Alstublieft
Uw voorwaarden voor de Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor
verkeersdeelnemers
Deze verzekering gaat over uw aansprakelijkheid als werkgever. U verzekert uw
werknemers tegen schade door ongevallen in het verkeer.
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1.

Algemene gegevens
Over u
U bent de verzekeringnemer en de verzekerde



U heeft de ‘Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor verkeersdeelnemers’ afgesloten.
Met ‘uw werknemers’ bedoelen wij alle personen die (met of zonder arbeidscontract) werk voor u doen. Bijvoorbeeld:

uitzendkrachten, oproepkrachten, payrollers, stagiairs, gedetacheerden en vrijwilligers;

firmanten, vennoten, bestuurders, commissarissen en directeur-grootaandeelhouders.

U stuurt ons de gegevens die wij nodig hebben




Wij gebruiken uw gegevens voor:

het aangaan en uitvoeren van uw verzekering;

relatiebeheer;

geanonimiseerde analyses;

wettelijke verplichtingen;

bescherming tegen fraude en oplichting.
Wij registreren bepaalde gegevens over u bij Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS).

Het gaat om gegevens die inzicht geven in uw verzekeringsverleden.

Stichting CIS is een zelfstandige stichting. Zij bewaart data voor verzekeringsmaatschappijen die in Nederland werken. Het
doel hiervan is het beheersen van risico’s en het tegengaan van fraude.

Stichting CIS mag in bepaalde situaties uw gegevens delen met verzekeraars en consumenten. Hier gelden strenge
voorwaarden voor.

Meer informatie vindt u op www.stichtingcis.nl. Hier vindt u ook het privacyreglement van de stichting.

Over ons
Meijers Assuradeuren B.V. heeft de volmacht om verzekeraar(s) te vertegenwoordigen



Op uw polisblad leest u wie uw verzekeraar(s) zijn.
Met ‘wij’ bedoelen wij in deze voorwaarden Meijers Assuradeuren B.V.

Uw tussenpersoon heeft deze verzekering voor u bemiddeld

Terug naar de inhoudsopgave >>
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2.

Uw verzekering
Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering
Verzekerd is de schade van uw werknemers door een ongeval in het verkeer








Met ‘schade’ bedoelen wij alle schade aan personen en zaken waarvoor u aansprakelijk bent en die u verplicht moet vergoeden
volgens:

Burgerlijk Wetboek artikel 7:611 (goed werkgeverschap);

Burgerlijk Wetboek artikel 7:658 (veilige werkomgeving).
Met ‘ongeval in het verkeer’ bedoelen wij een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis waarbij uw werknemer betrokken is als:

bestuurder;

in- of opzittende van een motorrijtuig;

een persoon die noodreparaties aan een motorrijtuig langs de weg doet of hierbij helpt;

passagier in het openbaar vervoer;

voetganger;

fietser.
De schade is alleen verzekerd in de volgende situaties:

De schade ontstaat tijdens de looptijd van de verzekering.

De schade ontstaat tijdens het uitvoeren van werkzaamheden voor u. Of tijdens woon-werkverkeer.
Met ‘woon-werkverkeer’ bedoelen wij de normale route tussen het verblijfadres van uw werknemer en de plek waar hij werkt.

Deze verzekering geldt voor gebeurtenissen in de hele wereld
Aanvullend verzekerd zijn kosten voor procedures en rechtsbijstand die wij laten uitvoeren




Met ‘aanvullend verzekerd’ bedoelen wij dat de vergoeding bovenop de maximale vergoeding komt voor verzekerde schade.
Niet verzekerd zijn boetes, afkoopsommen en juridische kosten die met een strafproces samenhangen.
Wordt u aansprakelijk gesteld voor een schade waarvan wij vinden dat u niet aansprakelijk bent? Dan voeren wij namens u
verweer. Wij vergoeden ook de kosten hiervan.

Looptijd
Uw verzekering geldt vanaf de ingangsdatum op uw polisblad
Wij verlengen uw verzekering na elke contractvervaldatum


Na de eerste contractvervaldatum duurt uw nieuwe verzekeringsovereenkomst steeds 1 jaar.

De verzekering loopt tot u of wij de verzekering opzeggen



Wij zeggen uw verzekering op door u een brief te sturen.

In artikel 2.9, 2.10 en 2.11 leest u wanneer wij de verzekering op kunnen zeggen.
U zegt uw verzekering op door ons een brief of e-mail te sturen.

U vermeldt hierbij uw polisnummer.

In artikel 2.7 en 2.8 leest u wanneer u de verzekering op kunt zeggen.

