snel mogelijk aan ons melden.
3. Aangifte
	Als een strafbaar feit gepleegd is, moet u hiervan zo snel mogelijk aangifte doen bij de
politie.
4. Schriftelijke schadeaangifte
	U moet een schriftelijke verklaring opstellen over de oorzaak, de toedracht en de omvang
van de schade.
5. Informatie geven
	U moet binnen redelijke termijn aan ons of aan onze expert alle informatie en documenten
geven die voor ons van belang kunnen zijn om te beoordelen of u recht hebt op
schadevergoeding.
6.

Medewerking verlenen
U moet:
–– aanwijzingen opvolgen van ons en de door ons aangestelde expert en;
–– volledige medewerking verlenen.

7. Niets doen wat onze belangen zou kunnen schaden
	U mag niets doen wat onze belangen zou kunnen schaden. Bijvoorbeeld het erkennen van
aansprakelijkheid.
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8. Medewerking aan verhaal
	Als wij de schade willen verhalen op de veroorzaker van de schade, bent u verplicht hieraan
mee te werken.
 et is belangrijk dat u deze verplichtingen nakomt. Komt u of een andere verzekerde de verplichH
tingen niet na? Dan vervalt het recht op schadevergoeding als wij door het niet nakomen in onze
belangen zijn geschaad.
Als het niet nakomen van de verplichtingen gebeurt met de opzet om ons te misleiden, dan is dit
fraude en vervalt het recht op schadevergoeding ook als wij niet in onze belangen zijn geschaad.
Daarnaast kunnen wij de maatregelen nemen die beschreven staan in artikel 6.6 ‘Wat doen wij
bij fraude?’

Artikel 5.2 Wat doen wij als u een schade aan ons doorgeeft?
Als u een schade aan ons doorgeeft, doen wij het volgende:
–– wij stellen vast wat er gebeurd is;
–– in het geval van een aansprakelijkheidsschade beoordelen wij of u aansprakelijk bent;
–– wij stellen vast hoe groot de schade is;
–– wij beoordelen of de schade gedekt is onder de verzekering.

Artikel 5.3 Wat geldt er nog meer bij een schade onder Aansprakelijkheid?
Schaderegeling met benadeelden
Wij mogen de schade rechtstreeks met de benadeelde of rechthebbende persoon/instantie
regelen en met hen de schadevergoeding afspreken. De beslissingen die wij hierin nemen
gelden ook voor de verzekerde.
Verhaal
Het kan gebeuren dat wij op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen
(WAM) een schade moeten vergoeden die niet verzekerd is. In dat geval moet u of de aansprakelijke verzekerde de door ons betaalde schade aan ons terugbetalen.
Als een andere verzekerde dan u er gelet op de omstandigheden van uit mocht gaan dat zijn
aansprakelijkheid verzekerd was, zullen wij deze verzekerde de schade niet terug laten betalen.
Eigen risico
Als er volgens het polisblad of de voorwaarden een eigen risico geldt, dan vergoeden wij de
schade verminderd met het eigen risico. Als de schade op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) rechtstreeks met de benadeelde wordt geregeld, vergoeden
wij het volledige schadebedrag. Het eigen risico moet u dan aan ons terug betalen.
Zekerheidstelling
Wordt er een zekerheidsstelling verlangd van de verzekerde om de rechten van de benadeelde
te waarborgen? Dan zullen wij dit bedrag voorschieten tot een maximum van € 50.000,- per
gebeurtenis. Er moet dan wel sprake zijn van een verzekerde gebeurtenis. En de verzekerde
moet alle medewerking verlenen om het voorgeschoten bedrag terugbetaald te krijgen.

