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Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene
voorwaarden die ook op deze verzekering van
toepassing zijn.

1 Begrip werkmaterieel
Deze verzekering heeft betrekking op schadegebeurtenissen die verband houden met het bezit en het
gebruik van het verzekerde werkmaterieel. Hieronder
wordt verstaan de in de polis omschreven zaak met de
daarbij horende uitrusting en toebehoren.
De maatschappij heeft het recht om het verzekerde
werkmaterieel te doen inspecteren op tijden waarop dat
redelijkerwijs kan worden verlangd. De verzekeringnemer
is verplicht daarbij alle medewerking te verlenen en de
verlangde inlichtingen te verstrekken.

2 Verzekeringsgebied
De verzekering geldt voor gebeurtenissen die zich
voordoen binnen het grondgebied van de in de polis
vermelde landen. Indien de polis als verzekeringsgebied
Europa vermeldt geldt de dekking voor alle tot de
Europese unie behorende landen.
Voor de eventueel meeverzekerde rechtsbijstanddekking geldt een afwijkende regeling. Zie hiervoor
artikel 9.5.

3 Vervangend werkmaterieel
Gedurende de tijd dat het verzekerde werkmaterieel in
verband met reparatie of onderhoud wordt vervangen
door een niet aan de verzekeringnemer toebehorend
gelijkwaardig object, geldt de verzekering gedurende
30 dagen ook voor dit vervangende object. Hierbij
gelden de volgende bepalingen.

Een langere dekkingstermijn voor het vervangende
object is mogelijk mits de verzekeringnemer de behoefte
daaraan tijdig, maar in ieder geval vóór het beëindigen
van de 30 dagen periode, kenbaar heeft gemaakt. De
maatschappij zal dan de condities bepalen waaronder
een langere dekkingstermijn voor het vervangende
werkmaterieel kan worden geboden.

3.2 Beperking aansprakelijkheidsdekking
De aansprakelijkheidsdekking voor het vervangende
object kan niet worden beschouwd als een verzekering
die voldoet aan de door of krachtens de WAM gestelde
eisen.

3.3 Beperking cascodekking
Van de cascodekking voor het vervangende object is
uitgesloten het recht op vergoeding voor schade als
gevolg van een eigen gebrek, zoals omschreven in
artikel 6.2 onder 2.

3.4 Beroep op andere verzekering of
contractsbepaling
De maatschappij zal voor schade veroorzaakt door en/of
aan het vervangende werkmaterieel pas een vergoeding
verlenen nadat is aangetoond dat voor schadevergoeding
door de verzekeringnemer en/of de eigenaar van het
object geen beroep kan worden gedaan op een andere
verzekering. Evenmin kan op de dekking een beroep
worden gedaan bij schade die volgens de tussen de
verzekeringnemer en de eigenaar van het vervangende
object bestaande overeenkomst niet voor rekening of
verantwoordelijkheid van de verzekeringnemer komt.

4 Dekking voor aansprakelijkheid
De bepalingen van artikel 4 en 5 zijn van toepassing als
uit de polis blijkt dat de dekking voor aansprakelijkheid
is verzekerd.

4.1 Verzekerden
3.1 Ingangsdatum 30 dagen periode
De periode van 30 dagen gaat in op de dag dat het
vervangende werkmaterieel aan de verzekeringnemer
ter beschikking is gesteld.
De verzekeringnemer dient aannemelijk te maken op
welke datum de 30 dagen periode is ingegaan,
bijvoorbeeld aan de hand van een schriftelijke
overeenkomst terzake van het (tijdelijk gebruik maken
van het) vervangende object.
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De verzekerden zijn:

4.1.1 de verzekeringnemer
de verzekeringnemer in zijn hoedanigheid van eigenaar
van het werkmaterieel;
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4.1.2 de bestuurder

4.2.5 Aansprakelijkheid regiehouder

de bestuurder van het werkmaterieel (ook: degene die
het werkmaterieel ‘bedient’), waaronder zowel te
verstaan de tot het besturen/bedienen gemachtigde
werknemer/ondergeschikte van verzekeringnemer, als
de persoon die op basis van een door de verzekeringnemer gesloten overeenkomst inzake het gebruik van
het werkmaterieel direct of indirect tot het besturen/
bedienen van het werkmaterieel is gerechtigd;

De verzekering dekt de aansprakelijkheid voor door of
met het werkmaterieel veroorzaakte schade wanneer
een ander dan de in artikel 4.1 omschreven verzekerden
voor de schade aansprakelijk is. Deze dekking geldt
uitsluitend ten behoeve van degene die op het moment
van de schadegebeurtenis direct of indirect bevoegd is
om te bepalen hoe de werkzaamheden met het werkmaterieel worden uitgevoerd en de bestuurder dienovereenkomstige instructies te geven. Bij de verdere
toepassing van het bepaalde in dit artikel geldt degene
wiens aansprakelijkheid aldus is gedekt, als verzekerde.

4.1.3 de passagiers
de passagiers van het werkmaterieel;

4.1.4 de werkgever
de werkgever van de onder 2 en 3 omschreven personen
indien hij (de werkgever) op grond van artikel 6:170 van
het burgerlijk wetboek aansprakelijk is voor de schade
die door een van hen is veroorzaakt.

4.2 Omschrijving van de dekking
4.2.1 Schade met of door het werkmaterieel
veroorzaakt
De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de
verzekerden voor schade aan personen en zaken - met
inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade - die met
of door het werkmaterieel is veroorzaakt.

4.2.2 Schade aan ondergrondse zaken
Dekking voor (de aansprakelijkheid voor) schade aan
ondergrondse zaken zoals kabels, buizen en/of leidingen
is uitsluitend meeverzekerd als de dekking hiervoor ook
op de polis is vermeld (zie ook het bepaalde in dit artikel
onder 6).

4.2.3 Schade veroorzaakt door de lading
De verzekering dekt tevens de aansprakelijkheid van de
verzekerden voor schade veroorzaakt door zaken die
zich bevinden op of (ge)vallen (zijn) van het werkmaterieel.