Post:
Meijers Assuradeuren B.V.
Postbus 707
1180 AS Amstelveen

E-mail:
info@meijers.nl

Terug naar de inhoudsopgave >>

4

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering
voor verkeersdeelnemers
VRO07.7

Voor de eerste contractvervaldatum kunt u de verzekering opzeggen tot 2 maanden voor de contractvervaldatum



Uw verzekering eindigt na opzegging vanaf 00:00 uur ’s nachts op de contractvervaldatum.
Tenzij wij uw verzekering in uw nadeel aanpassen.

U kunt de verzekering dan opzeggen binnen 1 maand nadat wij de aanpassing aan u melden.

Uw verzekering eindigt dan vanaf de datum dat onze aanpassing ingaat.

Na de eerste contractvervaldatum heeft u 1 maand opzegtermijn



Tenzij u in een clausule op het polisblad leest dat een andere regeling geldt.
U kunt uw verzekering elke dag opzeggen. Uw verzekering eindigt dan 1 maand later om 00:00 uur ‘s nachts.

Wij mogen uw verzekering opzeggen vanaf de contractvervaldatum


U krijgt hierover minimaal 2 maanden voor de contractvervaldatum een brief of e-mail van ons.

Wij mogen uw verzekering aanpassen of opzeggen bij risicoveranderingen





De volgende veranderingen zien wij als risicoveranderingen:

De wet- en/of regelgeving over werkgeversaansprakelijkheid verandert.

Uw bedrijfsactiviteit verandert volgens de Kamer van Koophandel.

Uw bedrijf is niet langer in Nederland gevestigd.

U splitst of verkoopt (een deel van) uw bedrijf.

U koopt (een deel van) een ander bedrijf.

Uw bedrijf fuseert met een ander bedrijf.

U vraagt faillissement of uitstel van betaling (surseance) aan.
Passen wij uw verzekering aan door een risicoverandering? Dan geldt de aanpassing vanaf de dag dat de risicoverandering
ingaat.
Zeggen wij uw verzekering op door een risicoverandering? Dan is onze opzegtermijn 2 maanden vanaf de dag dat de
risicoverandering ingaat.

Wij mogen uw verzekering aanpassen of opzeggen als u zich niet houdt aan onze afspraken








De afspraken tussen u en ons staan in deze voorwaarden, op uw polisblad en in clausules.

Eventueel aanvullende afspraken leggen wij schriftelijk vast.
De afspraken uit de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) gelden ook.
U houdt zich bijvoorbeeld niet aan onze afspraken in de volgende situaties:

U pleegt fraude.

U betaalt uw premie niet of niet op tijd.

U meldt niet (op tijd) de juiste gegevens of veranderingen.
Wij hebben een opzegtermijn van 2 maanden als u zich niet houdt aan onze afspraken.
Wij hebben geen opzegtermijn als u ons opzettelijk misleidt.
Houdt u zich niet aan een afspraak in deze voorwaarden, maar is dit voor ons niet nadelig? Dan kunnen wij besluiten dat u wel
verzekerd blijft.

Premie en voorwaarden
U betaalt elke betaaltermijn premie





Wij verhogen uw premie met assurantiebelasting.
Wij spreken met u af in welke termijnen u premie betaalt.
U krijgt voor elke betaaltermijn een nota.
U betaalt uw premie binnen 30 dagen na de datum op de nota.

Terug naar de inhoudsopgave >>
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Wij kunnen uw premie en/of voorwaarden jaarlijks aanpassen



Dit kunnen wij pas doen vanaf uw eerste contractvervaldatum.
De veranderingen gaan in op de contractvervaldatum.

Wij stoppen uw dekking als u niet of niet op tijd betaalt







Laat u ons weten dat u uw premie niet betaalt? Dan stopt uw dekking per direct.
Betaalt u uw eerste premie niet of niet op tijd? Dan stopt uw dekking per direct.
Betaalt u een volgende premie niet of niet op tijd? Dan stopt uw dekking na 14 dagen. U krijgt een brief van ons met een
betaalherinnering.
Zonder dekking kunt u geen rechten ontlenen aan uw verzekering.
U blijft verplicht om premie te betalen zolang uw verzekering loopt.
Uw dekking gaat weer in vanaf de dag nadat wij alle openstaande bedragen van u ontvangen.

U betaalt alle kosten die het gevolg zijn van uw wanbetaling


Bijvoorbeeld incassokosten en (buiten)gerechtelijke kosten.

Wij kunnen de premie over het hele verzekeringsjaar in 1 keer opeisen


Wij doen dit alleen als u uw premie niet op tijd heeft betaald.

De premie is afhankelijk van verschillende gegevens



U geeft deze gegevens als wij hierom vragen.
Wij mogen de premie op basis van deze gegevens aanpassen.

Terug naar de inhoudsopgave >>
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3.