Artikel 5.4 Wat geldt er nog meer bij een schade onder Schade aan
het werkmaterieel?
Kan de schade gerepareerd worden?
Dan vergoeden wij de reparatiekosten. Worden bij de reparatie slijtagegevoelige onderdelen
vervangen? Dan vergoeden wij de reparatiekosten min een bedrag vanwege de verbetering van
de nieuwe onderdelen ten opzichte van de oude deels versleten onderdelen. Zijn de reparatiekosten hoger dan de waarde van het werkmaterieel direct voor de schadeveroorzakende
gebeurtenis min de waarde van de eventuele restanten? Dan vergoeden wij de schade zoals
staat vermeld bij ‘Is reparatie niet mogelijk of niet zinvol?’.

T 03.2.17 H-1216    Voorwaarden Werkmaterieelverzekering15

Is reparatie niet mogelijk of niet zinvol?
Dan vergoeden wij de waarde van het werkmaterieel direct voor de schadeveroorzakende
gebeurtenis min de waarde van de eventuele restanten. Een reparatie is niet mogelijk of niet
zinvol als:
–– het verzekerde werkmaterieel geheel verloren is gegaan. Bijvoorbeeld door brand of
diefstal. Of;
–– de reparatiekosten hoger zijn dan de waarde van het werkmaterieel direct voor de schadeveroorzakende gebeurtenis min de waarde van de eventuele restanten.
Waardegarantie
Als u aan de onderstaande voorwaarden voldoet, wordt voor de waarde van het werkmaterieel
direct voor de schadeveroorzakende gebeurtenis de aanschafwaarde van het werkmaterieel
aangehouden zoals op de aankoopnota staat vermeld:
–– u hebt het werkmaterieel korter dan 3 jaar geleden aangeschaft en;
–– u bent de eerste eigenaar/gebruiker van het werkmaterieel en;
–– het werkmaterieel is totaal verloren gegaan of de reparatiekosten zijn hoger dan de waarde
van het werkmaterieel direct voor de schadeveroorzakende gebeurtenis min de waarde van
de eventuele restanten en;
–– u koopt een vervangend werkmaterieel en
–– u sluit voor het vervangende werkmaterieel een verzekering bij ons af.
Als u aan deze voorwaarden voldoet, vergoeden wij de schade tot maximaal 110% van het op
het polisblad vermelde verzekerde bedrag. Maar nooit meer dan de aanschafwaarde van het
vervangende werkmaterieel min de waarde van de eventuele restanten van het verzekerde
werkmaterieel.
Eigen risico
Als er volgens het polisblad of de voorwaarden een eigen risico geldt, dan vergoeden wij de
schade verminderd met het eigen risico.
Inschakeling experts
Soms schakelen wij voor het vaststellen van de schade een expert in. U kunt daarnaast op eigen
kosten ook zelf een expert benoemen. Deze beide experts moeten dan voor de aanvang van hun
werkzaamheden een derde expert benoemen. Als de beide experts het niet eens worden zal de
derde expert binnen de grenzen van de beide taxaties het schadebedrag en de kosten bindend
vaststellen.
Eigendomsoverdracht bij diefstal/verduistering
Wij vergoeden schade door diefstal/verduistering niet eerder dan dat:
–– er 30 dagen zijn verstreken, zonder dat het werkmaterieel is teruggevonden en;
–– u op ons verzoek de eigendom van het gestolen/verduisterde werkmaterieel aan ons hebt
overgedragen.
Verhaalsrecht
Wij mogen de schade verhalen op degene die de schade veroorzaakt heeft.
Wij zullen de schade niet verhalen op degene die direct of indirect door u gemachtigd is om het
werkmaterieel te besturen en/of te bedienen en/of om daarvan als passagier gebruik te maken.
En ook niet op de eventuele werkgever van die persoon.
Is er sprake van een schade die valt onder de uitsluiting ’Opzet en roekeloosheid’, ’Rijbewijs/
leeftijd bestuurder’ of ’Rijden onder invloed’? En hebben wij deze schade toch vergoed, omdat u
van de betreffende omstandigheid niets wist of dit tegen uw wil is gebeurd en u niets te
verwijten valt? Dan zullen wij de schade wel verhalen op de hiervoor genoemde personen.