4.2.4 Wet aansprakelijkheidsverzekering
motorrijtuigen
Deze verzekering voldoet aan de eisen van de WAM. Dat
betekent onder andere dat het verzekerde bedrag voor
schade aan personen veroorzaakt bij een schadegebeurtenis die onder de bedoelde wet valt, 7,5 miljoen
euro bedraagt.
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4.2.6 Onderzoeksplicht bij graafwerkzaamheden/
Eigen risico
Bij onder de dekking vallende schade aan ondergrondse
zaken, zoals kabels, buizen en/of leidingen geldt een
eigen risico van € 1.000. Dit eigen risico wordt niet
toegepast indien wordt aangetoond dat alle in het kader
van de Wet Informatieuitwisseling Ondergrondse Netten
(WION) vereiste voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om
schade te voorkomen.

4.2.7 Schade aan eigen zaken/zaken in eigen
gebruik
De v erzekering geeft recht op vergoeding van schade
die met of door het werkmaterieel is veroorzaakt aan
zaken die:
• de verzekeringnemer in eigendom toebehoren;
• de verzekeringnemer of de aansprakelijke verzekerde
in gebruik heeft uit hoofde van een huur-, leen- of
andere overeenkomst.
De eventuele bij de schadegebeurtenis ontstane
bedrijfs- en/of gevolgschade valt niet onder deze
dekking. Evenmin geldt het recht op schadevergoeding
voor:
• zaken die zich op het moment van de schadegebeurtenis op of in het werkmaterieel bevonden, dan
wel daarop werden geladen of daarvan gelost;
• zaken die op het moment van de schadegebeurtenis
aan het werkmaterieel waren gekoppeld of op andere
wijze dan via koppeling door het werkmaterieel
werden voortbewogen.
In de situatie dat degene die de schade lijdt dezelfde
persoon is als de verzekerde die de schade heeft
veroorzaakt geldt het recht op schadevergoeding niet
voor schade veroorzaakt door al dan niet bewuste
roekeloosheid of al dan niet bewuste schuld.
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5 Schaderegeling aansprakelijkheid
5.1 Uit te keren bedragen
5.1.1 Het verzekerde bedrag
Tenzij in deze voorwaarden anders is vermeld keert de
maatschappij per gebeurtenis voor alle verzekerden
tezamen maximaal het in de polis vermelde bedrag uit
dan wel een hoger bedrag wanneer dat overeenkomstig
de WAM is vereist.

5.1.2 Proceskosten/wettelijke rente
Zo nodig boven het verzekerde bedrag vergoedt de
maatschappij naar aanleiding van een gedekte schadegebeurtenis:
• de kosten tot betaling waarvan een verzekerde is
veroordeeld ter zake van een door hem met goedvinden van de maatschappij gevoerde procedure;
• de kosten van de in opdracht van de maatschappij
verleende rechtsbijstand;
• de kosten tot betaling waarvan de maatschappij is
veroordeeld ter zake van een door de benadeelde
tegen een verzekerde aanhangig gemaakte procedure;
• de wettelijke rente die is verschuldigd over het
gedekte deel v an de schade.

5.4 Schaderegeling met benadeelden
De maatschappij heeft het recht de schade rechtstreeks
met de benadeelde of anderszins rechthebbende
persoon/instantie af te wikkelen en met deze een
schikking te treffen. De terzake door de maatschappij
genomen beslissingen zijn bindend voor de verzekerde.

5.5 Verhaal
Wanneer de maatschappij op grond van de WAM tot
schadevergoeding is verplicht zonder dat er sprake is
van een gedekte schadegebeurtenis, behoudt de
maatschappij zich het recht voor de gedane uitkering(en)
terug te vorderen op de verzekeringnemer en de
aansprakelijke verzekerde. De maatschappij zal dit
recht niet uitoefenen jegens de verzekerde die niet de
verzekeringnemer is en te goeder trouw mocht
aannemen dat zijn aansprakelijkheid voor de schade is
gedekt.

6 Dekking voor casco/beperkt casco
De bepalingen van artikel 6 en 7 zijn van toepassing als
uit de polis blijkt dat de dekking voor casco/beperkt
casco is verzekerd.

5.2 Betekenis eigen risico

6.1 Verzekerden

Indien volgens de polis of volgens een bepaling van deze
voorwaarden een eigen risico geldt, vergoedt de
maatschappij de vastgestelde schade verminderd met
dat eigen risico bedrag, tenzij de schade op grond van
de WAM zonder toepassing van een eigen risico
rechtstreeks met de benadeelde wordt geregeld. In dat
geval is de verzekeringnemer verplicht dat eigen risico
aan de maatschappij terug te betalen na een daartoe
strekkend verzoek.

Als verzekerde geldt de verzekeringnemer.

5.3 Zekerheidstelling
Indien in verband met een gedekte gebeurtenis aan een
verzekerde een vrijheidsbeperking is opgelegd of het
werkmaterieel in beslag is genomen ter waarborging van
de rechten van een benadeelde, zal de maatschappij ten
behoeve van de verzekerde een zekerheid stellen indien
daardoor opheffing van de vrijheidsbeperking of van het
beslag kan worden verkregen.
De verzekerde is gehouden om:
• de maatschappij schriftelijk te machtigen over het
door haar gestorte bedrag te beschikken;
• alle medewerking te verlenen om terugbetaling te
verkrijgen.
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6.2 Omschrijving dekking beperkt casco
Als volgens de polis sprake is van dekking ‘Beperkt
casco’ geeft de verzekering de verzekerde recht op een
vergoeding voor beschadiging of verlies (hierna tezamen
ook aangeduid als ‘schade’) van het werk-materieel als
gevolg van:
• brand, explosie, zelfontbranding en blikseminslag;
• diefstal, verduistering, joy-riding;
• breuk van één of meer ruiten van het werkmaterieel,
voor zover de ruitbreuk niet het gevolg is van botsen,
slippen, omslaan, van de weg of te water geraken;
• storm, zijnde een windsnelheid van tenminste 14 m per
seconde (windkracht 7) waardoor het werkmaterieel
- in stilstand - omver waait of voorwerpen op/tegen
het werkmaterieel terechtkomen;
• het neerstorten van een luchtvaartuig of onderdelen
daarvan alsmede het vallen van voorwerpen uit een
luchtvaartuig.
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6.3 Omschrijving dekking casco

