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I.  Inleiding 

Definitie verzekeringsovereenkomst 
Deze overeenkomst beantwoordt, behalve als partijen uitdrukkelijk anders zijn overeen
gekomen, aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW, als en voor 
zover de door verzekerde of derde geleden schade op vergoeding waarvan tegenover de  
verzekeraar respectievelijk een verzekerde aanspraak wordt gemaakt, het gevolg is van 
een gebeurtenis waarvoor voor partijen ten tijde van het sluiten van de verzekering on
zeker was dat daaruit voor de verzekerde, respectievelijk de derde schade was ontstaan 
dan wel naar de normale loop van omstandigheden zou ontstaan. 

Mededelingsplicht 
Verzekeringnemer is verplicht om voor het sluiten van de overeenkomst aan AEGON alle 
feiten mede te delen die hij kent of behoort te kennen en waarvan hij weet of behoort te 
begrijpen dat die van belang (kunnen) zijn voor de acceptatiebeslissing van AEGON. 
Als niet of niet volledig aan de mededelingsplicht is voldaan, kan dit ertoe leiden dat 
het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Als met opzet tot het misleiden van 
AEGON is gehandeld of deze bij kennis over de ware stand van zaken de verzekering nooit 
zou hebben gesloten, heeft AEGON ook het recht de verzekering op te zeggen. 
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II.  Algemene bepalingen 

1.  Begripsomschrijvingen 

1.1.  Verzekerden: 
1.1.1  de verzekeringnemer; 
1.1.2  de door de verzekeringnemer gemachtigde bestuurder van het motorrijtuig; 
1.1.3   de eigenaar, de houder (waaronder de lessee) en de inzittenden van het  

motorrijtuig; 
1.1.4   de werkgever van de hierboven bedoelde personen, als hij aansprakelijk is voor 

de door hen met het motorrijtuig aan anderen dan henzelf veroorzaakte schade; 

1.2 Motorrijtuig 
  een op het polisblad omschreven motorrijtuig in de standaarduitvoering, de 

daaraan toegevoegde zaken en veranderingen tot ten hoogste € 1.250, en 
de meerdere toegevoegde zaken en veranderingen, als en voor zover bij de  
vaststelling van het verzekerde bedrag daarmee rekening is gehouden. 

1.3 Toegevoegde zaken: 
  de niet tot de standaarduitvoering behorende zaken, zoals accessoires,  

bijzondere constructies en geluids en telecommunicatieapparatuur voor zover 
die zijn bevestigd op of aan het motorrijtuig en alleen dienen voor gebruik in of 
met het motorrijtuig. 

1.4 Aanhangwagen: 
  een één of meerassig object, dat aan het motorrijtuig is gekoppeld of na  

koppeling daarvan is losgemaakt of losgeraakt, maar nog niet veilig buiten het 
verkeer tot stilstand is gekomen. 

1.5.  Schade: 
 Schade aan personen en schade aan zaken. 
1.5.1   Onder schade aan personen wordt verstaan: 
  letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood ten 

gevolge hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. 
1.5.2   Onder schade aan zaken wordt verstaan: 
  beschadiging, vernietiging of verloren gaan van zaken van anderen dan de  

verzekeringnemer met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. 

1.6  Verzekeringsgebied 
  Het verzekeringsgebied omvat alleen de landen, waarvoor het voor het  

motorrijtuig geldende Internationaal Motorrijtuigverzekeringsbewijs (de groene 
kaart) geldig is. 

1.7  Clausule Terrorismedekking
  Op deze verzekering is het ‘Clausuleblad Terrorismedekking bij de Nederlandse 

Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT)” van  
toepassing. Het Clausuleblad Terrorismedekking, het Protocol afwikkeling Claims 
en de Toelichting Protocol afwikkeling Claims kunt u raadplegen en downloaden 
via de website van de NHT, www.terrorismeverzekerd.nl.
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2.  Premie 

2.1.  Betaling van de premie 
2.1.1   De verzekeringnemer behoort de premie, de kosten en de assurantiebelasting te 

betalen, uiterlijk op de 30e dag nadat zij verschuldigd zijn geworden. 
2.1.2   Als de verzekeringnemer het verschuldigde bedrag weigert te betalen of dit niet 

binnen de gestelde termijn betaalt, is de dekking geschorst met ingang van de 
eerste dag van het tijdvak waarover dit bedrag verschuldigd was. AEGON hoeft 
de verzekeringnemer niet in gebreke te stellen en het verschuldigde bedrag  
behoort alsnog betaald te worden. 