Artikel 5.5 Wat geldt er nog meer bij een schade onder Schade bestuurder?
Hoe stellen we de hoogte van de schadevergoeding vast?
De hoogte van de vergoeding stellen wij vast op basis van de bepalingen die hierover in het
Burgerlijk Wetboek staan.
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Wie heeft recht op de vergoeding?
De rechthebbende is de rechtstreeks bij de schadeveroorzakende gebeurtenis betrokken
verzekerde of zijn nabestaanden.
Vermindering schadevergoeding bij niet-nakoming overheidsvoorschriften
Als u de overheidsvoorschriften inzake de arbeidsomstandigheden niet hebt nageleefd en de
schade is (mede) daardoor ontstaan, dan kunnen wij de schadevergoeding verminderen. De
vermindering bepalen wij door vast te stellen in hoeverre het niet nakomen van de voorschriften
invloed heeft gehad op het ontstaan van de schadeveroorzakende gebeurtenis.

Artikel 6 Welke andere afspraken zijn er?
Artikel 6.1 Algemene informatie
Wat is uw bedenkperiode?
Na het afsluiten van de verzekering hebt u een bedenkperiode. De bedenkperiode eindigt 14
dagen nadat u de polis hebt ontvangen. In deze periode kunt u besluiten dat u de verzekering
toch niet wilt.
Als u van dit recht gebruik wilt maken, moet u dat binnen de bedenkperiode schriftelijk of per
e-mail aan ons doorgeven. De verzekering is dan niet gesloten. U hoeft geen premie te betalen.
Als u schade hebt, wordt deze niet vergoed.
Bij wie bent u verzekerd?
U bent verzekerd bij Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Ons vestigingsadres is Spaklerweg 4,
Amsterdam. Ons postadres is Postbus 1000, 1000 BA Amsterdam. Wij zijn ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 33052073. Wij zijn bij de
Autoriteit Financiële Markten (AFM) bekend als aanbieder van verzekeringen. Ons inschrijvingsnummer bij de AFM is 12000463. Wij hebben een vergunning van De Nederlandsche Bank NV
(DNB) om schade te verzekeren.
Naar welk adres sturen wij informatie over de verzekering?
Informatie over uw verzekering kunnen wij rechtsgeldig sturen naar
–– u op het adres dat bij ons als laatste bekend is of
–– naar uw verzekeringsadviseur.
Dat betekent dat wij er van uit mogen gaan dat de informatie die wij gestuurd hebben, juist is
geadresseerd en u heeft bereikt.
Let op: het is dus belangrijk dat u niet vergeet ons een adreswijziging door te geven.
Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?
Bij de aanvraag of bij het veranderen van uw verzekering vragen wij persoonsgegevens van u.
Deze gegevens gebruiken wij voor:
–– het vastleggen en uitvoeren van de verzekering;
–– het uitvoeren van wettelijke verplichtingen;
–– het voorkomen van fraude;
–– het uitvoeren van marketingactiviteiten;
–– het waarborgen van de veiligheid en de integriteit van de financiële sector,
onze organisatie, medewerkers en klanten.
Op de verwerking van persoonsgegevens is de ‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens
Financiële Instellingen’ van toepassing. De volledige tekst van de gedragscode staat op de
website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl). U kunt de gedragscode ook
opvragen bij het Verbond van Verzekeraars.
Om een goed acceptatie-, risico- en fraudebeleid te kunnen voeren, worden door ons gegevens
over u en uw verzekeringen ingezien en vastgelegd in het Centraal Informatiesysteem van de
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Nederlandse verzekeraars (CIS). Op de website www.stichtingcis.nl vindt u meer informatie,
waaronder het privacyreglement van Stichting CIS.
Welk recht geldt voor deze verzekering?
Voor deze verzekering geldt Nederlands recht.