6.4.3 kosten voor vervoer van/naar de werklocatie

Als volgens de polis sprake is van dekking ‘Casco’ geeft
de verzekering de verzekerde recht op een vergoeding
voor beschadiging of verlies (hierna tezamen ook
aangeduid als ‘schade’) van het werk-materieel als
gevolg van:

de kosten verbonden aan het vervoer van het gehuurde
object naar en van de locatie waar dit object ten
behoeve van verzekeringnemer wordt gebruikt; deze
vergoeding heeft geen betrekking op vervoerskosten die
ook bij gebruik van het verzekerde werkmaterieel
gemaakt zouden zijn.

6.3.1 Algemeen/Schade aan het werkmaterieel
• iedere onder ‘Beperkt Casco’ omschreven gebeurtenis;
• botsen, slippen, omslaan, van de weg of te water
geraken, ook als dit het gevolg is van een eigen
gebrek van het werkmaterieel;
• kwaadwillige beschadiging;
• onoordeelkundige/foutieve bediening;
• enig (ander) onverwacht van buiten komend onheil.

6.3.2 Dekking voor eigen gebrek gedurende eerste
zes jaar
Zolang het werkmaterieel nog geen zes jaar oud is geeft
de verzekering bovendien dekking voor schade die het
gevolg is van een eigen gebrek van het werkmaterieel.
Onder eigen gebrek wordt verstaan: machinebreuk,
materiaalmoeheid alsmede materiaal- en constructiefouten.

6.4 Kosten vervangend werkmaterieel
De verzekering geeft recht op de hierna omschreven,
daadwerkelijk door de verzekeringnemer gemaakte
kosten die verband houden met het huren van
vervangend werkmaterieel.
Het recht op vergoeding geldt op voorwaarde dat het
huren noodzakelijk is en verband houdt met uitval van
het verzekerde werkmaterieel als gevolg van een
gebeurtenis naar aanleiding waarvan de maatschappij
gehouden is tot vergoeding van de aan dat werkmaterieel
ontstane schade. Voor vergoeding komen, tot maximaal
10% van het voor het werkmaterieel verzekerde bedrag,
in aanmerking:

6.5 Schade aan gereedschappen en andere zaken
De verzekering geeft recht op een vergoeding van
schade aan zich in of op het werkmaterieel bevindende
gereedschappen, hulpstukken of uitrusting voor zover de
schade het gevolg is van een schadegebeurtenis naar
aanleiding waarvan de maatschappij gehouden is tot
vergoeding van aan dat werkmaterieel ontstane schade.
De vergoeding voor schade aan dergelijke zaken
bedraagt maximaal € 500,-.

6.6 Overige vergoedingen
In aanvulling op de vergoeding voor schade aan het
werkmaterieel en zonodig boven het verzekerde bedrag
vergoedt de maatschappij:

6.6.1 bijdrage in averij grosse
de van de verzekeringnemer gevorderde bijdrage in
averijgrosse bij vervoer te water;

6.6.2 kosten van vervoer naar reparatie-inrichting
de kosten van vervoer naar de dichtstbijzijnde reparatieinrichting waar een gedekte schade - zonodig bij wijze
van noodreparatie - kan worden hersteld;

6.6.3 kosten verbonden aan voorlopige-/
noodreparatie
de kosten verbonden aan het (laten) uitvoeren van een
voorlopige (of nood-)reparatie, op voorwaarde dat een
dergelijke reparatie bijdraagt aan het voorkomen of
verminderen van gevolgschade voor de verzekeringnemer;

6.4.1 huurkosten
de kosten die verzekeringnemer verschuldigd is voor het
huren van vervangend werkmaterieel, vergelijkbaar met
het uitgevallen, verzekerde werkmaterieel;

6.4.2 kosten voor afstemming op werkzaamheden
de noodzakelijk gemaakte kosten om het vervangende
werkmaterieel geschikt te maken voor de werkzaamheden waartoe het beschadigde, verzekerde werkmaterieel werd gebruikt;
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6.6.4 kosten van berging en opruiming
de kosten van berging en opruiming van het werkmaterieel - anders dan kosten verbonden aan grond-/
watersanering - indien de verzekeringnemer naar
aanleiding van een gedekte schadegebeurtenis krachtens
wet of overeenkomst tot berging/opruiming verplicht is;
deze vergoeding wordt verleend tot maximaal het voor
het werkmaterieel verzekerde bedrag.
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7 Schaderegeling casco/beperkt casco

7.4 Eigen risico

7.1 Vaststelling schadevergoeding

7.4.1 Algemeen

Tot maximaal het in de polis vermelde verzekerde
bedrag vergoedt de maatschappij:

Indien volgens de polis of volgens een bepaling van deze
voorwaarden een eigen risico geldt, vergoedt de
maatschappij de vastgestelde schade verminderd met
dat eigen risicobedrag.

7.1.1 reparatiekosten
de aan het herstel van de schade verbonden
reparatiekosten, verminderd met een redelijke aftrek
voor normale slijtage en de eventuele restantwaarde
van vervangen onderdelen;

7.1.2 schade op basis van totaal verlies
de waarde van het werkmaterieel direct vóór de
schadegebeurtenis (de dagwaarde) verminderd met de
restantwaarde (de waarde van het werkmaterieel direct
na de schadegebeurtenis) indien sprake is van totaal
verlies; er wordt uitgekeerd op basis van totaal verlies
indien
• reparatie niet mogelijk is, zoals bij diefstal en
verduistering, of
• de aan reparatie verbonden kosten meer bedragen
dan de dagwaarde verminderd met de restantwaarde.

