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30. Omvang van de beperkte cascodekking
30.1	
Deze verzekering dekt verlies van en de herstelkosten
van schade aan het motorrijtuig uitsluitend door:
30.1.1	
Brand, zelfontbranding, blikseminslag, kortsluiting en explosie. Onder brand wordt in dit verband verstaan, een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur
buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen
kracht voort te planten. Zo is onder andere geen
brand:
• Zengen, schroeien, smelten, verkolen,
broeien;
• Doorbranden van elektrische apparaten en
motoren.
30.1.2	
Diefstal, inbraak, verduistering of joyriding
waaronder begrepen schade die door de pleger
van het misdrijf aan het motorrijtuig is toegebracht en schade ontstaan door poging tot diefstal, inbraak, verduistering of joy-riding.
30.1.3	
Breuk van één of meer ruiten van het motorrijtuig, inclusief de ruit van het zonnedak, niet
gepaard gaande met andere schade aan het
motorrijtuig behoudens door scherven van deze
ruit(en). Onder ruiten worden niet begrepen
koplampglazen en koplampruiten.
30.1.4	
Botsing met loslopende dieren of vogels, uitsluitend voor zover de schade rechtstreeks door die
botsing is toegebracht.
30.1.5	
Overstroming, vloedgolf, aardbeving, vulkanische uitbarsting, lawine, vallend gesteente, aardverschuiving of soortgelijke natuurrampen.
Onder overstroming wordt in dit verband verstaan het bezwijken of overlopen van dijken,
kaden, sluizen of andere waterkeringen, onverschillig of de overstroming oorzaak dan wel
gevolg is van een door de verzekeringsovereenkomst gedekte gebeurtenis.
30.1.6 Storm
Uitsluitend gedekt is schade door ten gevolge
van de storm vallende of rondvliegende voorwerpen, alsmede het ten gevolge van de storm
opgenomen worden of omwaaien van het stilstaande motorrijtuig en schade doordat het
portier tegen een ander voorwerp dan wel
tegen het motorrijtuig zelf waait. Onder storm
wordt verstaan wind met een snelheid van tenminste 14 meter per seconde (windkracht 7).
30.1.7 Hagel
Onder hagel wordt verstaan neerslag uit de
dampkring in de vorm van ijskorrels.

30.1.8

Relletjes
Relletjes zijn volksoplopen waartegen door het
openbaar gezag wordt opgetreden (dus geen
baldadigheid of vandalisme).
30.1.9	
Het buiten een vliegveld in aanraking komen
met een luchtvaartuig, delen daarvan of voorwerpen welke uit een luchtvaartuig vallen.
30.1.10	
Van buiten komend onheil gedurende de tijd
dat het motorrijtuig voor transport met een
vervoermiddel aan een transportonderneming is
overgedragen, met uitzondering van schade,
ontstaan tijdens takelen of slepen en van schade
bestaande uit schrammen, krassen of lakschade.
30.1.11 Bijdrage in averij grosse.
30.2 Dagvergoeding diefstal
In geval van diefstal en verduistering vergoedt verzekeraar vanaf de datum van aangifte bij de politie voor
iedere dag waarop verzekeringnemer in verband met
deze diefstal of verduistering niet over het motorrijtuig
kan beschikken, een bedrag van w 12,- per dag gedurende maximaal één maand. Deze vergoeding geldt niet
voor lease-, les-, vracht- en bestelauto’s.
30.3 Diefstal van de motorrijtuigsleutels
Indien de motorrijtuigsleutels na diefstal met braak uit
de eigen woning of na beroving met geweld in de eigen
woning in het bezit van onbevoegden zijn geraakt, vergoedt verzekeraar tot maximaal w 500,- per gebeurtenis
de noodzakelijke kosten voor wijziging, of - indien niet
mogelijk - vervanging van de sloten van het verzekerde
motorrijtuig. Dit ter voorkoming van diefstal van het
verzekerde motorrijtuig. Onder motorrijtuigsleutels worden in dit verband verstaan alle mechanische en/of elektronische middelen met behulp waarvan de portieren
van het motorrijtuig kunnen worden geopend en/of de
motor van het motorrijtuig kan worden gestart. De hiervoor bedoelde diefstal of beroving dient te blijken uit
een procesverbaal van aangifte. Indien sprake is van een
inboedelverzekering, kunnen aan die verzekering geen
rechten meer worden ontleend.
30.4 Vergoeding hotelkosten
Indien verzekerde ten gevolge van een gedekte gebeurtenis buiten Nederland zijn bestemming niet meer kan
bereiken en van een hotel gebruik moet maken, vergoedt verzekeraar de kosten van één overnachting tot
een maximum van w 30,- per verzekerde per gebeurtenis.

