Werkmaterieelverzekering
WM-IAK06 algemene voorwaarden
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Deze overeenkomst beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid, als bedoeld in art. 7:925 Burgerlijk Wetboek (BW) indien en voor zover de
door verzekerde of een derde(n) geleden schade op vergoeding waarvan jegens verzekeraar respectievelijk een verzekerde aanspraak wordt
gemaakt, het gevolg is van een gebeurtenis waarvan voor partijen bij het sluiten van de verzekering onzeker was dat daaruit schade voor
verzekerde respectievelijk de derde(n) was ontstaan dan wel naar de normale loop van omstandigheden nog zou ontstaan.
De door verzekeringnemer aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekeringsovereenkomst
en worden geacht daarmee één geheel te vormen. Het polisblad en de daarop vermelde verzekeringsvoorwaarden, modules, clausules en
bepalingen maken deel uit van dat geheel.
Wet persoonsregistraties
De bij de aanvraag van een verzekering en de eventueel nog nader te overleggen gegevens kunnen worden opgenomen in de door verzekeraar
gevoerde persoonsregistratie. Op deze registratie is een privacyreglement van toepassing. Aanmelding van deze registratie bij de
Registratiekamer is gedaan. Een afschrift van het formulier van aanmelding ligt voor een ieder ter inzage ten kantore van verzekeraar.
Klachten
Klachten en geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van deze verzekeringsovereenkomst kunnen
worden voorgelegd aan de klachtenbehandelaar van de verzekeraar en tevens, doch uitsluitend door belanghebbende particuliere
consumenten,aan de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag, telefoon (070) 333 89 99.
Wanneer u geen gebruik wilt maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheden of u vindt de behandeling of uitkomst hiervan ni et
bevredigend, kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter

Artikel 1

Begripsomschrijvingen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1

Gebeurtenis
elk voorval of reeks van in oorzaak met elkaar verbandhoudende voorvallen waarbij schade is ontstaan;

1.2

Object
het op het polisblad omschreven object in standaarduitvoering en uitrusting alsmede de niet tot de standaarduitvoering behorende
onderdelen die als zodanig op het polisblad zijn vermeld;

1.3

Verzekeraar
de op het polisblad genoemde verzekeraar of diens gevolmachtigd agent;

1.4

Verzekerde
a de verzekeringnemer;
b ieder ander, die als zodanig op het polisblad en/of de daarin vermelde dekkingsmodule(s) en bepalingen
wordt aangemerkt;

1.5

Verzekeringnemer
degene die de verzekeringsovereenkomst met verzekeraar is aangegaan en de premies en kosten is verschuldigd;

1.6

WAM
Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.

Artikel 2
2.1

Dekking

Omschrijving van de dekking
Voor de omschrijving van de onder deze verzekering verleende dekking wordt verwezen naar de op het polisblad van toepassing
verklaarde dekkingsmodule(s) en bepalingen.

Artikel 3

Uitsluitingen

Uitgesloten zijn schade en kosten veroorzaakt of ontstaan door of voortvloeiende uit:
3.1

Opzet of roekeloosheid door verzekeringnemer of verzekerde

3.2

Molest
onder Molestrisico wordt verstaan:
Oorlog: - oorlog en op oorlog gelijkende handelingen, burgeroorlog, revolutie en opstand;
- uitwerking van daaruit achtergebleven torpedo’s, mijnen, bommen en dergelijke oorlogswerktuigen, ook indien de schade
in vredestijd is ontstaan;
- neming en aanhouding op last van hoger hand;
Stakers: - gewelddaden gepleegd in verband met staking, uitsluiting van werknemers en arbeidsonlusten;
- gewelddaden gepleegd uit politieke overweging;
- terrorisme
- oproer, opstootjes en plaatselijke ongeregeldheden;
- een en ander voor zover niet vallende onder oorlogsrisico