Wat kunt u doen als u een klacht hebt?
Als u een klacht hebt over de manier waarop wij het verzekeringscontract uitvoeren, dan kunt u
contact opnemen met de betrokken afdeling. Komt u er samen niet uit, leg dan uw klacht voor
aan de directie van Delta Lloyd Schadeverzekering NV in Amsterdam. Bent u niet tevreden over
de geboden oplossing, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 6.2 Begin en einde van de verzekering
Tot wanneer loopt de verzekering?
De verzekering sluit u af voor een bepaalde periode. Deze periode is uw eerste contracttermijn.
De datum waarop de eerste contracttermijn eindigt, staat in de eerste polis die u ontvangt.
Deze datum noemen we de contractvervaldatum. Als u of wij uw verzekering niet opzeggen
dan verlengen wij de verzekering na de eerste contracttermijn. Dit doen wij telkens voor een
periode van 12 maanden. De einddatum van de verlengingsperiode geldt dan als de nieuwe
contractvervaldatum.
Op welk tijdstip begint en eindigt de verzekering?
De verzekering begint om 00:00 uur op de ingangsdatum die in de polis staat. De verzekering
eindigt om 24:00 uur op de datum waarop de verzekering stopt.
Wanneer eindigt de dekking van de verzekering?
–– Bij eigendomsoverdracht van het werkmaterieel
–– Bij totaalverlies van het werkmaterieel
–– Bij permanente stalling in het buitenland
–– Bij verkoop van uw bedrijf
–– Bij beëindiging van de bedrijfsactiviteiten
Voor het beëindigen van de verzekering, is het wel noodzakelijk dat u deze veranderingen aan
ons doorgeeft. Maar ook zonder dat u het doorgeeft is er geen dekking voor eventuele schades
die na deze veranderingen nog voorvallen.
Wanneer kunt u de verzekering beëindigen?
U kunt de verzekering beëindigen in de volgende gevallen.
1 Bij het einde van de eerste contracttermijn
	De opzegging moet uiterlijk 2 maanden voor het einde van de eerste contracttermijn door
ons zijn ontvangen. De verzekering eindigt dan op de einddatum van de eerste
contracttermijn.
2 Na de eerste contracttermijn
	Na de eerste contracttermijn kunt u de verzekering op ieder moment beëindigen.
De verzekering eindigt dan op de datum die u hebt aangegeven, maar minimaal één maand
na de datum waarop u hebt opgezegd.
3 Als de premie en/of voorwaarden wijzigen
	U kunt de verzekering beëindigen als wij een wijziging doorvoeren van de premie en/of de
voorwaarden, die in het nadeel van u of een andere verzekerde is. De verzekering eindigt
dan op de dag waarop de wijziging ingaat, maar niet eerder dan een maand nadat wij u
over de wijziging hebben geïnformeerd. Uw opzegging moet door ons ontvangen zijn
binnen één maand nadat wij u over de wijziging hebben geïnformeerd.
U mag de verzekering niet beëindigen als de wijziging van premie en/of voorwaarden:
–– voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen;
–– een verlaging van de premie bij gelijkblijvende dekking inhoudt;
–– een uitbreiding van de dekking inhoudt zonder dat de premie verhoogd is.
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4 Als u de mededelingsplicht niet bent nagekomen
	Als u bij het aangaan van de verzekering onjuiste of onvolledige informatie hebt gegeven
met de bedoeling ons te misleiden. Of als wij de verzekering niet zouden hebben gesloten
als u voor het aangaan daarvan ons de juiste informatie had gegeven.
	U mag de verzekering beëindigen binnen 2 maanden nadat wij hebben ontdekt dat u de
mededelingsplicht niet bent nagekomen. De verzekering eindigt op de datum die u in uw
opzeggingsbrief noemt. Als u in de brief geen datum noemt, eindigt de verzekering op de
datum van dagtekening van uw brief.
5