Uitsluitingen
Uitgesloten kosten
Uitgesloten zijn kosten van derden na schade tijdens woon-werkverkeer




Bijvoorbeeld de kosten van een advocaat.
Bijvoorbeeld de kosten die een schade-expert rekent voor het vaststellen van de schade.
Tenzij wij met u afspreken dat wij de kosten wel vergoeden.

Uitgesloten oorzaken
U krijgt geen vergoeding als de schade ontstaat of erger wordt door opzet



Het maakt niet uit of de opzet of schuld van u is, de werknemer of een andere belanghebbende.
U krijgt bijvoorbeeld geen vergoeding als u toestemming gaf voor het ontstaan van de schade.

U krijgt geen vergoeding als de schade ontstaat door radioactieve stoffen binnen een kerninstallatie


Buiten een kerninstallatie bent u alleen verzekerd als u de juiste vergunningen hebt.

U krijgt geen vergoeding als de schade ontstaat door molest (ernstig conflict)


Met ‘molest’ bedoelen wij de volgende gewelddadige acties:

Een gewapend conflict: een conflict met wapens tussen staten of georganiseerde groepen.

Een burgeroorlog: strijd tussen inwoners van een land waaraan een groot deel van de inwoners meedoet.

Een opstand: georganiseerd verzet met geweld tegen het openbaar gezag.

Binnenlandse onlusten: gewelddadige acties op verschillende plaatsen in een land.

Oproer: een gewelddadige actie tegen het openbaar gezag.

Muiterij: een gewelddadige actie van leden van een groep tegen hun leiders.

U krijgt misschien geen vergoeding als de schade ontstaat door terrorisme


Wij vergoeden alleen schade door terrorisme als wij een uitkering krijgen van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor
Terrorismeschades (NHT).

Meer informatie hierover leest u in het Protocol Afwikkeling Claims van de NHT.

U kunt dit protocol downloaden op www.terrorismeverzekerd.nl.

U krijgt geen vergoeding als de schade ontstaat door medicijnen die het rijgedrag kunnen beïnvloeden




Dit geldt alleen als de schade ontstaat tijdens woon-werkverkeer.
U krijgt ook geen vergoeding als de bestuurder niet meewerkte aan een ademtest, urineproef of bloedproef.
Tenzij u bewijst dat u niets van de situatie afwist, dat de situatie tegen uw wil plaatsvond en/of dat u niet verwijtbaar bent.

Terug naar de inhoudsopgave >>
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Uitgesloten situaties
U krijgt geen vergoeding als de wet ons dit verbiedt


Bijvoorbeeld de Sanctiewet 1977 kan ons verbieden zaken met u te doen.

U krijgt geen vergoeding als de schade door een andere verzekering wordt gedekt of gedekt zou zijn als deze
verzekering niet bestond
U krijgt geen vergoeding als u zich niet houdt aan onze afspraken






De afspraken tussen u en ons staan in deze voorwaarden, op uw polisblad en in clausules.

Eventueel aanvullende afspraken leggen wij schriftelijk vast.

U krijgt ook geen vergoeding als u zich niet houdt aan de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.
U houdt zich bijvoorbeeld niet aan onze afspraken in de volgende situaties:

U betaalt uw premie niet of niet op tijd.

U meldt niet (op tijd) de juiste gegevens of veranderingen.
Houdt u zich niet aan een afspraak in deze voorwaarden, maar is dit voor ons niet nadelig? Dan kunnen wij besluiten dat u wel
een vergoeding krijgt.

U krijgt geen vergoeding als u fraude pleegt






Met ‘fraude’ bedoelen wij dat u ons opzettelijk misleidt of probeert te misleiden. Bijvoorbeeld in de volgende situaties:

U geeft opzettelijk onvolledige of verkeerde informatie.

U probeert een vergoeding of voordeel te krijgen waar u geen recht op heeft.
Wij mogen de volgende maatregelen nemen als wij fraude vermoeden:

Wij zoeken of vragen naar extra informatie.

Wij doen (digitaal) onderzoek of laten dit doen door een onderzoeksbureau.
Wij mogen de volgende maatregelen nemen als wij fraude aantonen:

Wij zeggen uw verzekering onmiddellijk en zonder opzegtermijn op.

Wij betalen uw premie niet terug.

U heeft geen recht meer op de vergoedingen vanaf de dag dat de fraude begon.

Wij leggen al het contact met u vast. Bijvoorbeeld door onze telefoongesprekken op te nemen.

U betaalt alle kosten die het gevolg zijn van de fraude.

Wij doen aangifte van uw fraude bij de politie, het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude van het Verbond van
Verzekeraars en Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS).