3.3

Atoomkernreacties
of optredende bij:
a atoomkernreacties, onverschillig hoe de reactie is ontstaan. Onder atoomkernreactie is te verstaan iedere kernreactie waarbij
energie vrijkomt zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit.
Deze uitsluiting geldt niet met betrekking tot radioactieve nucliden, die zich buiten een kerninstallati e bevinden en gebruikt worden
of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische of wetenschappelijke doeleinden,
met dien verstande dat een vergunning voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen door de
overheid moet zijn afgegeven.
Voorzover krachtens de wet een derde voor de geleden schade aansprakelijk is, blijft de uitsluiting onverkort van kracht.
Onder wet is te verstaan de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen zijnde de bijzondere wettelijke regeling van de aansprakelijkheid
op het gebied van de kernenergie.
Onder kerninstallatie wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de bedoelde wet.
b een chemisch, biologisch, biochemisch of elektromagnetisch wapen;

3.4

Ander gebruik
gebruik van het object voor andere doeleinden dan op het polisblad vermeld en/of voor andere doeleinden dan aan verzekeraar
opgegeven en/of voor andere doeleinden dan wettelijk toegestaan of waarvoor het object is bestemd;
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3.5

Hei- en sloopwerk
het gebruik voor hei- en sloopwerk of het slaan respectievelijk trekken van damwanden of grondkeringen;

3.6

Leeftijdsgrens en rijbewijs
het gebruik door een bestuurder die ten tijde van de schadegebeurtenis de wettelijk gestelde leeftijd nog niet heeft bereikt of niet in het
bezit is van een geldig, voor het object wettelijk voorgeschreven, rij- of vaardigheidsbewijs.

3.7

Overige uitsluitingen
Voor de omschrijving van de overige voor deze verzekering geldende uitsluitingen wordt verwezen naar de op het polisblad van
toepassing verklaarde dekkingsmodule(s) en bepalingen.
Dekking jegens verzekerde
Verzekeraar zal op de uitsluitingen genoemd in de artikelen 3.1, 3.4 en 3.6 jegens de verzekerde geen beroep doen, wanneer deze
aantoont dat de daar bedoelde omstandigheden zich buiten zijn weten en/of tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem daarvoor in
redelijkheid geen verwijt treft.

3.8

Artikel 4
4.1

Verplichtingen in geval van schade
Zodra verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis, die voor verzekeraar tot een verplichting tot uitkering kan
leiden, is hij verplicht:
a deze onverwijld aan verzekeraar te melden;
b onverwijld aan verzekeraar alle gegevens te verstrekken en stukken door te zenden;
c alles in het werk te stellen om schade te beperken dan wel (verdere) schade te voorkomen;
d zijn medewerking te verlenen en alles na te laten wat de belangen van verzekeraar zou kunnen schaden;
e verzekeraar in kennis te stellen van alle overige verzekeringen, waaronder eveneens geheel of gedeeltelijk dekking voor schade
wordt geboden, en betreffende polisbescheiden onverwijld aan verzekeraar toe te zenden;
f in geval van diefstal of enig ander strafbaar feit onverwijld aangifte te doen bij de politie of andere daarvoor in aanmerking komende
personen of instanties;
Verzekerde kan geen rechten aan de polis ontlenen, indien hij één of meer van deze verplichtingen niet is nagekomen en voor zover
daardoor in redelijkheid de belangen van verzekeraar zijn geschaad.

4.2

Verjaring
a Een rechtsvordering tegen de verzekeraar tot het doen van een uitkering verjaart door verloop van drie jaren na aanvang van de
dag, volgende op die waarop de tot uitkering gerechtigde met de opeisbaarheid daarvan bekend is geworden. Niettemin verjaart de
rechtsvordering bij verzekering tegen aansprakelijkheid niet voordat zes maanden zijn verstreken nadat de vordering waartegen de
verzekering dekking verleent, binnen de voor deze geldende verjarings- of vervaltermijn is ingesteld;
b Een verjaring wordt gestuit door een schriftelijke mededeling, waarbij op uitkering aanspraak wordt gemaakt.
Een nieuwe verjaringstermijn begint te lopen met de aanvang van de dag, volgende op die waarop de verzekeraar hetzij de
aanspraak erkent, hetzij bij aangetekende brief ondubbelzinnig heeft medegedeeld de aanspraak af te wijzen onder eveneens
ondubbelzinnige vermelding van het onder c vermelde gevolg;
c Ingeval van afwijzing verjaart de rechtsvordering door verloop van zes maanden.
Deze bepaling geldt niet voor aansprakelijkheidsschaden waarop de WAM of een overeenkomstige buitenlandse wet van toepassing is.