7.2 Uitkering reparatiekosten
De maatschappij heeft het recht uitkering van de vastgestelde reparatiekosten op te schorten zolang de schade
niet of niet deugdelijk is gerepareerd. De verzekeringnemer dient de maatschappij alle medewerking te
verlenen om de reparatie te controleren.
Bij het uitblijven van deugdelijke reparatie heeft de
maatschappij het recht de schade af te wikkelen door
de helft van het vastgestelde schadebedrag uit te keren,
tenzij in overleg een andere regeling wordt overeen
gekomen.

7.3 Waardegarantie
Indien binnen drie jaar na aanschaf door de verzekeringnemer als eerste eigenaar/gebruiker sprake is van een
totaal verlies schade en naar aanleiding daarvan wordt
overgegaan tot aanschaf van een vervangend werkmaterieel waarvoor de verzekering wordt voortgezet,
wordt als dagwaarde beschouwd: de aanschafwaarde
van het werkmaterieel zoals vermeld op een (originele)
aankoopnota. Bij toepassing van deze regeling kan als
schadevergoeding maximaal 110% van het verzekerde
bedrag worden uitgekeerd, met dien verstande dat de
schadevergoeding nooit meer zal bedragen dan de
aanschafwaarde van het vervangende werkmaterieel
verminderd met de eventuele restantwaarde van het
verzekerde werkmaterieel.
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7.4.2 Eigen risico regeling bij diefstal
Bij schade door diefstal, vermissing, verduistering of
joyriding geldt een (extra) eigen risico van 10% van het
schadebedrag met een minimum van € 500,-. Dit eigen
risico wordt toegepast tezamen met eventuele andere
van toepassing zijnde eigen risico’s en geldt ook bij
afwikkeling van schade ontstaan gedurende de tijd dat
het werkmaterieel was ontvreemd/vermist. Het (extra)
eigen risico zal evenwel niet worden toegepast indien
het werkmaterieel was uitgerust met een VbV
(Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit) goedgekeurd
beveiligingssysteem en bovendien vaststaat dat:
• dit beveiligingssysteem in overeenstemming is met de
door de maatschappij voorgeschreven beveiligingsklasse, en
• dit beveiligingssysteem jaarlijks is gecontroleerd en
goedgekeurd door een erkend inbouwbedrijf, en
• ondanks het feit dat het werkmaterieel is voorzien van
de vereiste beveiliging de normale zorgvuldigheid is
betracht om diefstal, vermissing, verduistering of
joyriding te voorkomen.

7.5 Eigendomsoverdracht bij diefstal/verduistering
Het recht op schadevergoeding wegens diefstal,
verduistering of vermissing ontstaat nadat
• een termijn van 30 dagen is verstreken zonder dat het
werkmaterieel is teruggevonden en
• de verzekerde op verzoek van de maatschappij de
eigendom ervan aan de maatschappij heeft overgedragen.

7.6 Eigendomsoverdracht bij totaal verlies
Bij schadeafwikkeling op basis van totaal verlies van het
werkmaterieel heeft de maatschappij het recht de
restanten ervan te doen overdragen aan een door haar
aan te wijzen partij. In dat geval ontstaat het recht op
vergoeding van de vastgestelde schade nadat de
verzekerde de eigendom van (de restanten van) het
werkmaterieel heeft overgedragen aan de maatschappij.
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7.7 Afstand van verhaalsrecht
De maatschappij zal haar recht op het verhalen van een
betaalde vergoeding voor schade en kosten niet
uitoefenen jegens:
• de persoon - of diens werkgever - die direct of indirect
door de verzekeringnemer gemachtigd is om het
werkmaterieel te besturen/bedienen;
• de persoon - of diens werkgever- die ten opzichte van
het werkmaterieel als bezitter/houder te goeder
trouw geldt.
Het voorgaande geldt niet bij schade die is veroorzaakt
met opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of al dan
niet bewuste merkelijke schuld.

9 Schaderegeling schade bestuurder
9.1 Vaststelling schadevergoeding
De omvang van de vergoeding wordt vastgesteld
overeenkomstig de daartoe strekkende bepalingen van
het Burgerlijk Wetboek.
Als rechthebbende op de vergoeding krachtens deze
verzekering gelden nooit anderen dan de rechtstreeks
bij de schadegebeurtenis betrokken verzekerde of diens
nagelaten betrekkingen.

9.2 Uit te keren bedragen
Het in de polis vermelde verzekerde bedrag geldt als
maximum vergoeding per gebeurtenis.

8 Dekking voor schade bestuurder

9.3 Beperking bij niet-nakoming overheidsvoorschriften

De bepalingen van artikel 8 en 9 zijn van toepassing als
uit de polis blijkt dat de dekking voor schade bestuurder
is verzekerd.

De maatschappij behoudt zich het recht voor de vastgestelde schadevergoeding te verminderen overeenkomstig de mate waarin het ongeval de verzekeringnemer is te verwijten omdat deze als werkgever nalatig
is geweest bij de nakoming van overheidsvoorschriften
inzake de arbeidsomstandigheden.

8.1 Verzekerden
De verzekerde is de bestuurder van het verzekerde
werkmaterieel, mits deze op het moment van een
gedekte gebeurtenis een ondergeschikte van de
verzekeringnemer is en tevens door de verzekeringnemer is gemachtigd het werkmaterieel te gebruiken.

8.2 Omschrijving van de dekking
De verzekering geeft recht op vergoeding van de schade
die de verzekerde lijdt als gevolge van een gedekte
gebeurtenis. Onder schade wordt verstaan: schade ten
gevolge van letsel of benadeling van de gezondheid, al
dan niet de dood ten gevolge hebbend. Als gedekte
gebeurtenis gelden:

8.2.1 Verkeersongevallen
Een verkeersongeval, zijnde een botsing, aan- of
overrijding waarbij het verzekerde werkmaterieel is
betrokken.

