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Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hier-
naar op de polis wordt verwezen.

45. Begripsomschrijvingen

45.1 Inzittenden
Alle inzittenden van het motorrijtuig met in begrip van 
de bestuurder die zich bevinden op een voor personen-
vervoer bestemde zitplaats dan wel in of uit het motor-
rijtuig stappen. Als inzittenden worden ook beschouwd 
zij die zich in de directe omgeving van het motorrijtuig 
op de openbare weg bevinden in verband met een 
gebeurtenis aan het motorrijtuig overkomen of tijdens 
het verrichten van een noodreparatie dan wel tijdens een 
oponthoud bij een tankstation brandstof bijvullen of 
ruiten schoonmaken, voor zover zij voordien in het 
motorrijtuig waren gezeten.

45.2 Schade
Onder schade wordt verstaan:
45.2.1  Schade ten gevolge van letsel of benadeling van 

de gezondheid van inzittenden, al dan niet de 
dood ten gevolge hebbend;

45.2.2  Schade ten gevolge van beschadiging of vernieti-
ging van zaken die behoren tot de particuliere 
huishouding van inzittenden, met uitzondering 
van schade aan motorrijtuigen.

45.3 Ongeval
Een plotseling, onverwacht, van buitenaf op het lichaam 
inwerkend geweld waaruit rechtstreeks medisch vast te 
stellen lichamelijk letsel of dood voortvloeit.

45.4 Verkeersongeval
Onder een verkeersongeval wordt verstaan een botsing, 
aan- of overrijding waarbij het motorrijtuig is betrokken.

46. Omvang van de dekking

Tot het verzekerde bedrag dekt de verzekering schade van 
inzittenden door (verkeers)ongevallen.

47. Omvang van de schadevergoeding

47.1  Wordt een inzittende gedood of gewond, dan zal bij de 
vaststelling van de omvang van de vergoeding en van de 
rechthebbenden op vergoeding, het bepaalde in de arti-
kelen 6:107 en 6:108 BW dienovereenkomstig van kracht 
zijn.

47.2  Indien een inzittende burgerrechtelijk aansprakelijk is 
voor de onder deze dekking verzekerde schade, zal de 
betaling geschieden krachtens de dekking aansprakelijk-
heid motorrijtuigen.

47.3  Op deze dekking kan geen beroep worden gedaan door 
anderen dan de rechtstreeks bij het schadegeval betrok-
ken benadeelde natuurlijke personen of hun nagelaten 

betrekkingen.
47.4  Geen aanspraak op vergoeding bestaat voor zover de 

inzittende recht heeft op vergoeding krachtens een 
andere verzekering, al dan niet van oudere datum, of op 
schadevergoedingen of verstrekkingen uit andere 
hoofde.

47.5  Het niet dragen van in het motorrijtuig aanwezige auto-
gordels kan eigen schuld aan de schade opleveren. Deze 
eigen schuld zal naar de maatstaven van het burgerlijk 
recht bij de vaststelling van de schade worden 
toegerekend.

47.6  Indien het totale bedrag van de door de inzittenden c.q. 
hun rechtverkrijgenden geleden schade hoger is dan het 
verzekerd bedrag, wordt dit bedrag naar evenredigheid 
van de door ieder van hen geleden schade uitgekeerd.

48. Uitsluitingen

De uitsluitingen genoemd in artikel 11 zijn van overeenkom-
stige toepassing. Daarnaast is uitgesloten de schade ontstaan 
door:
48.1  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 verle-
nen 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. Deze uitsluiting 
geldt niet voor een inzittende die aantoont dat de hierin 
bedoelde omstandigheden zich buiten zijn weten en 
tegen zijn wil hebben voorgedaan en hem daarvoor in 
redelijkheid geen verwijt treft.


