Aanhangerverzekering
Bijzondere Voorwaarden

AH15

Inhoudsopgave

Informatie:
•
Telefonische bereikbaarheid 24/7 voor het melden van uw schade.
•
Online schade melden doet u snel en eenvoudig in uw Persoonlijk Digitaal Dossier.
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I
1.1

Algemeen

Welke voorwaarden gelden ?
De Bijzondere Voorwaarden vormen samen met de clausules op uw polis en de Algemene Voorwaarden de basis voor uw verzekering.

1.2

Wat bedoelen wij met:
Aangenomen waarde
Als waarde van de aanhanger vóór de gebeurtenis hanteren wij: de dagwaarde.
Als de aanhanger vóór de gebeurtenis niet schadevrij was zal niet gerepareerde schade op deze waarde in mindering worden gebracht.
Accessoires
Zaken die niet standaard bij de aanhanger worden geleverd, maar die later in of aan de aanhanger zijn bevestigd. Hierbij was het niet
nodig om andere onderdelen te verwijderen of om andere veranderingen aan de aanhanger aan te brengen. Deze accessoires moeten
wel wettelijk zijn toegestaan.
Aanhanger
De aanhanger die op uw polis is omschreven.
Bijkomende kosten
a. De kosten voor noodzakelijke berging, bewaking, stalling en vervoer van en naar een reparatiebedrijf;
b. de bijdrage in averij grosse (bij vervoer van de aanhanger per schip);
c. de kosten verbonden aan het invoeren of achterlaten van de aanhanger in het buitenland als gevolg van een gedekte gebeurtenis;
d. de redelijke kosten die de verzekerde heeft gemaakt om de schade te voorkomen of beperken tot maximaal 100% van het
verzekerd bedrag.
Rijbevoegd
De bestuurder is rijbevoegd als:
a. deze een geldig rijbewijs heeft of
b. de geldigheid is geëindigd omdat het rijbewijs niet op tijd is verlengd, maar zonder keuring of opnieuw examen te doen een ni euw
rijbewijs kan worden verkregen of
c. de bestuurder na het slagen voor het rijexamen het rijbewijs nog niet heeft ontvangen.
De bestuurder is niet rijbevoegd als:
d. deze niet aan bovenstaande voldoet of;
e. hem/haar de rijbevoegdheid is ontzegd of;
f.
deze niet voldoet aan andere wettelijke bepalingen voor het besturen van de aanhanger, zoals gebruik van alcohol,
geneesmiddelen of drugs of;
g. hij/zij weigert mee te werken aan een onderzoek om zo’n gebruik vast te stellen of;
h. deze geen toestemming heeft van de eigenaar van de aanhanger om die te gebruiken.
Rijvaardigheidscursussen
Het deelnemen aan een rijvaardigheidstraining of slipcursus bij een erkende verkeersopleidingsinstelling .
Verzekerden
a. U en de eigenaar, de bezitter, de houder en de gemachtigde gebruiker van de aanhanger;
b. de werkgever van de hiervoor genoemde personen als hij in die hoedanigheid op grond van burgerlijk recht aansprakelijk is;
c. de financier of leasemaatschappij, als deze op uw polis is vermeld.
Voor de financier, leasemaatschappij en werkgever geldt de verzekering alleen als de in a. genoemde verzekerden zelf volgens de
verzekering aanspraak op vergoeding hebben;
Wedstrijden
Het voorbereiden van of deelnemen aan snelheidswedstrijden, straatraces, snelheidsproeven- of ritten, regelmatigheids- en
behendigheidswedstrijden. Rijvaardigheidscursussen en het voorbereiden van of deelnemen aan toer- en puzzelritten met hoogstens
een snelheid die ook geldt voor het plaatselijk verkeer zien wij niet als wedstrijd.
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II
2.1

Verzekering

Waar bent u verzekerd?
De verzekering is geldig in de landen die zijn aangesloten bij het Council of Bureaux (zie www.cobx.org) en die niet zijn doorgehaald op
de groene kaart van het voertuig dat de aanhanger trekt.

2.2

Wat is verzekerd?