31. Eigen risico
In geval van schade aan of verlies van het motorrijtuig zal per
gedekte gebeurtenis een bedrag gelijk aan het op de polis
genoemde eigen risico in mindering worden gebracht. Dit
bedrag wordt vermeerderd met w 75,- indien de bestuurder ten
tijde van de gebeurtenis 23 jaar of jonger is. Dit extra eigen
risico is niet van toepassing bij schadegebeurtenissen als
omschreven in artikel 30.
31.1	
Wanneer recht bestaat op schadevergoeding en de
schade wordt hersteld door een door de Stichting
Schadegarant erkend en als zodanig herkenbaar
auto(herstel)bedrijf, conform de hiervoor geldende procedure, wordt het eigen risico verminderd met w 150,-.
De vermindering van het eigen risico geldt niet:
• Voor ruitschaden;
• Voor taxi’s, les-, lease- en huurauto’s.
31.2	
Het op de polis genoemde eigen risico komt te vervallen
indien een ruitschade door middel van een harsinjectie is
gerepareerd door een op het Internationaal
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Verzekeringsbewijs aangegeven glasherstelbedrijf.
31.3	 Indien de beschadigde ruit wordt vervangen door een
op het Internationaal Verzekeringsbewijs aangegeven
glasherstelbedrijf, zal het op de polis genoemde eigen
risico worden verminderd met w 75,-.
31.4	
Indien verzekerde in geval van inbraak door middel van
overlegging van een geldig SCM certificaat kan aantonen
dat het motorrijtuig ten tijde van de inbraak beveiligd
was met een alarminstallatie, zal geen inhouding van het
eigen risico plaatsvinden.
31.5	
Indien in geval van diefstal van het gehele motorrijtuig
door verzekerde kan worden aangetoond dat het motorrijtuig is beveiligd met een SCM gecertificeerd startonderbrekingssysteem, dan wel is voorzien van een zogenaamd af-fabriek beveiligingssysteem en/of dat het
kenteken in de ruiten van het motorrijtuig is gegraveerd,
zal geen inhouding van het eigen risico plaatsvinden.

32. Vaststelling van de schadevergoeding
32.1	
Verzekeraar zal in geval van beschadiging van het motorrijtuig uitsluitend de reparatiekosten vergoeden. De vergoeding bedraagt niet meer dan een bedrag gelijk aan
de waarde van het motorrijtuig onmiddellijk voor het
ontstaan van de schade onder aftrek van de waarde der
restanten. Indien de reparatiekosten meer bedragen dan
het verschil tussen de waarde van het motorrijtuig op het
moment onmiddellijk vóór de schade onder aftrek van de
waarde van de restanten, is er net als bij diefstal sprake
van totaal verlies. Bij verlies van het motorrijtuig vergoedt verzekeraar de waarde onmiddellijk vóór het ontstaan van de schade. Recht op schadevergoeding ingeval
van verlies door diefstal, joyriding met of verduistering
van het motorrijtuig door een ander dan de verzekerde
bestaat, indien het motorrijtuig niet binnen één maand
na aangifte bij de politie, kan worden terugverkregen.
Bij schadevergoeding in geval van totaal verlies (in technische en/of economische zin) van het motorrijtuig
behoudt verzekeraar zich het recht voor het wrak over te
dragen aan een door haar aan te wijzen derde. De schadevergoeding vindt niet eerder plaats dan na overhandiging van alle delen van het bij het motorrijtuig behorende kentekenbewijs door de verzekerde aan
verzekeraar.
32.2 Reparatie
In geval van schade heeft verzekeringnemer het recht om
in spoedeisende gevallen onverminderd de verplichting
tot onmiddellijke melding van de schade, deze door een
herstelbedrijf tot maximaal w 500,- te laten repareren. In
deze gevallen dient zo spoedig mogelijk aan verzekeraar
een originele gespecificeerde herstelnota te worden
overgelegd.
32.3 Expertise
Bij schade kan door verzekeraar een deskundige worden
benoemd die in overleg met de reparateur voor rekening
van verzekeraar de schade vaststelt. Bij gebreke van overeenstemming tussen deze deskundige en de reparateur
omtrent de grootte van de schade heeft de verzekerde
het recht tegenover de door verzekeraar aangewezen
deskundige op eigen kosten een deskundige aan te wijzen. Bij verschil van mening tussen beide deskundigen
zullen zij een derde deskundige benoemen, wiens schadevaststelling binnen de grenzen van beide taxaties moet
blijven en bindend zal zijn. De kosten van de derde deskundige worden door elk van de partijen voor de helft
gedragen. Indien een verzekerde door de derde