Bij ongunstig schadeverloop
U mag de verzekering beëindigen na een schademelding als:
–– wij u naar aanleiding van eerdere schademeldingen al hebben gewaarschuwd voor de
gevolgen van een ongunstig schadeverloop en
–– u de opzeggingsbrief verstuurt uiterlijk op de dertigste dag nadat wij u schriftelijk een
definitief standpunt over de afwikkeling van de schade hebben laten weten.
	De verzekering eindigt twee maanden nadat u de brief hebt verstuurd. Als u wilt dat de
verzekering later eindigt, kunt u dat in de brief aangeven.
Wanneer kunnen wij de verzekering beëindigen?
Wij kunnen de verzekering beëindigen in de volgende gevallen.
1 Per de contractvervaldatum
	Als wij van deze mogelijkheid gebruik maken, informeren wij u hierover minimaal 2
maanden voor de contractvervaldatum.
2 Als de premie niet is betaald
	Als de premie niet binnen de daarvoor gestelde termijn is betaald of als u weigert de
premie te betalen. U krijgt dan van ons een brief. De verzekering eindigt op de datum die
wij in die brief noemen. U blijft wel verplicht de premie te betalen die u nog niet hebt
betaald.
3 Bij fraude
	Wij mogen de verzekering beëindigen als door ons is geconstateerd dat fraude is gepleegd,
zie ook artikel 6.6 ‘Wat doen wij bij fraude?’. U krijgt van ons een brief. De verzekering
eindigt op de datum die wij in die brief noemen.
4 Als u de mededelingsplicht niet bent nagekomen
	Als u bij het aangaan van de verzekering onjuiste of onvolledige informatie hebt gegeven
met de bedoeling ons te misleiden. Of als wij de verzekering niet zouden hebben gesloten
als u voor het aangaan daarvan ons de juiste informatie had gegeven.
	Wij mogen de verzekering beëindigen binnen twee maanden nadat wij hebben ontdekt dat
u de mededelingsplicht niet bent nagekomen. U krijgt van ons een brief. De verzekering
eindigt op de datum die wij in de brief noemen.
5 Bij ongunstig schadeverloop
	Wij mogen de verzekering beëindigen na een schademelding, maar alleen als wij u naar
aanleiding van eerdere schademeldingen al hebben gewaarschuwd voor het ongunstige
schadeverloop. Wij vertellen u binnen een maand nadat de schade is afgehandeld dat wij
de verzekering willen beëindigen. Wij geven u bij opzegging om deze reden nog 2 maanden
dekking nadat wij hebben aangegeven de verzekering te willen beëindigen.
6 In verband met sanctiewet- en regelgeving
	Wij mogen geen belangen verzekeren van personen, ondernemingen, overheden en andere
entiteiten die voorkomen op nationale of internationale sanctielijsten. Wij toetsen daarom
regelmatig of u of een andere belanghebbende bij de verzekering voorkomt op een
sanctielijst. Als dit het geval is, hebben wij het recht de verzekering met onmiddellijke
ingang te beëindigen.
In artikel 4.7 leest u meer over (inter)nationale sancties.
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Artikel 6.3 Het betalen van de premie
Wanneer moet u de premie betalen?
U moet de premie vooraf betalen, uiterlijk op de (premie)vervaldatum. Deze datum wordt altijd
op het betalingsverzoek vermeld. In de premie kunnen ook kosten en assurantiebelasting zijn
begrepen.
Wat gebeurt er als u de premie niet op tijd betaalt?
U bent verantwoordelijk voor het betalen van de premie. Als de volledige premie niet of niet op
tijd is betaald, heeft dat gevolgen voor de dekking. Zorg er dus voor dat de premie op tijd door
ons is ontvangen. Betaalt u de premie via automatische incasso? Zorg er dan voor dat wij de
premie kunnen afschrijven op de datum waarop u de premie moet betalen.
1 als u de eerste premie bij het begin van de verzekering niet betaalt
	Als u de verzekering afsluit, moet u ervoor zorgen dat wij de eerste premie op tijd
ontvangen. Dat moet binnen 30 dagen nadat u het betalingsverzoek ontvangt. Ontvangen
wij de premie niet binnen die termijn? Dan hebt u geen dekking. U bent dan vanaf de
ingangsdatum niet verzekerd. Wij zijn niet verplicht om u in dit geval een aanmaning voor