8.2.2 Andere ongevallen
Enig ander ongeval dat de verzekerde als bestuurder
(ook: bij het in-/uitstappen) van het verzekerde werkmaterieel treft, voor zover dat ongeval is te beschouwen
als een plotseling onverwacht van buiten komend, op
het lichaam van de verzekerde inwerkend geweld dat
rechtstreeks een medisch vast te stellen letsel doet
ontstaan.
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10 Uitsluitingen
In aanvulling op de uitsluitingen zoals vermeld in artikel 8
van de Algemene voorwaarden gelden voor deze
verzekering nog de volgende uitsluitingen.

10.1 Uitsluitingen aansprakelijkheidsdekking
10.1.1 Het werkmaterieel / bepaalde zaken
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor
• schade aan het werkmaterieel zelf,
• schade aan zaken die de verzekeringnemer of de
aansprakelijke verzekerde in gebruik heeft uit hoofde
aan een huur-, leen- of soortgelijke overeenkomst,
• schade aan zich in het werkmaterieel bevindende of
daarmee vervoerde zaken, waaronder ook te verstaan
objecten die worden voortbewogen door en/of
gekoppeld zijn aan het werkmaterieel,
tenzij voor deze schade recht op vergoeding bestaat uit
hoofde van de dekking ‘schade aan eigen zaken/zaken
in eigen gebruik’ (artikel 4.2 onder 6).
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10.1.2 Niet-gemachtigde gebruiker
Uitgesloten is de aansprakelijkheid van degene die niet
door een daartoe bevoegd persoon is gemachtigd om
het werkmaterieel te besturen/bedienen; als een niet
gemachtigde bestuurder geldt in ieder geval de persoon
die zich door diefstal of geweldpleging de macht over
het werkmaterieel heeft verschaft en tevens de persoon
die, dit wetende, het werkmaterieel zonder geldige reden
gebruikt.

10.1.3 Schade met opzet veroorzaakt
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade die voor
de verzekerde het beoogde of zekere gevolg is van zijn
handelen of nalaten. Deze uitsluiting wordt niet toegepast in de situatie dat de verzekeringnemer als
werkgever van de verzekerde aansprakelijk is en hem
(de verzekeringnemer) terzake van de opzettelijke
veroorzaking van schade geen enkel verwijt treft.

10.1.4 Risicoverzwarende bedingen
Uitgesloten is de aansprakelijkheid die uitsluitend
voortvloeit uit een boete-, schadevergoedings-, garantie-,
vrijwarings- of enig ander contractueel beding.

10.2 Uitsluitingen casco/beperkt casco
10.2.1 Opzet/roekeloosheid/merkelijke schuld
Uitgesloten is schade veroorzaakt door opzet, al dan
niet bewuste roekeloosheid of al dan niet bewuste
merkelijke schuld van de verzekerde zelf. Van opzet is
sprake als de schade het beoogde of zekere gevolg is
van het handelen of nalaten van de verzekerde.

10.2.2 Onvoldoende onderhoud
Uitgesloten is schade die het gevolg is van de verzekerde
te verwijten ernstig gebrek aan onderhoud van het
werkmaterieel.

10.2.3 Luchtbanden
Uitgesloten is schade aan luchtbanden, tenzij die schade
is veroorzaakt door een gebeurtenis die tegelijkertijd
ook andere (gedekte) schade aan het werkmaterieel tot
gevolg heeft gehad.

10.2.4 Normale slijtage
Uitgesloten is schade bestaande uit herstelkosten van
(de gevolgen van) normale slijtage.

10.2.5 Schade door te bewerken/verwerken
materiaal
Uitgesloten is schade die tijdens de bewerking/
verwerking van materiaal is veroorzaakt doordat er
materiaal is ingevoerd waarop het werkmaterieel niet is
berekend. Aldus heeft deze uitsluiting ook betrekking op
schade door de invoer van te veel materiaal tegelijk en
door invoer van verontreinigd of onjuist samengesteld
materiaal.

10.3 Uitsluitingen dekking schade bestuurder
10.3.1 Opzet/grove schuld
De verzekering geeft geen recht op vergoeding indien de
gebeurtenis is te wijten aan opzet of grove roekeloosheid
van de verzekerde; daarvan is in ieder geval sprake in de
situatie dat de bestuurder ten tijde van de gebeurtenis
onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of
enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, dat
hij geacht moet worden niet in staat te zijn geweest het
werkmaterieel naar behoren te besturen/bedienen.

10.3.2 Beroep op WA-verzekering
De verzekering geeft geen recht op vergoeding indien de
verzekerde de door hem geleden schade (zie artikel 8.2)
kan vorderen bij de WA-verzekeraar van een andere, bij
het ongeval betrokken partij. Bij een duurzaam verschil
van mening over de schuldvraag, zal de maatschappij
tot afwikkeling overgaan, onder de voorwaarde dat de
verzekerde desgevraagd zijn vorderingsrecht op die
WA-verzekeraar(s) aan de maatschappij overdraagt.

10.4 Geen dekking na eigendomsoverdracht en
stalling in buitenland
Bij eigendomsoverdracht (zoals bij verkoop), totaal
verlies van het werkmaterieel en bij stalling in het
buitenland eindigt de dekking met onmiddellijke ingang.
Indien het intreden van een hier bedoelde omstandigheid
binnen 8 dagen bij de maatschappij bekend is, is sprake
van een tussentijdse beëindiging van de verzekering
voor het werkmaterieel en kan er aanleiding zijn voor
terugbetaling van premie overeenkomstig artikel 4.3 van
de Algemene voorwaarden.

11 Dekking voor rechtsbijstand
De bepalingen van artikel 9, 10 en 11 zijn van toepassing
als uit de polis blijkt dat de dekking voor rechtsbijstand
is verzekerd.
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11.1 Uitvoering door DAS
De uitvoering van deze verzekering is overgedragen aan
DAS, Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij NV, hierna te noemen: DAS.
Bij een beroep op rechtsbijstand overeenkomstig de
dekking van de verzekering kan men zich rechtstreeks
tot DAS wenden. Postadres en telefoonnummer van
DAS luiden: Postbus 23000, 1100 DM Amsterdam,
telefoon (020) 651 75 17.