deskundige geheel in het gelijk wordt gesteld, zijn de
kosten van alle deskundigen voor rekening van
verzekeraar.
32.4 Vergoeding volgens nieuwwaarde
Deze bepaling geldt niet voor lease-, les-, vracht- en
bestelauto’s; ook dan niet indien de bestelauto voor particuliere doeleinden wordt gebruikt. Deze bepaling geldt
ook niet voor motorrijtuigen met een cataloguswaarde
van w 75.000,- (inclusief BPM/BTW) of hoger en voor
schade die ontstaat na een periode van drie jaar na
afgifte van het eerste kentekenbewijs. Indien het een
verzekerd motorrijtuig betreft, die bij afgifte van het
Nederlands kentekenbewijs nieuw is geweest, geldt het
volgende:
32.4.1	
Indien de schade binnen een periode van twaalf
maanden na afgifte van het kentekenbewijs
ontstaat, wordt de waarde van het motorrijtuig
vóór het ontstaan van de schade vastgesteld op
de dan geldende nieuwwaarde. Wanneer een
motorrijtuig op het moment van de schade nog
geen 20.000 km heeft gereden en een ouderdom heeft van minder dan één jaar, zullen
boven de nieuwwaarde eveneens de in de handel gebruikelijke afleveringskosten, met uitzondering van een tectylbehandeling, worden
vergoed;
32.4.2	
Ontstaat de schade na het verstrijken van deze
periode van twaalf maanden, dan wordt vanaf
de dertiende maand de nieuwwaarde op het
moment van de schade per maand verminderd
met 1,5% over de eerste w 12.500,- en met 2%
over het meerdere. Gedeelten van een maand
gelden als volle maand;
32.4.3	 Indien de reparatiekosten meer bedragen dan
tweederde van de nieuwwaarde minus afschrijving van het motorrijtuig, kan de verzekeringnemer aanspraak maken op vergoeding op basis
van totaal verlies. De op deze wijze vastgestelde
schadevergoeding wordt uitgekeerd, ook indien
het verzekerd bedrag wordt overschreden.
32.5	
Indien verzekerde in geval van inbraak en/of diefstal van
het verzekerde motorrijtuig, het afneembaar frontje van
de meeverzekerde geluidsapparatuur aan verzekeraar
overdraagt en indien de apparatuur niet ouder is dan 3
jaar op het moment van de inbraak, vergoedt verzekeraar de oorspronkelijke aanschafprijs of, indien deze
lager is dan de oorspronkelijke aanschafprijs, de huidige
nieuwprijs van de apparatuur. Het bezit, de waarde en de
ouderdom van de geluidsapparatuur dient te worden
aangetoond door middel van overlegging van de originele, gespecificeerde aanschafnota.
32.6 Vervangend vervoer na schade
Tijdens herstel na schade van het verzekerde motorrijtuig
bij het herstelbedrijf kan verzekerde, voor de periode
van de technische reparatie, beschikken over een soortgelijk (doch maximaal middenklasse) vervangend standaard uitgevoerd motorrijtuig. Dit motorrijtuig wordt
aan verzekerde ter beschikking gesteld door het herstelbedrijf. De brandstofkosten blijven voor rekening van
verzekerde. Deze bepaling geldt niet voor:
• Lease-, les-, vrachtauto’s, oldtimers en bestelauto’s
waarvan het ledig gewicht plus laadvermogen meer
dan 3500 kg bedraagt;
• Schade die uitsluitend bestaat uit ruitschade.
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33. Aanmelden vermissing
Verzekeringnemer verklaart zich akkoord met het aanmelden
door verzekeraar van de voertuiggegevens aan het
Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit, zodat door de overheid erkende particuliere organisaties door verzekeraar kunnen worden ingeschakeld voor het terugvinden en terugbezorgen van het voertuig. Verzekeringnemer kan ook zelf
rechtstreeks de vermissing van het voertuig doorgeven aan het
Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit, via telefoonnummer
071 364 17 77 (24 uur per dag bereikbaar).

34. Uitsluitingen
De uitsluitingen genoemd in artikel 11 zijn van toepassing.
Verder is van deze verzekering uitgesloten:
34.1	
Schade door slijtage of waardevermindering;
34.2	
Schade door bevriezing of andere geleidelijk inwerkende
atmosferische invloeden tenzij als gevolg van één van de
in artikel 30 genoemde gebeurtenissen;
34.3	
Schade die is veroorzaakt terwijl de bestuurder alcohol
heeft genuttigd en het alcoholgehalte van zijn bloed
meer bedraagt dan 0,5 milligram per milliliter bloed dan
wel het alcoholgehalte van zijn adem meer bedraagt dan
220 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht of
terwijl de bestuurder onder invloed verkeert van enig
bedwelmend of opwekkend middel. Ook wanneer de
bestuurder geweigerd heeft zijn medewerking te verlenen aan een ademanalyse, een bloedonderzoek of een
ander onderzoek ter vaststelling van het in artikel 8 van
de Wegenverkeerswet bedoelde gehalte of gebruik,
wordt geen schadevergoeding verleend. verzekeraar zal
geen beroep doen op deze uitsluiting indien de verzekeringnemer aantoont dat de daarin genoemde omstandigheden zich buiten zijn voorkennis en tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem ter zake van deze
omstandigheden geen verwijt treft.

MEIJ E RS 			

3