2.2.1

Cascodekking
Wij vergoeden schade aan of verlies van de aanhanger door:
a. brand, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting of blikseminslag;
b. diefstal, verduistering, inbraak of joyriding door iemand anders dan u zelf. Of door poging daartoe. En beschadiging aan de
aanhanger die ontstaan is terwijl de aanhanger hierdoor niet in uw bezit was;
c. breuk van een ruit en door de scherven daarvan;
d. natuurgeweld, zoals storm, hagel en overstroming;
e. instorting en vallend gesteente;
f.
botsing met vliegende of loslopende dieren, maar alleen als de schade direct is ontstaan door de botsing met het dier;
g. relletjes;
h. het vallen van luchtvaartuigen of voorwerpen die daaruit of vanaf zijn gevallen;
i.
een gebeurtenis in de tijd dat de aanhanger voor transport met een vervoermiddel is toevertrouwd aan een hierin gespecialiseerde
vervoerder. Schrammetjes, lakschade en krassen die zijn ontstaan bij takelen of slepen zijn niet verzekerd;
j.
aanrijding, omslaan, van de weg of in het water raken, vandalisme en andere oorzaken die plotseling van buiten komen.
Wij vergoeden de schade ook als de gebeurtenis een gevolg is van slijtage, reparatie-,
constructie- of materiaalfouten of eigen gebrek. De herstelkosten van slijtage, reparatie-, constructie- of materiaalfouten of het eigen
gebrek zelf vergoeden wij niet.
Ook vergoeden wij de bijkomende kosten, zelfs boven het verzekerd bedrag.

2.3

Wat is niet verzekerd?
In de Algemene Voorwaarden zijn de algemene uitsluitingen genoemd.
Aansprakelijkheid (WA-dekking) is op de polis voor uw aanhanger niet verzekerd. Dit risico dient te worden gedekt door de verzekering
van het voertuig dat de aanhanger trekt.
Ook bent u niet verzekerd voor schade die ontstaan is:
a. door een bestuurder die niet rijbevoegd is;
b. door deelname aan wedstrijden;
c. tijdens gebruik van de aanhanger voor andere doelen dan aan ons is opgegeven, b.v. voor verhuur, leasing of commercieel
goederenvervoer;
d. aan zaken die met de aanhanger worden vervoerd.
Wij doen tegenover u geen beroep op deze uitsluitingen als u kunt aantonen dat u niet van deze omstandigheden op de hoogte was. En
u dat ook niet had moeten of kunnen zijn.
Wij vergoeden geen schade die onder een andere verzekering gedekt is of daaronder verzekerd zou zijn, als deze verzekering ni et zou
hebben bestaan.

2.3.1

Wat is niet verzekerd onder uw casco dekking?
a. Slijtage of schade door slecht onderhoud.
b. Schade door bevriezing of andere langzaam inwerkende weersinvloeden.
c. Schade doordat de aanhanger minder waard is na reparatie.
d. Schade of kosten doordat u de aanhanger niet kunt gebruiken.

2.4

Wanneer eindigt de verzekering?
In aanvulling op de Algemene Voorwaarden eindigt uw verzekering als:
a. u de aanhanger verkoopt;
b. schade aan de aanhanger als totaal verlies is afgewikkeld of de aanhanger volledig teniet is gegaan;
c. u zich in het buitenland vestigt (ook binnen Europa) of de aanhanger zich meestal in het buitenland bevindt: per
contractvervaldatum, tenzij wij samen anders hebben afgesproken;
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d.
e.

de aanhanger een niet-Nederlands kenteken krijgt;
u of uw erfgenamen geen belang meer hebben bij de aanhanger.

Geef deze wijzigingen altijd binnen 8 dagen aan ons door.
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III
3.1

Schade

Wat te doen bij schade?
Naast de verplichtingen die wij hebben opgenomen in de Algemene Voorwaarden mag u geen toezegging doen aan een derde over de
aansprakelijkheid.
Houdt u zich niet aan de verplichtingen en schaadt u daardoor onze belangen? Dan vergoeden wij geen schade.
Hebt u schade?
Dan meldt u ons dit zo spoedig mogelijk. Wat u moet doen en hoe ziet u in de Algemene Voorwaarden.
Diefstal
Als de aanhanger wordt vermist of is gestolen moet u zo snel mogelijk aangifte doen bij de plaatselijke politie en ons het aangiftebewijs
toesturen. Ook als onderdelen van de aanhanger zijn gestolen doet u aangifte. U gaat ermee akkoord dat wij de gegevens van de
aanhanger doorgeven aan het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit, zodat ook door de overheid erkende particuliere organisaties
kunnen worden ingeschakeld om de aanhanger terug te vinden.