2.1.3   Geen dekking wordt verleend voor gebeurtenissen die plaatsvinden in de  
schorsingsperiode. 

  De dekking gaat pas weer in op de dag na ontvangst van het verschuldigde  
bedrag door AEGON. 

2.2.  Premieberekening 
2.2.1.   De premie en de inschaling op de bonus/malustrap kunnen ook gebaseerd zijn 

op: 
2.2.1.1   de kilometrage, hieronder wordt verstaan het aantal kilometers dat jaarlijks met 

het motorrijtuig wordt gereden; 
2.2.1.2   de regio van de woon of vestigingsplaats van de verzekeringnemer; 
2.2.1.3  de cataloguswaarde of de oorspronkelijke aanschafwaarde;
2.2.1.4  het (trein)gewicht van het motorrijtuig; 
2.2.1.5   de brandstof, waaronder de door een motorrijtuig volgens het kentekenbewijs 

gebruikte brandstof wordt verstaan;
2.2.1.6  het aantal zitplaatsen in het motorrijtuig; 
2.2.1.7  de aard van de bedrijfsactiviteiten van de verzekeringnemer. 
2.2.2   Als op het polisblad één of meer van de hiervoor genoemde premiebepalende 

factoren staan vermeld, is de verzekeringnemer verplicht wijziging hiervan binnen 
dertig dagen aan AEGON te melden. Afhankelijk van de nieuwe omstandigheden, 
kunnen de premie en de inschaling op de bonus/malustrap worden gewijzigd 
met ingang van de wijzigingsdatum. 

2.3.  Bonus/malus-regeling 
2.3.1   De hoogte van de te betalen premie wordt onder andere bepaald door het 

premie percentage, zoals vermeld bij de toepasselijke trede van de bonus/malus
trap. 
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2.3.2  Bonus/malus-trap 
      De overgang naar een andere trede geschiedt
      na een verzekeringsjaar
 bonus/  verschuldigd vanuit zonder met 1 met 2
 malus  premie  trede schade schade schaden
 trede  percentage  naar trede naar trede naar trede

 20  25  20  20  15  9 
 19  25  19  20  14  8 
 18  25  18  19  13  7 
 17  25  17  18  12  7 
 16  25  16  17  11  6 
 15  25  15  16  10  6 
 14  25  14  15  9  5 
 13  30  13  14  8  4 
 12  35  12  13  7  3 
 11  37,5  11  12  6  2 
 10  40  10  11  6  2 
 9  45  9  10  5  1 
 8  50  8  9  4  1 
 7  55  7  8  3  1 
 6  60  6  7  2  1 
 5  65  5  6  1  1 
 4  75  4  5  1  1 
 3  85  3  4  1  1 
 2  95  2  3  1  1 
 1  125  1  2  1  1 

 Met drie of meer schaden in één verzekeringsjaar geschiedt de overgang naar trede 1. 

2.3.3   Na ieder verzekeringsjaar wordt de toepasselijke trede vastgesteld, met  
inacht neming van het aantal schaden in het afgelopen verzekeringsjaar. 