11.2 Verzekerden
De verzekerden zijn:
• de verzekeringnemer;
• de gemachtigde bestuurder of passagier, uitsluitend
voor wat betreft een gedekte gebeurtenis die verband
houdt met deelname aan het wegverkeer met het
werkmaterieel;
• de nagelaten betrekkingen van een hiervoor
genoemde verzekerde, indien en voor zover zij een
vordering kunnen instellen tot voorziening in de
kosten van levensonderhoud naar aanleiding van een
gedekte gebeurtenis.

11.3 Verzekerd risico
11.3.1 Behoefte aan rechtsbijstand/gebeurtenis
Verzekerd is het risico dat een verzekerde bij een geschil
moet voorzien voorzien in een eigen behoefte aan
rechtsbijstand ten gevolge van een gedekte gebeurtenis,
voor zover hij in dat geschil getroffen is in een op geld
waardeerbaar belang en bovendien:
• de gebeurtenis en de daaruit voortvloeiende behoefte
aan rechtsbijstand zich voordoen gedurende de
looptijd van de verzekering;
• de gebeurtenis, het geschil en de daaruit voortvloeidende behoefte aan rechtsbijstand bij aanvang
van de verzekeringsdekking redelijkerwijs niet
voorzien konden worden.
Onder gebeurtenis moet worden verstaan het moment
waarop voor het eerst de belangentegenstelling met de
wederpartij tot uiting is gebracht en daardoor redelijkerwijs kan worden beschouwd als de oorzaak van de
behoefte aan rechtsbijstand.

• het behartigen van de juridische belangen van de
verzekerde in een geschil waarin hij betrokken is
geraakt, door:
• het voeren van verweer, in of buiten rechte, tegen
(strafrechtelijke) vorderingen;
• het geldend maken van vorderingen, in of buiten
rechte, of namens hem indienen en verdedigen van
verzoek- en bezwaarschriften;
• het ten uitvoer leggen van vonnissen, beschikkingen
of arbitrale uitspraken;
• het vergoeden of voorschieten van kosten van
rechtsbijstand die voortvloeien uit de hiervoor
vermelde adviesverstrekking en belangenbehartiging;
bedoelde kosten worden hierna nader omschreven.

11.3.3 Kosten van rechtsbijstand
DAS vergoedt alle interne kosten, zijnde de kosten van
deskundigen in loondienst van DAS, en de volgende
externe kosten:
• de kosten van de externe deskundigen die door de
DAS worden ingeschakeld, voor zover deze kosten
noodzakelijk gemaakt zijn voor de uitvoering van de
opdracht;
• de kosten van getuigen voor zover door een rechter
toegewezen;
• de proceskosten die ten laste van de verzekerde
blijven of waartoe hij in een onherroepelijk vonnis is
veroordeeld;
• de noodzakelijke, in overleg met de maatschappij te
maken, reis- en verblijfkosten als zijn persoonlijk
verschijnen voor een buitenlandse rechter is bevolen
of dringend gewenst wordt door de ingeschakelde
advocaat;
• de kosten die verbonden zijn aan de ten uitvoerlegging
van een vonnis.

11.3.4 Te verhalen kosten
DAS schiet de kosten voor die op grond van een
contractuele of wettelijke bepaling verhaald, verrekend
of door anderen vergoed kunnen worden. Als deze
kosten daadwerkelijk verhaald, verrekend of door
anderen vergoed zijn, komen deze aan DAS toe.

11.4 Aanspraak op rechtsbijsand
11.3.2 Het begrip rechtsbijstand
Rechtsbijstand houdt in:
• het verstrekken van juridisch advies ter voorkoming of
oplossing van (dreigend) geschil dat de verzekerde
betreft;
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De verzekerde heeft aanspraak op rechtsbijstand in een
geschil waarin hij is betrokken als gevolg van:
• deelname aan het wegverkeer met het werkmaterieel;
• het voorhanden hebben, onderhouden en vervangen
van het werkmaterieel.
Onder werkmaterieel wordt mede begrepen de aan het
werkmaterieel gekoppelde aanhanger.
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11.5 Verzekeringsgebied
Er wordt rechtsbijstand verleend in Europa en de landen
rondom de Middellandse Zee mits de rechter van één
van die landen bevoegd is en het recht van één van die
landen van toepassing.
Bovendien moet de gevraagde rechtsbijstand betrekking
hebben op:
• het verhalen van schade aan personen en/of schade
aan zaken;
• strafzaken;
• geschillen uit sleep- of reparatie-overeenkomst.
In alle overige gevallen wordt rechtsbijstand alleen
verleend in Nederland, mits de Nederlandse rechter
bevoegd is en het Nederlandse recht van toepassing is.

oorzover de deskundige in loondienst van DAS de
rechtsbijstand verleent, overlegt DAS met de verzekerde
over de wijze van behandeling en infomeert hem over de
haalbaarheid van het gewenste resultaat. Als er geen
redelijke kans (meer) is op het bereiken van het
gewenste resultaat, wordt de rechtsbijstandverlening
gestaakt.

12.2 Afkoop
DAS is bevoegd geen (verdere) bijstand te verlenen als
het belang van de zaak niet opweegt tegen de (verder)
te maken kosten van rechtsbijstand. DAS stelt dan een
bedrag beschikbaar dat gelijk is aan het belang van de
zaak.

11.6 Onvermogendekking

12.3 Inschakeling externe deskundige

DAS vergoedt aan de verzekerde de schade aan het
verzekerde motorrijtuig ten gevolge van de onrechtmatige daad van een ander, voor zover de schade een
eigen risico van € 110,- te boven gaat, tot ten hoogste
€ 750,-. Dit als een verhaalsactie strandt door
onvermogen van de wederpartij, tenzij de verzekerde de
schade op een andere manier vergoed kan krijgen.

Als het naar het oordeel van DAS noodzakelijk is om de
behandeling of een deel daarvan over te dragen aan een
externe deskundige, is uitsluitend DAS bevoegd om, na
overleg met de verzekerde, opdrachten daartoe te
verstrekken. Hierbij gelden de volgende bepalingen.

