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Art. 1  Begripsomschrijvingen
In deze bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder:

	 1.		 verzekerde
 -  uzelf;
 -  de eigenaar, bezitter of houder van het vervoermiddel 

waarmee de verzekerde zaken vervoerd worden;
 -  de bestuurder;
 -  de passagier/de bijrijder;
 -  uw ondergeschikten, huisgenoten en familieleden, voor 

zover zij voor u werkzaamheden verrichten.
	 2.		 vervangingswaarde

het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van een naar 
soort, kwaliteit, staat en ouderdom gelijkwaardige zaak. 
Als er geen vervangingsmarkt bestaat dan wordt aange-
houden de hoogste uitkomst van:

 -  de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag voor techni-
sche veroudering of

 -  de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag voor eco-
nomische veroudering, daarbij rekening houdend met de 
staat van onderhoud van de zaak.

	 3.		 verzekerde	zaken
de zaken die in de polis worden genoemd en die voor uw 
risico worden vervoerd. 

	 4.		 braak
het zich onrechtmatig toegang verschaffen door afslui-
tingen zo te verbreken dat zichtbare beschadiging wordt 
toegebracht.

	 5.	 deugdelijk	afgesloten	pand		
een pand of gedeelte daarvan dat is afgesloten met dege-
lijk hang- en sluitwerk.

	 6.		 vervoermiddel
een personenauto, bestelauto of aanhangwagen.

	 7.		 volledig	geblindeerde	laadruimte
een laadruimte van een bestelauto waarvan de zijwanden 
niet zijn voorzien van ruiten en deze is afgesloten van het 
bestuurderscompartiment door middel van een vaste 
wand. Ruiten in de achterdeur(en) of achterklep zijn toege-
staan, mits deze ruiten zijn voorzien van een inkijkwerende 
èn inbraakwerende folie of een geperforeerd stalen ruitbe-
veiliging. 

	 8.		 oorlogsrisico
 -  gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse 

onlusten, oproer en muiterij;
 -  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 hogerhand.
	 9.		 stakersrisico
 -  gewelddaden gepleegd in verband met staking, uitsluiting 

van werknemers en arbeidsonlusten;
 -  gewelddaden gepleegd uit politieke overwegingen;
 -  oproer, opstootjes en plaatselijke ongeregeldheden;

een en ander voor zover dit niet valt onder oorlogsrisico.

Art. 2  Omschrijving van de dekking
Met inachtneming van het bepaalde in de algemene en bij-
zondere voorwaarden, geeft de verzekering dekking tegen 

schade door verlies of beschadiging door: 
 1.  diefstal of poging daartoe, als dit is voorafgegaan door 

braak aan het deugdelijk afgesloten vervoermiddel of dief-
stal van het gehele vervoermiddel. Behalve na braak aan 
het deugdelijk afgesloten pand waarin het vervoermiddel 
was gestald wordt het verbreken van sloten of afsluitingen 
van op het vervoermiddel aangebrachte transportvoorzie-
ningen, zoals lastdragers en kisten en het beschadigen van 
(af)dekzeilen niet als braak aan het vervoermiddel gezien;

 2.  onverschillig welke andere plotseling optredende oorzaak, 
inclusief eigen gebrek.
In geval van schade door eigen gebrek dient verzekerde 
aan te tonen dat de schade is ontstaan in de periode tus-
sen het begin en einde van het risico overeenkomstig 
artikel 4.

Art. 3  Verzekeringsgebied
De verzekering is van kracht in de Benelux en Duitsland, 
tenzij op het polisblad anders is vermeld.

Art. 4  Begin en einde van het risico
 1.  Zaken bestemd voor eigen bedrijfsmatig gebruik, zoals uw 

gereedschappen, ladders, steigermateriaal e.d. zijn gedekt 
voor zover zij in het vervoermiddel aanwezig zijn, dan wel 
op het vervoermiddel zijn bevestigd.

 2.  Overige zaken zijn gedekt vanaf het moment waarop zij 
worden opgenomen om te worden geladen in het vervoer-
middel. De dekking eindigt zodra de zaken op de plaats 
van bestemming zijn afgeleverd.