2.3.4.  Een schadegeval telt niet mee voor de bonus/malusregeling, als AEGON: 
2.3.4.1  geen schadevergoeding is verschuldigd; 
2.3.4.2   alleen vanwege een schaderegelingsovereenkomst of een wettelijke bepaling 

schadevergoeding is verschuldigd en de verzekerde geen (mede)schuld heeft aan 
het ontstaan van de schade; 

2.3.4.3   alleen vanwege een schaderegelingsovereenkomst of een wettelijke bepaling de 
uitgekeerde schade niet heeft kunnen verhalen, en de verzekerde geen (mede)
schuld heeft aan het ontstaan van de schade; 

2.3.4.4   de schadevergoeding geheel heeft verhaald, of niet geheel heeft kunnen  
verhalen, uitsluitend omdat de vergoeding hoger was dan de werkelijk geleden 
schade; 

2.3.4.5   een door haar betaalde schadevergoeding binnen drie maanden na afloop van 
het verzekeringsjaar volledig heeft terug ontvangen; 

2.3.4.6   uitsluitend schadevergoeding heeft betaald door de gebeurtenissen zoals  
genoemd onder 1. van hoofdstuk IV, of door het vervoer van gewonde personen. 
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2.4  Premierestitutie 
  Behalve bij opzegging door het  opzettelijk misleiden van AEGON, verleent 

AEGON bij tussentijdse beëindiging van deze verzekering op grond van 8.4 
restitutie van de premie over de nog niet verstreken verzekeringstermijn onder 
inhouding van maximaal € 25, administratiekosten. 

3 Eigen risico 
 
  Als op het polisblad een eigen risico staat vermeld, wordt dit op het vastgestelde 

schadebedrag in mindering gebracht. De verzekeringnemer is verplicht een door 
AEGON voorgeschoten eigen risico na opgave onmiddellijk terug te betalen. 

4.  Schade 

4.1.  Verplichtingen van de verzekerden 
4.1.1.   Zodra een verzekerde kennis draagt of behoort te dragen van een gebeurtenis die 

voor AEGON tot een verplichting tot schadevergoeding kan leiden, is hij verplicht: 
4.1.1.1  die gebeurtenis zo spoedig mogelijk aan AEGON te melden; 
4.1.1.2   bij oplichting, verduistering, vernieling, joyriding, diefstal van of braak aan het 

motorrijtuig of de aanhangwagen onmiddellijk aangifte te doen bij de politie; 
4.1.1.3   zijn volle medewerking te verlenen bij de regeling van de schade en alles na te 

laten wat de belangen van AEGON zou kunnen schaden; 
4.1.1.4   de aanwijzingen van AEGON nauwkeurig op te volgen en de over de schade  

gestelde vragen volledig en naar waarheid te beantwoorden; 
4.1.1.5   alle gegevens die op een schade betrekking hebben aan AEGON op te geven 

en de op deze schade betrekking hebbende brieven en andere bescheiden,  
waar onder een volledig ingevuld en door de verzekeringnemer ondertekend 
schadeaangifteformulier, onmiddellijk aan haar door te zenden; 

4.1.1.6   zich te onthouden van alles waaruit erkenning van schuld zou kunnen worden 
afgeleid. 

4.1.2.   Elk recht op schadevergoeding vervalt, als de verzekerde een van deze  
verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van AEGON heeft 
geschaad. Van een belangenbeschadiging is in ieder geval sprake als AEGON 
door het niet nakomen: 

4.1.2.1   de dekking of de aansprakelijkheid niet goed heeft kunnen beoordelen; of 
4.1.2.2   de omvang van de schade niet goed heeft kunnen vaststellen. 
4.1.3   Elk recht op schadevergoeding vervalt, als de verzekerde bij schade opzettelijk 

onjuiste gegevens verstrekt. 

4.2 Aanmelding bij het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit
  De verzekerde verklaart zich ermee akkoord dat AEGON bij diefstal of 

vermissing van een verzekerd motorrijtuig de voertuiggegevens aanmeldt 
bij het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit zodat door de overheid 
erkende particuliere organisaties door AEGON kunnen worden ingeschakeld 
voor het terugvinden en terugbezorgen van het voertuig. De verzekerde 
kan ook zelf rechtstreeks de vermissing van het voertuig doorgeven aan het 
Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit per telefoon (071) 364 17 77, die 24 uur 
per dag bereikbaar is of via het internet op  www.stichtingvbv.nl. 