U krijgt geen vergoeding als de bestuurder niet mag rijden volgens de wet



Bijvoorbeeld als de bestuurder geen geldig rijbewijs heeft.
Tenzij u bewijst dat u niets van de situatie afwist, dat de situatie tegen uw wil plaatsvond en/of dat u niet verwijtbaar bent.

U krijgt geen vergoeding als de bestuurder alcohol of drugs heeft gebruikt




Dit geldt alleen als de schade ontstaat tijdens woon-werkverkeer.
U krijgt ook geen vergoeding als de bestuurder niet meewerkte aan een ademtest, urineproef of bloedproef.
Tenzij u bewijst dat u niets van de situatie afwist, dat de situatie tegen uw wil plaatsvond en/of dat u niet verwijtbaar bent.

Terug naar de inhoudsopgave >>
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4.

Veranderingen
U zorgt dat wij altijd uw huidige postadres en e-mailadres hebben


Wij gebruiken het postadres en e-mailadres dat u als laatste aan ons heeft doorgegeven.

U meldt risicoveranderingen binnen 30 dagen



Met ‘risicoveranderingen’ bedoelen wij veranderingen waarvoor wij uw verzekering mogen aanpassen of stoppen.

In artikel 2.9, 2.10 en 2.11 leest u wanneer wij uw verzekering mogen aanpassen of stoppen.
Wij tellen de termijn van 30 dagen vanaf de datum dat de risicoverandering bij u bekend is.

Terug naar de inhoudsopgave >>
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5.

Schade
Schade melden
U meldt schade zo snel mogelijk


U vindt meer informatie over de schadeprocedure op onze website.

Het schadeformulier vindt u hier ook.

U werkt mee aan de afhandeling van de schade







U geeft ons alle informatie die wij nodig hebben.
U doet alles om schade zoveel mogelijk te beperken.
U volgt onze aanwijzingen op.
U doet niets wat nadelig is voor ons.
U helpt ons het bedrag te verhalen als een ander de schade (opzettelijk) heeft veroorzaakt.
U doet aangifte bij de politie bij een strafbaar feit.

U geeft alle andere verzekeringen die u op het moment van schade heeft aan ons door


Wij bekijken of uw aansprakelijkheid ook op een andere verzekering gedekt is.

Of dat uw aansprakelijkheid daarop gedekt zou zijn als onze verzekering niet bestond.

Schadevergoeding
Wij stellen de schadevergoeding vast en regelen de schade






Wij mogen een andere partij rechtstreeks betalen.
Wij mogen met een andere partij afspraken maken over de schade.
Wilt u de schade zelf regelen met een andere partij? Dan heeft u daarvoor onze toestemming nodig.
U geeft ons schriftelijke toestemming als dat nodig is om taken namens u uit te voeren.
Heeft u meer verzekeringen? Dan geldt bij een verschil in voorwaarden of bedrag deze verzekering voor het verschil.

Wij vergoeden de extra premie bij een premieverhoging op de autoverzekering van de verzekerde



Wij vergoeden alleen als de premieverhoging het gevolg is van een gedekte schade.
Wij vergoeden de extra premie maximaal 3 jaar.

U krijgt maximaal het verzekerd bedrag op uw polisblad


Krijgt u ook andere uitkeringen of schadevergoedingen? Dan verminderen wij de hoogte van de uitkering uit deze verzekering
met die bedragen.

U krijgt geen schadevergoeding als de schade onder een andere verzekering gedekt is


Is er discussie over de dekking van de andere verzekering? Dan betalen wij de schadevergoeding via een renteloze lening.

Vergoedt de andere verzekeraar de schade (gedeeltelijk)? Dan betaalt u ons (dat deel van) de lening terug.

Wij kunnen de andere verzekeraar hierover rechtstreeks aanspreken, zonder uw toestemming.

De wettelijke regels van verjaring van rechtsvordering zijn van toepassing


U vindt de wettelijke regels in artikel 7:942 van het Burgerlijk Wetboek.

Terug naar de inhoudsopgave >>

10

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering
voor verkeersdeelnemers
VRO07.7

6.

Klachten en geschillen
U kunt uw klacht indienen bij ons




U vindt onze klachtenprocedure op onze website.

Hier leest u ook hoe u een klacht kunt indienen.
Onze directie behandelt uw klacht.
Wij nemen binnen 14 dagen contact met u op om u te informeren over ons besluit.

U kunt naar een bevoegde rechter in Amsterdam als u het niet eens bent met het besluit


Tenzij het gaat om een bindend advies.

Het Nederlands recht is van toepassing

Heeft u nog vragen over deze voorwaarden?
Stel ze gerust. Bel naar 020 642 05 24. Of stuur een e-mail
naar info@meijers.nl. Wij helpen u graag.

Terug naar de inhoudsopgave >>

11