het betalen van de premie te sturen.
2 als u de eerste premie na uitbreiding van de dekking niet betaalt
	Brengen wij premie in rekening voor een uitbreiding van de dekking na de ingangsdatum
van de verzekering? Dan moet u zorgen dat wij ook deze premie ontvangen binnen 30
dagen nadat u het betalingsverzoek hebt ontvangen. U kunt in geval van schade geen
aanspraak maken op de uitgebreidere dekking, als wij de premie voor deze dekkingsuitbreiding niet op tijd hebben ontvangen.
3 als u volgende premietermijnen niet betaalt
	Betaalt u de vervolgpremie niet? Dan sturen wij u een herinnering, waarin u nog 14 dagen
de tijd krijgt om de vervolgpremie te betalen. Als u binnen die termijn betaalt, blijft u
verzekerd. Betaalt u niet binnen de termijn van 14 dagen? Dan bent u niet verzekerd voor
gebeurtenissen die plaatsvinden vanaf de eerste dag van de periode waarvoor u de premie
niet (op tijd) betaald hebt.
	Weigert u de vervolgpremie te betalen? Dan sturen we u geen herinnering en bent u niet
verzekerd voor gebeurtenissen die plaatsvinden vanaf de eerste dag van de periode
waarvoor u de premie niet betaald hebt.
De vervolgpremie is:
–– de premie die u moet betalen voor de tweede en/of volgende premietermijnen
–– de premie die u moet betalen bij verlenging van de verzekering.
Let op: u blijft verplicht de premie te betalen, ook als wij de dekking hebben stopgezet omdat u
niet betaald hebt.
Wanneer krijgt u weer dekking?
De dekking wordt weer van kracht op de dag die volgt op de dag dat alle verschuldigde bedragen
door ons zijn ontvangen. De verschuldigde bedragen zijn alle tot dan toe onbetaald gebleven
premietermijnen en eventuele incassokosten.
Bijvoorbeeld: u betaalt het hele bedrag op de 14e van de maand en wij ontvangen die betaling
op de 15e van de maand. Dan is er weer dekking op de 16e van die maand.
Wanneer krijgt u premie terug?
Als de verzekering tussentijds eindigt, krijgt u premie terug. Dit is de premie die vooraf is betaald
voor de periode nadat de verzekering is beëindigd. De premie die u terugkrijgt wordt door ons
bepaald. U krijgt mogelijk niet alle premie terug. Dit komt dan bijvoorbeeld omdat wij kosten
hebben gemaakt voor behandeling of administratie. U krijgt geen premie terug als u fraude hebt
gepleegd.
Wilt u de verzekering schorsen?
Is er sprake van verkoop, totaal verlies (bijvoorbeeld door diefstal) of tijdelijke buiten gebruikstelling (minimaal 3 maanden) van het werkmaterieel? Dan kunt u de verzekering in overleg met
ons schorsen. Schorsen houdt in dat wij de teveel betaalde premie vanaf de schorsingsdatum
reserveren voor het moment dat de schorsing wordt beëindigd en de verzekering weer
doorloopt. Bij een schorsing in verband met tijdelijke buiten gebruikstelling gaat dit alleen om
de premie voor het onderdeel aansprakelijkheid.
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Artikel 6.4 Wanneer mogen wij de premie en/of de voorwaarden aanpassen?
Wij mogen de premie en/of de voorwaarden van uw verzekering aanpassen bij de verlenging van
uw verzekering op de contractvervaldatum.
Op andere momenten tijdens de looptijd van de verzekering mogen wij de premie en/of de
voorwaarden alleen aanpassen
–– als het risico verandert of
–– als de aanpassing niet kan wachten tot het moment van verlenging van de verzekering.
Bijvoorbeeld omdat er zeer ernstige financiële gevolgen voor ons kunnen zijn als wij de
verzekeringen niet aanpassen of omdat wetgeving ons verplicht de verzekeringen aan te
passen. In dit geval mogen wij de premies en voorwaarden alleen aanpassen als wij dit
gelijktijdig doen voor een groep verzekeringen van dezelfde soort.
Wij stellen u vóór de ingangsdatum van de aanpassing op de hoogte. Als wij de premie en/of de
voorwaarden aanpassen hebt u in veel gevallen het recht de verzekering stop te zetten. In artikel
6.2 Begin en einde van de verzekering (onder Wanneer kunt u de verzekering beëindigen?) leest u
meer hierover.