 Verzekerde blijft verplicht de vermissing aan AEGON te melden. 
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5.  Algemene uitsluitingen 

  Onverminderd de uitsluitingen die staan vermeld in de bijzondere voorwaarden 
geeft deze verzekering geen dekking voor schade: 

5.1  ontstaan uit of veroorzaakt door gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, 
binnenlandse onlusten, oproer of muiterij. Voor de betekenis van deze begrippen 
gelden de begripsomschrijvingen die door het Verbond van Verzekeraars in 
Nederland op 2 november 1981 ter griffie van de arrondissementsrechtbank zijn 
gedeponeerd ondernummer 136/1981; 

5.2  ontstaan in de periode dat een motorrijtuig in beslag is genomen of wordt  
gebruikt door een besluit van een burgerlijke of militaire overheid; 

5.3  veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit atoomkernreacties of  
ioniserende straling, onverschillig hoe deze zijn ontstaan; 

5.4  die een verzekerde met opzet heeft veroorzaakt, ongeacht of die schade is  
veroorzaakt aan zijn eigen belangen of aan die van een andere belanghebbende 
bij de verzekering of aan die van een derde; 

5.5   veroorzaakt terwijl de feitelijke bestuurder niet wettelijk bevoegd is het  
motorrijtuig te besturen; 

5.6.  veroorzaakt tijdens: 
5.6.1  het deelnemen aan snelheidswedstrijden; 
5.6.2   regelmatigheids of behendigheidswedstrijden, die niet geheel binnen Nederland 

plaatsvinden; 
5.6.3  verhuur van het motorrijtuig; 
5.6.4   het beroepsmatig vervoeren van personen of van zaken, waaronder gevaarlijke 

of milieuverontreinigende stoffen, waarvoor een wettelijke vergunning is 
vereist. Deze uitsluiting geldt niet voor incidenteel vervoer van gevaarlijke 
of milieuverontreinigende stoffen wanneer er sprake is van gelimiteerde 
hoeveelheden (LQ) die als zodanig door het Reglement betreffende het vervoer 
over land van gevaarlijke stoffen (VLG/ADR) zijn aangewezen en wel per 
gebeurtenis voor alle personen tezamen tot ten hoogste het in art. 2a van het 
“Besluit bedragen aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen” vastgestelde 
verzekerde bedrag.

  De in 5.5 en 5.6 genoemde uitsluitingen gelden niet voor de verzekerde die 
aantoont, dat de daarin bedoelde omstandigheden zich buiten zijn weten en 
tegen zijn wil hebben voorgedaan en hem daarvoor redelijkerwijs geen verwijt 
treft. 

5.7   als een verzekerde enige in de algemene of de bijzondere bepalingen genoemde 
ver plichting niet is nagekomen en daardoor de belangen van AEGON heeft  
geschaad. 
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6 Verjaring 

  Een rechtsvordering tegen AEGON tot het doen van een uitkering verjaart door 
verloop van drie jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de 
tot uitkering gerechtigde met de opeisbaarheid daarvan bekend is geworden. 
Niettemin verjaart de rechtsvordering bij verzekering tegen aansprakelijkheid 
niet voordat zes maanden zijn verstreken nadat de vordering waartegen de  
verzekering dekking verleent, binnen de voor deze geldende verjarings of verval
termijn is ingesteld. 

7.  Wijziging van premie en voorwaarden 

7.1  Als AEGON haar tarieven of voorwaarden voor verzekeringen van dezelfde aard 
als deze herziet, is zij gerechtigd deze aan te passen aan de nieuwe tarieven of 
voorwaarden met ingang van een door haar te bepalen datum. 

7.2  AEGON doet van de aanpassingen schrif telijk mededeling aan de  
verzekering nemer. 

7.3  Als sprake is van premieverhoging of vermindering van de dekking, heeft 
de verzekeringnemer het recht binnen één maand nadat de wijziging hem is  
meegedeeld schriftelijk de herziening te weigeren. In dit geval eindigt de  
verzekering op de datum genoemd in de mededeling. 

7.4  De verzekering kan niet worden beëindigd, als de aanpassing van de tarieven of 
voorwaarden voortvloeit uit wettelijke regelingen. 

