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Aansprakelijkheid 
 
Artikel 1  

Aanvullende begripsomschrijvingen 
 
In deze Bijzondere Voorwaarden hanteren wij de volgende definities: 
1. Aanhanger 

Dat is een caravan, een aanhangwagen of een vergelijkbaar object. 
2. Personenauto 

Dat is het motorrijtuig dat op het polisblad staat vermeld. Verder gelden 
drie eisen:  
1. Er moet voor het motorrijtuig een Nederlands kentekenbewijs zijn 
afgegeven.  
2. Voor het besturen ervan is een rijbewijs B of B/E vereist. 

 3. Het is alleen bestemd voor vervoer van personen (maximaal 9). 

3. Verzekerde 
Verzekerd zijn de volgende personen: 

a. U, de eigenaar, de tijdelijke gebruiker, de bestuurder en de passagiers 
van de personenauto; 

b. de werkgever van de personen die onder a zijn genoemd. De werkgever 
is alleen verzekerd wanneer hij verantwoordelijk is voor de schade die is 
veroorzaakt door de bestuurder.  

 
Artikel 2  

Geldigheidsgebied 
 
De verzekering is geldig binnen Europa, op de Azoren, Madeira, de Canarische 
Eilanden, Marokko, Algerije, Libië, Egypte, Israël, Libanon en Syrië. 
De verzekering geldt niet voor de landen die op uw Internationaal  
Motorrijtuigverzekeringsbewijs (groene kaart) zijn doorgestreept. 
ld. 
 
 
Artikel 3  

Einde van de verzekering 
 
In de Algemene Voorwaarden staan al enkele bepalingen over het einde van de 
verzekering. Naast de gevallen die daar zijn beschreven eindigt deze 
verzekering ook direct in de volgende gevallen: 
1. De personenauto wordt gewoonlijk in het buitenland gestald; 
2. De personenauto gaat een buitenlands kenteken voeren. 
In beide gevallen moet u ons zo snel mogelijk op de hoogte brengen (in ieder 
geval binnen 14 dagen). 

Artikel 4  

Omvang van de verzekering 
 
1. Deze verzekering voldoet aan de eisen die in de Wet 

Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) worden gesteld. 

2. Wij vergoeden schade die met of door de personenauto aan personen en/of 
zaken wordt toegebracht. De vergoeding wordt nooit hoger dan het 
verzekerde bedrag per schadegeval. 

3. Stel dat het schadegeval plaatsvindt in een land binnen het gebied waar de 
verzekering geldt. In dat land geldt een wet die overeenkomt met de W.A.M, 
maar deze wet heeft een hoger verzekerd bedrag. In dat geval geldt dat 
hogere bedrag ook voor deze verzekering. 

4. Wij vergoeden schade die aan personen en/of zaken is toegebracht in de 
volgende bijzondere situaties: 
a. De schade is toegebracht met of door een aanhanger die aan de 

personenauto vastzit; 
b. De schade is toegebracht met of door een aanhanger die niet meer aan 

de personenauto vastzit, maar na het losmaken nog niet veilig buiten het 
verkeer tot stilstand is gekomen; 
c. De schade is toegebracht met of door een aanhanger die niet meer 
aan dej personenauto is gekoppeld, maar na het losmaken veilig buiten 
het verkeer tot stilstand is gekomen. In dat geval wordt de schade alleen 
vergoed in de volgende gevallen: 
- Er is hiervoor geen dekking onder een andere verzekering (of die nu wel 

of niet van oudere datum is)  
- De andere verzekering biedt ook geen vergoeding als deze verzekering 

niet zou bestaan; 
d. De schade is toegebracht aan de personenauto die een ander 

motorrijtuig bij wijze van vriendendienst sleepte. Hieronder valt niet de 
schade die is toegebracht aan het gesleepte motorrijtuig en aan zaken 
die zich daaraan, daarin of daarop bevinden. 

e. De schade is toegebracht met of door zaken die worden vervoerd met de 
personenauto en/of de aanhanger die aan de personenauto vastzit en: 

       - zich daaraan, daarin of daarop bevinden, 
       - daar vanaf of daaruit vallen of 
       - daar vanaf of daaruit zijn gevallen; 

f. De schade is toegebracht door passagiers die in de personenauto zitten 
of daar in- of uitstappen. 

 
Artikel 5  

Vergoeding voor schade aan eigen 
Voertuig 
 
1. Privé voertuigen 

Wij vergoeden schade die met of door de personenauto is toegebracht aan 
een ander motorrijtuig of een aanhanger waarvan u zelf eigenaar bent. De 
schade moet wel door een fout van de bestuurder zijn toegebracht. Ook uw 
echtgenoot/echtgenote en/of degene met wie u in gezinsverband 
samenwoont, valt onder deze dekking . 
Voorwaarde is wel dat de personenauto en het voertuig waaraan schade is 
veroorzaakt vooral door de eerder genoemde personen worden bestuurd of 
gebruikt. 
De vergoeding geldt ook voor de mogelijke waardevermindering die 
ontstaat door de schade aan het voertuig. Andere schade dan 
waardevermindering vergoeden wij niet. 