 3.  De dekking eindigt voorts na afloop van de verzekerings-
overeenkomst, ook indien het transport is begonnen in de 
looptijd van de polis.

Art. 5  Diefstalpreventie en eigen risico 
A.		 	 Bestelauto’s	

Bij verlies of beschadiging door diefstal of poging daartoe 
geldt per gebeurtenis een eigen risico van € 125,- indien: 

 1.   de bestelauto is uitgerust met een door ons geaccepteerd 
of VbV-goedgekeurd diefstalbeveiligingssysteem van ten 
minste klasse 2, dat op het moment van diefstal in werking 
is gesteld en de bestelauto is voorzien van een volledig 
geblindeerde laadruimte en het diefstalbeveiligingssysteem 
is uitgebreid met een laadruimte-sensor of 

 2.   de diefstal is voorafgegaan door braak aan een deugdelijk 
afgesloten pand, waarin de bestelauto is gestald.
In andere gevallen geldt bij verlies of beschadiging door 
diefstal of poging daartoe per gebeurtenis een eigen risico 
van:
 - € 500,- bij een verzekerd bedrag van € 5.000,-;
 - € 1.250,- bij een verzekerd bedrag hoger dan € 5.000,-. 

B.		 	 Personenauto’s		
Ongeacht of de personenauto is voorzien van een diefstal-
beveiligingssysteem, geldt bij verlies of beschadiging door 
diefstal of poging daartoe per gebeurtenis een eigen risico 
van:
 - € 500,- bij een verzekerd bedrag van € 5.000,-;
 - € 1.250,- bij een verzekerd bedrag hoger dan € 5.000,-. 
Als de diefstal is voorafgegaan door braak aan een deug-
delijk afgesloten pand, waarin de personenauto is gestald, 
geldt per gebeurtenis een eigen risico van € 125,-.

C.		 	 Aanhangwagens
 1.  Bij verlies of beschadiging door diefstal of poging daartoe 

geldt per gebeurtenis een eigen risico van:
 - € 500,- bij een verzekerd bedrag van € 5.000,-;

  - € 1.250,- bij een verzekerd bedrag hoger dan € 5.000,-. 
 2.  Bij diefstal van de gehele aanhangwagen wordt slechts 

dekking verleend indien deze op het moment van de dief-
stal was voorzien van een VbV-goedgekeurd disselslot of 
VbV-goedgekeurde wielklem, ook indien de aanhangwagen 
was aangekoppeld.
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 3.  Bij diefstal  voorafgegaan door braak aan een deugdelijk 
afgesloten pand, waarin de aanhangwagen is gestald, 
geldt een eigen risico van € 125,- per gebeurtenis.

D.		 	 Andere	schadeoorzaken
Voor andere schade dan bij verlies of beschadiging door 
diefstal of poging daartoe geldt - behoudens in geval van 
de bijdrage in averij-grosse - per gebeurtenis een eigen 
risico van € 125,-. 

Art. 6  Extra dekking
Boven het verzekerd bedrag wordt tevens vergoedt:

	 1.		 Bereddingskosten
zodra de verzekerde(n) van de gebeurtenis of het ophan-
den zijn daarvan op de hoogte is/zijn, of behoort te zijn, 
is ieder van hen, naarmate hij daartoe in de gelegenheid 
is, verplicht binnen redelijke grenzen alle maatregelen te 
nemen die tot voorkoming of vermindering van schade 
kunnen leiden. Wij vergoeden de kosten verbonden aan 
het nemen van de in dit lid bedoelde maatregelen en de 
schade aan zaken die daarbij worden ingezet boven het 
verzekerd bedrag.
Indien de verzekerde de in dit lid bedoelde verplichting niet 
is nagekomen kunnen wij de uitkering verminderen met de 
schade die hij daardoor lijdt.

	 2.		 Averij-grosse
de als gevolg van wettelijke bepalingen van u gevorderde 
bijdrage in averijgrosse wordt vergoed boven het verzekerd 
bedrag, zonder toepassing van een eigen risico.

