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25. Omvang van de dekking binnen Nederland

25.1  Uitvallen van het motorrijtuig en/of de bestuurder door 
een ongeval
Indien het motorrijtuig en/of aanhanger als gevolg van 
een ongeval zodanig is beschadigd dat voortzetting van 
de reis onmogelijk is of de bestuurder bij dat ongeval 
zodanig letsel is overkomen dat hij niet in staat is het 
motorrijtuig te besturen en een andere inzittende de 
besturing niet kan overnemen, heeft een verzekerde 
recht op:
25.1.1  Berging en vervoer van het motorrijtuig en/of 

aanhanger naar een door verzekerde aan te 
wijzen reparateur, dan wel naar het woonadres 
van de verzekerde direct na het ongeval;

25.1.2  Vervoer van de inzittenden en de bagage, direct 
na het ongeval, naar een door hen op te geven 
gezamenlijk adres in Nederland.

25.2 Uitvallen van het motorrijtuig door pech
Een verzekerde kan uitsluitend aanspraak maken op 
dezelfde diensten (artikel 25.1) indien voortzetting van 
de reis onmogelijk is door pech (een plotseling optre-
dende mechanische storing aan het motorrijtuig), indien 
het motorrijtuig:
• Volledig casco is verzekerd (artikel 35) én
• Ten tijde van de gebeurtenis niet ouder is dan 6 jaar;

25.2.1  De storing binnen Nederland is ontstaan doch 
buiten de woonplaats van de verzekerde en van 
zo ernstige aard is dat deze niet ter plaatse bin-
nen 1 uur kan worden verholpen.

25.3 Diefstal van het motorrijtuig
In geval van diefstal van het motorrijtuig, heeft een ver-
zekerde recht op berging en vervoer van het motorrijtuig 
naar een door verzekerde aan te wijzen reparateur of 
woonadres indien het motorrijtuig zodanig beschadigd 
wordt teruggevonden, dat rijden op eigen kracht niet 
mogelijk is.

26. Omvang van de dekking buiten Nederland

26.1  Uitvallen van het motorrijtuig en/of de bestuurder door 
een ongeval
Indien het motorrijtuig en/of aanhanger als gevolg van 
een ongeval zodanig is beschadigd dat voortzetting van 
de reis onmogelijk is of de bestuurder bij dat ongeval 
zodanig letsel is overkomen dat hij niet in staat is het 
motorrijtuig te besturen en een andere inzittende de 
besturing niet kan overnemen, heeft een verzekerde 
recht op:
26.1.1  Berging en vervoer van het motorrijtuig, de 

bagage en eventuele aanhanger naar de dichtst-
bijzijnde garage waar de schade kan worden 

hersteld;
26.1.2  Nazenden van onderdelen die nodig zijn om het 

motorrijtuig uiterlijk binnen 4 werkdagen 
rijklaar te maken. De onderdelen zelf komen 
voor rekening van de verzekerde, tenzij krach-
tens de Bijzondere voorwaarden Volledige casco-
dekking voor motorrijtuigen van deze verzeke-
ringsovereenkomst recht op vergoeding bestaat;

26.1.3  Repatriëring van het motorrijtuig, de bagage en 
eventuele aanhanger naar Nederland, tenzij het 
motorrijtuig binnen 2 werkdagen rijklaar kan 
worden gemaakt. Indien de kosten van repatrië-
ring van het motorrijtuig hoger zijn dan de 
waarde van het motorrijtuig zoals die in 
Nederland zou zijn getaxeerd, dan worden de 
kosten van invoer en/of vernietiging van het 
motorrijtuig in het desbetreffende land vergoed. 
In dat geval wordt uitsluitend voor vervoer van 
de bij het motorrijtuig behorende bagage en 
eventuele aanhanger zorg gedragen;

26.1.4  Vergoeding van de terugreiskosten die door de 
inzittenden moeten worden gemaakt. Vergoed 
worden de treinkosten 2e klasse met inbegrip 
van een éénmalig vervoer per taxi naar het 
dichtstbijzijnde spoorwegstation vanaf de plaats 
van het ongeval, alsmede éénmalig vervoer per 
taxi van het aankomststation naar het 
woonadres.

26.2 Uitvallen van het motorrijtuig door pech
Een verzekerde kan uitsluitend aanspraak maken op 
dezelfde diensten (artikel 26.1) indien voortzetting van 
de reis onmogelijk is door pech (een plotseling optre-
dende mechanische storing aan het motorrijtuig), indien 
het motorrijtuig:
• Volledig casco is verzekerd (artikel 35) én
• Ten tijde van de gebeurtenis niet ouder is dan 6 jaar.

26.3 Diefstal van het motorrijtuig
Een verzekerde kan aanspraak maken op dezelfde dien-
sten (artikel 26.1) indien voortzetting van de reis onmo-
gelijk is door diefstal van het motorrijtuig.

27. Uitsluitingen

De uitsluitingen genoemd in artikel 11, 24, 34 zijn van overeen-
komstige toepassing.

28. Verplichtingen

28.1  De kosten van dienstverlening komen voor rekening van 
verzekeraar indien daarvoor contact is opgenomen met 
en opdracht is gegeven door de Hulporganisatie. Indien 
de verzekerde aannemelijk maakt dat hij redelijkerwijs 
niet in staat was de Hulporganisatie te waarschuwen, 
worden de gemaakte kosten vergoed alsof de dienstver-
lening via de Hulporganisatie had plaatsgevonden.

28.2  Verzekerden dienen er voor in te staan dat er vrijelijk 
over het motorrijtuig en de eventuele aanhanger kan 
worden beschikt. Indien en voor zover dat niet het geval 
is, komen de daardoor gemaakte extra kosten voor reke-
ning van verzekerden.
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29. Samenloop

29.1  Indien bij schade aanspraak kan worden gemaakt op een 
andere verzekering, al dan niet van oudere datum, of 
zou kunnen worden gemaakt als deze verzekering niet 
zou hebben bestaan, geldt deze verzekering slechts voor 
zover de aanspraken het bedrag te boven gaan waarop 
de verzekerde elders recht heeft of zou hebben. Een 
eigen risico op de andere verzekering komt niet voor 
vergoeding in aanmerking.

29.2  De verzekerde dient aan verzekeraar een opgave te doen 
van alle hem bekende verzekeringen, al dan niet van 
oudere datum, die op het moment van de schade geheel 
of ten dele betrekking hebben op hetzelfde belang.