11.7 Voorschieten van waarborgsom
DAS schiet aan de verzekerde een bedrag van ten
hoogste € 12.500,- voor, als door een buitenlandse
overheid in verband met een gedekte strafzaak, de
betaling van een waarborgsom wordt verlangd voor zijn
vrijlating, de teruggave van zijn rijbewijs of de opheffing
van een beslag gelegd op het motorrijtuig. Door het
aanvaarden van het voorschot, machtigt de verzekerde
DAS onherroepelijk daarover te beschikken zodra het
weer wordt vrijgegeven en aanvaardt hij de verplichting,
zijn volle medewerking te verlenen aan het verkrijgen
van onverwijlde restitutie aan DAS. De verzekerde is
verplicht het voorschot zo spoedig mogelijk terug te
betalen, maar in ieder geval binnen één jaar nadat het is
verstrekt.

12 Het verlenen van rechtsbijstand
12.1 Interne of externe deskundigen/redelijke kans
De rechtsbijstand wordt verleend door deskundigen in
loondienst van DAS, tenzij DAS besluit de verlening van
rechtsbijstand of een deel daarvan over te dragen aan
een externe deskundige.
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12.3.1 Advocaatkeuze
Als DAS een opdracht geeft aan een advocaat om de
belangen van de verzekerde in een gerechtelijke of
administratieve procedure te behartigen, volgt DAS de
keuze van de verzekerde. Als de zaak in Nederland
dient, komen alleen advocaten die in Nederland zijn
ingeschreven of kantoor houden in aanmerking.
Dient de zaak in het buitenland dan moet de
advocaat bij het gerecht in het betreffende land zijn
ingeschreven. In andere gevallen dan hiervoor vermeld
bepaalt DAS de keuze.

12.3.2 Opdracht namens verzekerde
De opdrachten worden steeds namens de verzekerde
gegeven. De verzekerde machtigd DAS hiertoe onherroepelijk. DAS is niet verplicht om in het kader van
eenzelfde verzoek om rechtsbijstand aan meer dan één
advocaat (al dan niet in loondienst van DAS) of (andere)
externe deskundige een opdracht te verstrekken.
Voorzover de rechtsbijstand wordt verleend door een
advocaat die niet in loondienst is van DAS, treedt
DAS op als financier van de daarmee gemoeide
kosten overeenkomstig de bepalingen van deze
verzekeringsvoorwaarden.
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12.3.3 Aansprakelijkheid voor fouten van
deskundigen
De aansprakelijkheid voor schade door of in verband
met de verlening van rechtsbijstand door deskundigen in
loondienst van DAS, is beperkt tot het bedrag waarop de
afgesloten beroepsaansprakellijkheidsverzekering
aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico
onder die verzekering. Een kopie van de polis met
voorwaarden ligt ter inzage bij DAS. DAS is niet
aansprakelijk voor schade door of in verband met de
werkzaamheden van een door DAS ingeschakelde
externe deskundige.

12.4 Communicatie over de zaak
Het overleg over de zaaksbehandeling wordt steeds met
en door de verzekerde gevoerd, tenzij anders met de
verzekerde of diens tussenpersoon is overeengekomen.

12.5 Geschillenregeling
De volgende bepalingen betreffende de ‘geschillenregeling’. Deze bepalingen zijn niet van toepassing op
een meningsverschil over de regeling van het geschil
tussen de verzekerde en een advocaat of een door DAS
ingeschakelde externe deskundige.

12.5.3 Overdracht aan externe deskundige
Als DAS de behandeling overdraagt aan een externe
deskundige, mag de opdracht niet aan de advocaat die
het bindende oordeel heeft gegeven, of aan een
kantoorgenoot van deze advocaat, worden verstrekt.

12.5.4 Zaakbehandeling voor eigen rekening en
risico van verzekerde
Als de verzekerde zich niet met het oordeel van de
advocaat kan verenigen, kan hij de zaaksbehandeling
voor eigen rekening en risico voortzetten.
Wordt hij daarbij alsnog geheel of gedeeltelijk in het
gelijk gesteld, dan betaalt DAS alsnog de redelijk
gemaakt kosten van rechtsbijstand, overeenkomstig het
bepaalde in artikel 11.3.3.

12.5.5 Verval van rechten
Het recht om een meningsverschil als onder punt 1
bedoeld, of een meningsverschil over de uitleg van of
toepassing van de verzekeringsvoorwaarden, aan de
rechter voor te leggen vervalt na verloop van één jaar
nadat DAS haar standpunt schriftelijk bekend heeft
gemaakt.

12.6 Belangenconflict
12.5.1 Bij meningsverschil recht op beoordeling
door advocaat
Als de verzekeringnemer het oneens blijft met het
oordeel van DAS over de regeling van het geschil
waarvoor hij een beroep op de verzekering heeft
gedaan, dan kan hij DAS schriftelijk verzoeken dit
meningsverschil voor te leggen aan een advocaat naar
zijn keuze. DAS legt dan dit meningsverschil, met alle
relevante stukken, voor aan de gekozen advocaat en
verzoekt hem zijn oordeel te geven. Desgewenst
verwoordt de verzekerde ook zelf nog eens het
meningsverschil.
Het oordeel van de advocaat is bindend voor DAS. De
kosten zijn voor rekening van DAS en komen niet ten
laste van het eventueel van toepassing zijnde kostenmaximum.

12.5.2 Verdere behandeling overeenkomstig
oordeel advocaat

Er is een belangenconflict als beide partijen in een
geschil aanspraak hebben op rechtsbijstand door DAS.
Er geldt dan de volgende regeling.

12.6.1 Beide partijen verzekerd op dezelfde polis
Bij een geschil tussen de verzekeringnemer en een van
de medeverzekerden op één polis, verleent DAS alleen
rechtsbijstand aan de verzekeringnemer. Bij een geschil
tussen twee medeverzekerden op één polis, verleent
DAS alleen rechtsbijstand aan de verzekerde die door de
verzekeringnemer is aangewezen.