Artikel 6.5 Mogen wij het werkmaterieel inspecteren?
Wij mogen het werkmaterieel op elk moment tijdens de looptijd van de verzekering inspecteren.
U moet hier aan meewerken en ons de gegevens verstrekken waar wij om vragen.

Artikel 6.6 Wat doen wij bij fraude?
Wij gaan ervan uit dat u ons juist en volledig informeert. Doet u dat opzettelijk en doelbewust
niet? Dan fraudeert u. Bijvoorbeeld als u ons onjuiste gegevens stuurt als u een verzekering
aanvraagt of ons vraagt om een schadevergoeding. U fraudeert ook als u belangrijke informatie
voor het beoordelen van uw verzoek niet doorgeeft. Wij doen onderzoek als er aanwijzingen zijn
dat u fraudeert. Bij dit onderzoek volgen wij de richtlijnen van het Verbond van Verzekeraars en
Delta Lloyd Groep.
Hebt u gefraudeerd? Dan kunnen wij de volgende maatregelen nemen:
–– de verzekering stopzetten of niet uitkeren;
–– andere leningen, verzekeringen en rekeningen die bij ons lopen beëindigen;
–– besluiten dat u een al ontvangen uitkering of onze onderzoekskosten moet terugbetalen;
–– aangifte doen bij de politie;
–– uw gegevens registreren in het Centraal Informatiesysteem van de Nederlandse
verzekeraars (CIS). Dit is een register dat verzekeraars gebruiken om fraude te bestrijden.
Hierbij houden wij ons aan het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële
Instellingen (PIFI). Dit protocol is goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens.
De bepalingen in dit artikel gelden niet alleen voor u als verzekeringnemer, maar ook voor
andere verzekerden of derden die fraude plegen.
Al deze maatregelen zorgen ervoor dat u niet teveel betaalt, omdat anderen verkeerd
omgaan met hun verzekering. Wilt u meer weten over ons fraudebeleid? Kijk dan op
http://www.deltalloyd.nl/over-ons/integriteit.
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Begrippenlijst
Deze begrippenlijst is van toepassing op alle voorwaarden en teksten in dit boekje.

Begrip

Uitleg

Atoomkernreacties

Iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt, zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige
en natuurlijke radioactiviteit. Het maakt daarbij niet uit hoe die reactie is ontstaan.
Met een atoomkernreactie bedoelen wij niet radioactieve nucliden:
––	die zich buiten een kerninstallatie bevinden en
––	die worden gebruikt of zijn bestemd voor industriële, commerciële,
landbouwkundige, medische, wetenschappelijke, onderwijskundige,
of (niet militaire) beveiligingsdoeleinden en
––	waarvoor een door enige overheid afgegeven vergunning (voor zover vereist) van
kracht is voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve
stoffen.
Wij vergoeden geen schade als volgens een wet of verdrag een derde voor de geleden
schade aansprakelijk is.
Met een kerninstallatie bedoelen wij:
––	een kerninstallatie in de zin van de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen.
Deze wet staat in het Staatsblad 1979 nummer 225;
––	een kerninstallatie aan boord van een schip.

Averij-grosse

De schade die wordt veroorzaakt en de uitgaven die worden gedaan in een
noodsituatie met het doel het schip en de (rest van de) lading te redden. Deze uitgaven
worden naar verhouding over de eigenaren van het schip en de lading verdeeld.

Bestuurder

Degene die het werkmaterieel bedient of bestuurt.