	 3.		 Bergings-	en	opruimingskosten
indien zich een gedekte schadeoorzaak voordoet, vergoe-
den wij boven het verzekerd bedrag de bergings- en oprui-
mingskosten tot een bedrag van ten hoogste 50% van de 
verzekerde som per gebeurtenis, tot een maximum bedrag 
van € 5000,- per gebeurtenis, zonder rekening te houden 
met eventueel aanwezige onderverzekering.

Art. 7  Verpakkingschade
Indien ten gevolge van een gedekte schadeoorzaak een 
waardevermindering is ontstaan als gevolg van schade aan 
of verlies van de verpakking of het materiaal, dat voor aan-
duiding van merk en soort gebruikt wordt, vergoeden wij 
de kosten van herstel van de verpakking of het materiaal, 
alsmede de eventueel na het herstel nog resterende waar-
devermindering.
Indien herstel niet mogelijk is of de herstelkosten bedragen 
meer dan de waardevermindering, vergoeden wij de waar-
devermindering.

Art. 8  Overige uitsluitingen
In aanvulling op de uitsluitingen zoals genoemd in de 
algemene voorwaarden is tevens van de verzekering uitge-
sloten:

A		 	 Oorlogsrisico	en	stakersrisico
De verzekering vervalt niet en evenmin wordt onze aan-
sprakelijkheid opgeheven of beperkt:

 1.  in geval van oorlogsrisico of stakersrisico overkomende 
aan de zaken, aan het vervoermiddel waarin zij zich bevin-
den of aan beide; onverschillig of deze verzekering tegen 
enige vorm van oorlogsrisico of stakersrisico dekking 
geeft;

 2.  indien verzekerde of een derde enige handeling verricht of 
nalaat als gevolg van dit oorlogsrisico of stakersrisico, of 
uit vrees daarvoor. In ieder geval eindigt onze aansprake-
lijkheid na verbeurdverklaring, prijsverklaring, rekwisitie, 
onteigening of soortgelijke handelingen verricht door, in 
opdracht van of namens enige militaire of burgerlijke over-
heid.
Het bepaalde in dit artikel heeft voorrang boven hetgeen 
enige afwijkende wettelijke regeling mocht bepalen.
Degene die zich door een daad van oorlogsrisico of sta-
kersrisico de eigendom van zaken of enig belang daarbij 
heeft verschaft, kan nimmer enig recht aan deze verzeke-
ring ontlenen.

B		 	 Alcohol,	drugs	en	geneesmiddelen
 1.   schade veroorzaakt, terwijl de bestuurder onder zodanige 

invloed van alcoholhoudende drank en/of enig bedwel-
mend of opwekkend middel verkeert, dat hij geacht moet 
worden niet in staat te zijn het motorrijtuig naar behoren te 
besturen;

 2.   de schade veroorzaakt, terwijl de bestuurder het motor-
rijtuig bestuurde na zodanig gebruik van alcoholhoudende 
drank, dat het alcoholgehalte van zijn bloed hoger blijkt te 
zijn geweest dan 0,5 milligram alcohol per milliliter bloed, 
dan wel het alcoholgehalte van zijn adem hoger blijkt te 
zijn geweest dan 220 microgram alcohol per liter uitge-
ademde lucht;

 3.   schade veroorzaakt terwijl de bestuurder van het motor-
rijtuig, bij verdenking van het rijden onder invloed van 
alcoholhoudende drank, een ademtest, urine of bloedproef 
weigert.

C		 	 Ongeschiktheid	van	het	vervoermiddel	en/of	verpakking
Schade als gevolg  van ongeschiktheid van het vervoer-
middel en/of het gebruik van ongeschikte verpakking, het 
ontbreken ervan of onzorgvuldigheid bij het verpakken van 
de verzekerde zaken.