3.2

Hoe wordt uw schade geregeld?
Als uw schade minder dan € 250,- is, kunt u deze laten herstellen en ons de originele rekening toesturen. Is de schade groter, dan
kunnen wij een expert vragen de schade vast te stellen.
Bij technisch totaal verlies mogen wij beslissen wat er met het wrak gebeurt. Wij betalen het schadebedrag nadat wij alle delen van het
kentekenbewijs of de kentekencard en de tenaamstellingscode hebben ontvangen en u ons eigenaar van de aanhanger hebt gemaakt.
Als wij het verzekerd maximum, dat op de polis staat, hebben betaald, eventueel verhoogd tot het bedrag waarvoor dekking boven het
verzekerd bedrag wordt verleend, hebben wij aan onze verplichtingen voldaan.

3.3

Wat vergoeden wij?
Wij vergoeden:
a. in geval van beschadiging : de reparatiekosten. Deze reparatiekosten mogen dan niet meer zijn dan de aangenomen waarde op
het moment van de gebeurtenis verminderd met de waarde die de aanhanger na de gebeurtenis nog heeft. En ook niet meer dan
2/3 van de aangenomen waarde. Anders vergoeden wij maximaal de aangenomen waarde onder aftrek van de restantwaarde. Als
de reparatie technisch verantwoord is en werkelijk ten behoeve van u wordt uitgevoerd vergoeden wij de reparatiekosten;
b. bij verlies van de aanhanger door diefstal, verduistering of vermissing: de aangenomen waarde van de aanhanger.
Diefstal
In geval van diefstal, verduistering, joyriding of vermissing van de aanhanger mogen wij één maand na de politie-aangifte en ontvangst
van het bewijs daarvan wachten of de aanhanger wordt teruggevonden. Als het gebruikelijke onderzoek is afgerond en alles in orde is
zullen wij na deze maand tot uitkering overgaan. Als u binnen deze maand de aanhanger weer terug kunt krijgen, ontvangt u deze
uitkering niet. Wij verwachten dat verzekerden alle medewerking verlenen.
Accessoires van de aanhanger
Wij vergoeden tot 10% van de aangenomen waarde de schade aan of verlies van accessoires.
Beveiliging
De dekking voor schade door diefstal of joyriding is alleen van kracht als u kunt aantonen dat de aanhanger van een door de VbV-SCM
goedgekeurde wielklem of een disselslot voorzien was. Als na diefstal blijkt dat hieraan niet werd voldaan, vervalt ieder recht op
schadevergoeding.
Onderverzekering
Als bij schade blijkt dat door uw onjuiste opgave de aanhanger verzekerd is voor een te laag bedrag, kunnen wij de vergoeding
verminderen. Dit gebeurt naar verhouding van de berekende premie en de premie, die u op basis van de juiste gegevens had moet en
betalen.
BTW
Als op uw polis BTW niet is meeverzekerd of als u de BTW kunt verrekenen zullen schade en kosten zonder de BTW worden vergoed.
Financier/leasemaatschappij
Als de aanhanger gefinancierd of geleased is en wij daarvan op de hoogte zijn gesteld, zullen wij de schade aan de aanhanger
vergoeden aan de financier of leasemaatschappij tot maximaal het restant van de financiering. Daarmee voldoen wij dan ook aan onze
verplichtingen tegenover u. Is de totale schade-uitkering hoger, dan ontvangt u het restant.
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3.4

Hoeveel moet u zelf betalen (eigen risico)?
Uw eigen risico is € 100,- per gebeurtenis. Bij iedere schade brengen wij dit in mindering op de vergoeding die wij betalen.
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IV
4.1

Overige bepalingen

Wanneer geeft u een wijziging door?
U moet ons altijd zo spoedig mogelijk, maar binnen 2 maanden, informeren over elke verandering waardoor de dekking van uw
verzekering kan wijzigen. Hiermee bedoelen wij ook:
a. verhuizing;
b. waarvoor of hoe u de aanhanger gebruikt (privé of zakelijk).
Dit is voor u en voor ons belangrijk omdat uw premie of de dekking door deze wijzigingen kan veranderen.

4.2

Verhaalsrecht
Als een schade op grond van de polisvoorwaarden niet verzekerd is, maar wij toch tot een uitkering verplicht zijn, hebben wij het recht
de schadevergoeding en de kosten te verhalen op de aansprakelijke verzekerde.
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