2. Bedrijfsvoertuigen 
Wij vergoeden schade die door een fout van de bestuurder is toegebracht. 
De schade moet door de personenauto toegebracht zijn aan een ander 
motorrijtuig of een aanhangwagen die het bezit zijn van uw bedrijf of tijdelijk 
gebruikt worden door uw bedrijf. 

Wij vergoeden alleen de schade aan het voertuig. 

3. Beperkingen 
De vergoeding die in lid 1 en 2 van dit artikel is omschreven geldt niet voor: 
a. schade aan de personenauto die op  deze polis is verzekerd; 

     b. schade aan een aanhanger of oplegger die vastzit aan de personenauto                 
die de schade veroorzaakt; 

     c. schade die is toegebracht in de   gebouwen of op de terreinen die bij uw 
bedrijf horen. 

 
 

 
Artikel 6  

Borgstelling 
 
1. De verzekerde heeft bij een verzekerd schadegeval recht op een uitkering 

van een garantiebedrag van maximaal € 50.000,-. Wij keren deze 
waarborgsom uit wanneer een bevoegde overheidsinstantie deze vraagt 
voor de vrijlating van een verzekerde, de teruggave van zijn rijbewijs of het 
terugdraaien van een inname van de 
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    personenauto.  
2. Als de verzekerde de uitkering van de waarborgsom goedkeurt, ontvangen 

wij het bedrag terug zodra dit wordt vrijgegeven. Hij verplicht zich daarbij 
om alle medewerking te verlenen om volledige terugbetaling te krijgen. 

3. De verzekerde moet het bedrag zo snel mogelijk terug betalen, in ieder geval 
binnen 1 jaar nadat de waarborgsom is uitgekeerd.  

 
 
Artikel 7  

Vervoer van gewonden 
 
Wij vergoeden schade aan of verontreiniging van de bekleding van de 
personenauto. Dit geldt alleen als deze ontstaan is als de verzekerde gratis 
personen vervoert die bij een ongeval gewond zijn geraakt. 
 
 
Artikel 8  

Tijdelijke vervangen van de 
Personenauto 
 
Wanneer uw personenauto voor onderhoud of reparatie tijdelijk niet gebruikt 
wordt, geldt de verzekering ook voor een vervangende, gelijkwaardige 
personenauto die niet uw eigendom is. 
 
 
Artikel 9  

Aanvullende beperkingen 
 
Naast de beperkingen die in de Algemene Voorwaarden zijn opgenomen, 
gelden de volgende bepalingen. 
Wij vergoeden geen schade in de volgende situaties: 
1. De schade is ontstaan tijdens het meedoen aan snelheidsritten en 

wedstrijden of het voorbereiden daarvan. 
Wij vergoeden wel schade die is ontstaan tijdens het  meedoen aan 
betrouwbaarheids- of  puzzelritten of vergelijkbare evenementen. 

2. De schade is ontstaan tijdens verhuur of leasing van de personenauto. 
3. De schade is ontstaan terwijl de bestuurder geen geldig rijbewijs heeft.  

Er zijn drie situaties waarin we toch vergoeden, ook al is er geen geldig 
rijbewijs: 
a. De bestuurder heeft per ongeluk zijn rijbewijs niet laten vernieuwen na het 
einde van de geldigheidsduur. Als de bestuurder 70 jaar of ouder is, mag in 
dat geval de geldigheidsduur niet langer zijn verlopen dan 1 jaar; 

   b. De bestuurder is minder dan 3 maanden voor het schadegeval geslaagd 
voor het rijvaardigheidsexamen, maar het rijbewijs is nog niet afgegeven; 

   c. - De bestuurder bestuurt de personenauto onder begeleiding,  
       - Er is voldaan aan de wettelijke eisen voor het besturen van een                    
personenauto met begeleiding en - De begeleider geeft les zonder daarvoor 
geld te ontvangen. 
4. De bestuurder mag geen motorrijtuig besturen volgens een wet of volgens 

een onherroepelijke rechterlijke uitspraak waarin hem verboden wordt te 
rijden. 

5. Uit het Kentekenregister van de RDW blijkt dat het kenteken van de   
het schadegeval niet op uw naam stond. 
 Wij vergoeden wel wanneer u ons de afwijkende naam van de 
kentekenhouder hebt gemeld en  
wij die naam hebben geaccepteerd. 

 