D		 	 Geld	en	kostbaarheden
Geld, geldswaardige papieren, edele metalen, edelstenen, 
parels, juwelen en sieraden

E		 	 Mobiele	elektronica
Schade aan mobiele elektronica, zoals laptops, pda’s, 
telefoons, communicatieapparatuur en navigatiesystemen 
bestemd voor eigen gebruik door verzekerde. 

F		 	 Levende	dieren
Schade aan levende dieren.

Art. 9  Verzekerde waarde en verzekerd bedrag
A		 	 Verzekerde	waarde

De verzekering geschiedt:
 1.  voor niet verkochte zaken:

op basis van een bedrag gelijk aan de waarde volgens 
de inkoopfactuur, verhoogd met vracht en onkosten, voor 
zover niet reeds in het factuurbedrag begrepen;

 2.  voor verkochte zaken:
op basis van een bedrag gelijk aan de waarde volgens de 
verkoopfactuur, verhoogd met vracht en alle verder onkos-
ten, voor zover niet reeds in het factuurbedrag begrepen;

 3.  voor zaken bestemd voor eigen bedrijfsmatig gebruik:
op basis van vervangingswaarde.

B		 	 Onderverzekering	en	schadevergoeding.
Wij doen bij verlies of beschadiging door diefstal of poging 
daartoe, boven een verzekerd bedrag van €. 5.000,-, uit-
sluitend een beroep op onderverzekering, als blijkt dat het 
vervoermiddel niet deugdelijk beveiligd en geblindeerd 
was, terwijl de premie wel daarop was gebaseerd. Het 
verzekerd bedrag  wordt in dat geval verminderd in ver-
houding tot de berekende premie en de premie die bij een 
onbeveiligd risico behoort.

Art. 10 Vervoermiddelen
 1.  De verzekering is uitsluitend van kracht voor de vervoer-

middelen die op het polisblad worden omschreven en voor 
vervoermiddelen die deze omschreven vervoermiddelen 
vervangen zolang die in reparatie, onderhoud of revisie zijn 
bij een erkend garagebedrijf. 

 2.  Van een tijdelijke vervanging wegens reparatie of onder-
houd door gelijksoortige vervoermiddelen hoeven wij niet 
in kennis te worden gesteld. 

Art. 11 Samenloop van verzekeringen
Indien schade, kosten of verliezen zijn gedekt op een 
andere verzekering, al dan niet van oudere datum, zijn wij 
slechts verplicht tot vergoeding voor zover bij de andere 
verzekering geen recht op vergoeding bestaat. Komt in de 
voorwaarden van die andere verzekering een soortgelijke 
bepaling voor of weigert de andere verzekeraar binnen een 
redelijke termijn de schade te vergoeden, dan zullen wij 
de schade vergoeden voor zover de schade onder deze 
verzekering is gedekt. De verzekerde is dan verplicht - als 
wij daarom vragen - zijn rechten op die andere verzekeraar 
aan ons over te dragen. 

Art. 12 Beurzen en tentoonstellingen
Indien uit het polisblad blijkt dat het verblijf op beurzen en 
tentoonstellingen is meeverzekerd, vergoeden wij: 

 1.  alle verliezen van en materiële schade aan de verzekerde 
zaken, onverschillig door welke oorzaak ontstaan, gedu-
rende het transport naar en van de beurs of de tentoon-
stelling en het verblijf aldaar binnen het gebouw waar de 
beurs of de tentoonstelling wordt gehouden, een en ander 
voor zover het transport en/of verblijf voor uw risico is.
De dekking geldt voor een periode van maximaal veertien 
aaneengesloten dagen per beurs en/of tentoonstelling.

 2.  diefstal of de poging daartoe is uitsluitend gedekt na spo-
ren van braak aan de buitenkant van het gebouw waarin 
de beurs en/of de tentoonstelling wordt gehouden. Indien 
dat gebouw is opgedeeld in meerdere afsluitbare ruimten, 
dan is aan het hiervoor gestelde ook voldaan wanneer de 
dader de bij verzekerde in gebruik zijnde ruimte door mid-
del van braak is binnengedrongen.

 3. per gebeurtenis blijft het eigen risico zoals vermeld op het 
polisblad voor uw rekening.