Artikel 5
a
b

c

d
e

f

6.1

Premiebetaling

Verzekeringnemer is verplicht de premie, kosten en assurantiebelasting vooruit te betalen op de premievervaldag;
indien de verzekeringnemer de aanvangspremie niet uiterlijk op de 30ste dag na ontvangst van het betalingsverzoek betaalt of
weigert te betalen, wordt zonder dat een nadere ingebrekestelling door de verzekeraar is vereist geen dekking verleend ten aanzien
van alle gebeurtenissen die nadien hebben plaatsgevonden;
indien de verzekeringnemer de vervolgpremie niet tijdig betaalt wordt geen dekking verleend ten aanzien van gebeurtenissen die
hebben plaatsgevonden vanaf de 15 de dag nadat verzekeraar de verzekeringnemer na de vervaldag schriftelijk heeft aangemaand
en betaling is uitgebleven;
de verzekeringnemer blijft gehouden de premie te voldoen;
de dekking wordt weer van kracht voor gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na de dag waarop hetgeen de
verzekeringnemer verschuldigd is, voor het geheel door de verzekeraar is ontvangen. In geval van termijnbetalingen geldt dat de
dekking eerst in kracht wordt hersteld nadat alle onbetaald gebleven termijnen zijn voldaan;
behoudens ingeval van het opzettelijk misleiden van de verzekeraar door de verzekeringnemer, zal bij tussentijdse beeindiging de
premie pro rata worden gerestitueerd onder inhouding van administratiekosten.

Artikel 6

4

Schade

Artikel 6 Wijzigingen

6.1 Wijzigingen aan het object
De verzekering blijft onverminderd van kracht wanneer er wijzigingen aan het object worden aangebracht.
Indien deze wijzigingen een verzwaring van het risico met zich meebrengen, dient verzekeringnemer, zodra de wijzigingen hem bekend
zijn, verzekeraar hiervan onverwijld in kennis te stellen. Door het niet nakomen van deze verplichting vervalt elke aanspraak op
vergoeding van schade, tenzij verzekeringnemer bewijst, dat het ontstaan of de omvang van de schade in redelijkheid geen verband
houdt met de wijzigingen.
Bij wijziging van het risico heeft verzekeraar het recht met onmiddellijke ingang de premie of voorwaarden te herzien.

6.2

Wijziging van premie en/of voorwaarden
a En bloc
Indien verzekeraar de tarieven en/of voorwaarden voor verzekeringen van dezelfde soort en bloc dan wel groepsgewijs wijzigt, heeft
hij het recht de premie en/of voorwaarden van deze verzekering overeenkomstig die wijziging aan te passen met ingang van een
door verzekeraar vast te stellen datum.
Verzekeringnemer wordt van de voorgenomen wijziging en de datum, waarop deze van toepassing zal zijn, tijdig schriftelijk in
kennis gesteld en wordt geacht hiermee te hebben ingestemd, tenzij hij binnen 30 dagen na die datum schriftelijk het tegendeel
heeft bericht. In dit geval eindigt de verzekering per de aanpassingsdatum of zoveel later als de weigering plaatsvindt.
b Individueel
Verzekeraar heeft het recht telkens bij ingang van een nieuwe contractstermijn de pr emie en/of voorwaarden te herzien. Wanneer
verzekeraar van dit recht gebruik maakt, deelt hij dit aan de verzekeringnemer uiterlijk 30 dagen vóór de contractsvervaldatum
mede. Indien op de contractsvervaldatum geen overeenstemming is bereikt over de nieuwe premie of voorwaarden, geldt de
verzekering op die datum als opgezegd. Het hierboven bepaalde laat onverlet het recht van verzekeraar de verzekering te
beëindigen zoals omschreven in artikel 7.3.