12.6.2 Partijen verzekerd op verschillende polissen
Bij een geschil tussen twee verzekerden op twee
verschillende polissen hebben beide verzekerden recht
op rechtsbijstand door een advocaat naar eigen keuze.
DAS vergoedt de kosten hiervan overeenkomstig artikel
11.3.3.

De verlening van rechtsbijstand wordt door DAS
voortgezet in overeenstemming met het oordeel van de
advocaat, tenzij de verzekerde op dat moment te
kennen geeft dat hij gebruik wil maken van de mogelijkheid om de zaak voor eigen rekening en risico voort te
zetten, zoals hierna onder punt 4 omschreven.
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13 Uitsluitingen rechtsbijstand

13.4 Gebruik van alcohol, bedwelmende/
opwekkende middelen

Van de in de Algemene voorwaarden vermelde
uitsluitingen (artikel 8) zijn voor de rechtsbijstanddekking
alleen de bepalingen inzake ‘molest’ en ‘atoomkernreacties’ van toepassing.
Voorts verleent DAS geen rechtsbijstand in de hierna
omschreven geschillen en situaties die tot de behoefte
aan rechtsbijstand hebben geleid.

De behoefte aan rechtsbijstand houdt verband met het
besturen/bedienen van het werkmaterieel onder invloed
van alcoholhoudende drank dan wel enig bedwelmend
of opwekkend middel.
Deze situatie levert alleen een uitsluiting op wanneer
een toetsing aan de uitsluiting ‘opzettelijk handelen/
nalaten’ ook had geleid tot de beslissing om geen
rechtsbijstand te verlenen.

13.1 Wachttijd
De behoefte aan rechtsbijstand vloeit voort of houdt
verband met een gebeurtenis die zich heeft voorgedaan
binnen drie maanden na de ingangsdatum van de
verzekering. Op deze uitsluiting zal geen beroep worden
gedaan als de verzekerde het ontstaan van die
gebeurtenis niet kon voorzien bij het sluiten van de
verzekering, of - indien dit een later moment is - bij het
meeverzekeren van de rechtsbijstanddekking op deze
verzekering.

13.2 Onbevoegd besturen/bedienen
Het geschil houdt verband met het besturen/bedienen van
het werkmaterieel terwijl de bestuurder/machinist niet
bevoegd was om het werkmaterieel te besturen/bedienen.
Op deze uitsluiting wordt geen beroep gedaan als
• in een strafzaak de vervolging geen betrekking heeft
op het onbevoegd besturen/bedienen van het
werkmaterieel, of
• de verzekerde die het verzoek om rechtsbijstand doet,
niet wist of redelijkerwijs niet kon weten dat sprake
was van onbevoegd besturen/bedienen.

13.3 Opzettelijk handelen/nalaten
Het geschil is het beoogde of zeker gevolg van het
handelen of nalaten van de verzekerde, waaronder ook
te begrijpen de situatie dat de verzekerde het ontstaan
van de behoefte aan rechtsbijstand heeft geaccepteerd
om enig voordeel te behouden of te behalen.
In een strafzaak doet DAS op deze uitsluiting geen
beroep als het strafbare feit waarvan verzekerde wordt
verdacht een (voorwaardelijk) opzetdelict is, dan wel
verzekerde het feit willens en wetens heeft gepleegd.
DAS vergoedt achteraf alsnog de redelijk gemaakte
kosten van rechtsbijstand als bij het einde van de zaak
deze omstandigheden afwezig blijken te zijn.
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13.5 Contractuele geschillen
13.5.1 Bepaalde overeenkomsten
Het geschil betreft een overeenkomst over:
• de exploitatie van het werkmaterieel (verhuur,
vervoer, les- en/of examen rijden), dan wel
• de aanschaf van tweedehands werkmaterieel (tenzij
dit onder schriftelijke garantie is gekocht bij een
officiële dealer), dan wel
• het instaan voor of het overnemen van een vorderingen
van anderen door cessie, schuldvernieuwing,
subrogatie of borgtocht.

13.5.2 Contractueel geschil met gering financieel
belang
Er is sprake van een contractueel geschil waarin het
belang van de verzekerde minder dan € 110,- bedraagt.

13.6 Verweer bij onrechtmatige daad
De behoefte aan rechtsbijstand betreft:
• het voeren van verweer tegen een vordering op grond
van onechtmatige daad of een daarvoor in de plaats
komende regresactie;
• een (ander) geschil waarin de verzekerde voor de
behartiging van zijn belangen rechten kan ontlenen
aan een aansprakelijkheidsverzekering.

13.7 Fiscale of fiscaalrechtelijke geschillen
Er is sprake van een fiscaal of fiscaalrechtelijk geschil,
zoals bijvoorbeeld een geschil over successierechten,
heffingen, retributies, bijdragen, leges, invoerrechten
en/of accijnzen.

13.8 Geschil met DAS
Er is sprake van een geschil tussen een verzekerde en
DAS, dan wel een geschil over de uitleg en/of uitvoering
van de verzekeringsovereenkomst. Das vergoedt echter
achteraf alsnog de redelijk gemaakte kosten van
rechtsbijstand als de verzekerde in een onherroepelijk
vonnis gelijk krijgt.
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13.9 Terrorismerisico
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T 03.5.02 B Delta Lloyd

DL2764-40.1807

Het geschil houdt direct of indirect verband met
terrorisme of preventieve maatregelen dan wel
handelingen of gedragingen ter voorbereiding van
terrorisme of preventieve maatregelen (zie voor uitleg
van deze begrippen artikel 9 Algemene voorwaarden).
In dat geval wordt rechtsbijstand slechts verleend voor
zover de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij
voor Terrorismeschaden (NHT), waar DAS zich voor het
terrorismerisico heeft herverzekerd, dekking verleent.
Het clausuleblad terrorismedekking en het protocol
afwikkeling claims bij terrorismeschade van de NHT zijn
van toepassing.