Brand

Een vuur met vlammen dat zich op eigen kracht kan uitbreiden. Met brand bedoelen
wij niet schroeien, smelten, verkolen, broeien en zengen.

Breuk

Met breuk bedoelen wij het daadwerkelijk gebroken zijn van een ruit. Dit is niet het
geval bij een ster in de ruit.

Contractvervaldatum

De contractvervaldatum is het einde van de contracttermijn.
De datum waarop de eerste contracttermijn eindigt, staat in de eerste polis die u
ontvangt. Als u en wij de verzekering niet opzeggen, verlengen wij de verzekering na
de eerste contracttermijn met 12 maanden. De einddatum van de verlengingsperiode
geldt dan als de nieuwe contractvervaldatum.

Gebeurtenis

––	een enkele handeling of evenement of
––	meerdere (een serie) handelingen of evenementen die op enige manier met elkaar
verband houden, bijvoorbeeld doordat dezelfde persoon ze heeft verricht.
Voor de vaststelling of meerdere handelingen of evenementen samen één gebeurtenis
vormen, is niet van belang in welk jaar of welke jaren de schade is ontstaan of ontdekt.

Molest

Met molest bedoelen wij:
– 	Gewapend conflict: elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen
elkaar, of althans de een de ander, gebruikmakend van militaire machtsmiddelen,
bestrijden. Hieronder wordt mede verstaan het gewapend optreden van een
Vredesmacht van de Verenigde Naties;
– 	Burgeroorlog: een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen
inwoners van eenzelfde staat;
– 	Opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat gericht tegen het
openbaar gezag;
– 	Binnenlandse onlusten: min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen, op
verschillende plaatsen zich voordoend binnen een staat;
– 	Oproer: een min of meer georganiseerde plaatselijke beweging, gericht tegen het
openbaar gezag;
– 	Muiterij: een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van
enig gewapende macht, gericht tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn.
– 	Inbeslagname en aanhouding op last van hoger hand.
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Begrip

Uitleg

Ontploffing

Een korte, plotselinge, hevige krachtsuitbarsting van gassen of dampen
– 	in een vat, waarbij de wand van het vat kapot is gegaan doordat de druk in het vat
groter was dan daarbuiten, of
– 	buiten een vat, waarbij de gassen of dampen door een scheikundige reactie van
vaste stoffen, vloeistoffen, gassen, dampen of een mengsel daarvan zijn ontwikkeld
en zijn uitgezet.
Met schade door ontploffing bedoelen wij ook beschadiging doordat de zaken zich in
de buurt bevonden van andere zaken die beschadigd zijn door de ontploffing.

Sanctiewet- en regelgeving

Dit is de nationale en internationale wet- en regelgeving op het gebied van handelsen economische sancties. Sancties zijn politieke instrumenten die worden ingezet
als reactie op schendingen van bijvoorbeeld internationaal recht, mensenrechten of
democratische beginselen en bij de bestrijding van terrorisme.

Storm

Een windsnelheid van tenminste 14 meter per seconde/50 kilometer per uur
(windkracht 7).

Verzekerde

De verzekerde is degene die rechten kan ontlenen aan de polis. Als verzekerde geldt de
verzekeringnemer. Als er meer verzekerden zijn, staan deze in de polis vermeld.

Verzekeringnemer

De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die als verzekeringnemer in de polis is
vermeld. Dit is degene met wie wij de verzekeringsovereenkomst hebben gesloten en
die de premie betaalt. De verzekeringnemer kan alleen rechten aan de polis ontlenen
als hij ook de verzekerde is.

Werkmaterieel

Het werkmaterieel is het in de polis omschreven object. Dit kunnen ook meerdere
objecten zijn. Of een omschrijving van een groep objecten. Ook de tot de standaarduitrusting van het object behorende onderdelen en gereedschappen vallen onder deze
omschrijving. Met standaarduitrusting bedoelen wij de uitrusting die bij de aankoop
van het werkmaterieel is meegeleverd en op de aankoopnota staat vermeld.
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