Artikel 7

Duur en einde van de verzekering

7.1

Duur van de verzekering
De verzekering heeft een op de polis vermelde geldigheidsduur en wordt telkens stilzwijgend verlengd.

7.2

Verkoop, buitenbedrijfsstelling en totaal verlies
De overeenkomst eindigt van rechtswege bij verkoop, buitenbedrijfstelling van het object en/of een beschadiging van het object die
gelijk is te stellen met een beschadiging als bedoeld in art. 4.1 a1 van de module casco.

7.3

Opzegging door verzekeraar
De verzekering eindigt door schriftelijke opzegging door verzekeraar:
a tegen het einde van de op het polisblad vermelde geldigheidsduur met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee
maanden;
b binnen één maand nadat een schade is gemeld of de verzekeraar een uitkering heeft gedaan of afgewezen. De verzekering eindigt
niet eerder dan twee maanden na dagtekening van de opzegging, tenzij de opzegging verband houdt met de opzet van verzekerde
om de verzekeraar te misleiden;
c indien de verzekeringnemer de verschuldigde premie niet tijdig betaalt. Indien een vervolgpremie niet tijdig wordt betaald wordt pas
opgezegd indien de verzekeraar de verzekerde vruchteloos tot betaling heeft aangemaand. De verzekering eindigt niet eerder dan
twee maanden na de datum van dagtekening van de opzeggingsbrief;
d binnen twee maanden na de ontdekking dat de verzekeringnemer de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering niet is
nagekomen en de verzekeringnemer gehandeld heeft met de opzet de verzekeraar te misleiden, dan wel de verzekeraar bij kennis
van de ware stand van zaken de overeenkomst niet zou hebben gesloten. De verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief
genoemde datum.

7.4

Opzegging door verzekeringnemer
De overeenkomst eindigt door schriftelijke opzegging door de verzekeringnemer:
a tegen het einde van de op het polisblad vermelde geldigheidsduur met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee
maanden;
b binnen één maand nadat de verzekeraar een uitkering heeft afgewezen, met een opzeggingstermijn van twee maanden;
c binnen een maand na ontvangst van de mededeling van de verzekeraar dat premie en/of voorwaarden ten nadele van de
verzekerde zijn gewijzigd;
d binnen twee maanden nadat de verzekeraar een beroep gedaan heeft op het niet nakomen van de mededelingsplicht bij het
aangaan van de overeenkomst.

Artikel 8

Slotbepalingen

8.1

Prioriteitenbepaling
Voor zover er sprake mocht zijn van tegenstrijdigheden gelden de volgende prioriteiten:
a clausules;
b de overige tekst van het polisblad;
c verzekeringsvoorwaarden en modules.

8.2

Meerdere objecten
Indien onder deze verzekering meerdere objecten zijn verzekerd en tevens het verzekerde bedrag over die objecten is onderverdeeld,
wordt ieder object geacht afzonderlijk te zijn verzekerd.

8.3

Internationaal Verzekeringsbewijs (de z.g. ‘groene kaart’)
Het door verzekeraar uitgereikte Internationaal Verzekeringsbewijs dient op eerste verzoek aan verzekeraar te worden teruggegeven.
Bij verkoop of eigendomsoverdracht is het verzekerde niet toegestaan het Internationaal Verzekeringsbewijs aan de koper of nieuwe
eigenaar ter hand te stellen.

8.4

Geschillen
Beslechting van geschillen voortvloeiende uit de verzekering is onderworpen aan Nederlands recht en dient te geschieden door de
bevoegde rechter.
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