8.  Wijziging van risico 

8.1  De verzekeringnemer is verplicht AEGON meteen in te lichten over iedere 
omstandigheid die het risico waartegen verzekerd is, zodanig beïnvloedt, 
dat deze verzekering mogelijk niet op gelijke voorwaarden of tegen dezelfde 
premie zou zijn geaccepteerd, wanneer die omstandigheid bij het sluiten van de 
verzekering reeds zou hebben bestaan. 

8.2  Onder een omstandigheid die gemeld moet worden valt in ieder geval een 
verandering in de aard en/of de hoedanigheid van het gebruik van het 
motorrijtuig. 

8.3  Als de verzekeringnemer deze verplichting niet is nagekomen, blijf t bij  
risico vermeerdering de dekking uitsluitend van kracht met betrekking tot de 
schade, die zonder die wijziging ook zou zijn ontstaan. 

8.4  Bij een risicowijziging kan AEGON de premie en voorwaarden aanpassen of de 
verzekering met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee maanden 
beëindigen en zal hiervan schriftelijk mededeling doen aan de verzekeringnemer. 
Als er sprake is van een zodanige wijziging van het risico dat van AEGON in 
redelijkheid niet geëist kan worden de verzekering te laten doorlopen, heeft 
AEGON het recht de verzekering te beëindigen met inachtneming van een 
opzeggings termijn van dertig dagen. 
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9 Vervanging motorrijtuig 

  Gedurende reparatie of onderhoud van het motorrijtuig is deze verzekering van 
toepassing op een naar type en prijsklasse gelijksoortig vervangend motor rijtuig, 
tenzij daarvoor een andere verzekering van kracht is, ongeacht door wie, op 
welke wijze of wanneer gesloten.

10.  Duur en einde van de verzekering 

10.1 Verzekeringsduur 
  De verzekering is aangegaan voor en wordt vervolgens stilzwijgend verlengd 

volgens de op het polisblad vermelde termijn. 

10.2.  Einde van de verzekering 
 De verzekering eindigt door schriftelijke opzegging: 
   door verzekeringnemer of door AEGON per de contractsvervaldatum, met 

een opzegtermijn van ten minste twee maanden;  door verzekeringnemer of 
door AEGON na schademelding maar uiterlijk dertig dagen nadat de schade 
is afgewikkeld met een opzegtermijn van ten minste twee maanden. Bij opzet 
van een verzekerde om AEGON te misleiden, kan direct door AEGON worden 
opgezegd; 

   door de verzekeringnemer binnen twee maanden nadat AEGON tegenover 
verzekeringnemer een beroep op de niet nakoming van de mededelingsplicht 
bij het aangaan van de verzekering heeft gedaan. De verzekering eindigt op de 
datum die in de opzeggingsbrief is vermeld; 

   door AEGON binnen twee maanden na de ontdekking door AEGON dat 
verzekeringnemer de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering 
niet is nagekomen en verzekeringnemer daarbij heeft gehandeld met het opzet 
AEGON te misleiden en/of AEGON de verzekering bij kennis van de ware stand 
van zaken niet zou hebben gesloten. De verzekering eindigt op de datum die in 
de opzeggingsbrief is vermeld. 

10.2.2   als de verzekering deel uitmaakt van een collectieve overeenkomst en AEGON 
of verzekeringnemer deze collectieve overeenkomst schriftelijk opzegt per 
premievervaldatum met een opzegtermijn van ten minste twee maanden; 

10.2.3   De verzekering eindigt door schriftelijke opzegging door AEGON zodra de 
situatie zoals omschreven in 5.4 (opzet) van dit hoofdstuk of 4.2 van hoofdstuk IV.  
(alcohol/drugs) zich voordoet; 

10.2.4   De verzekering eindigt zodra het motorrijtuig gewoonlijk in het buitenland wordt 
gestald. De verzekeringnemer is verplicht AEGON hiervan onmiddellijk in kennis 
te stellen; 

10.2.5   De verzekering eindigt als een verzekerde of zijn erfgenamen ophouden belang 
te hebben bij het motorrijtuig en ook de feitelijke macht over het motorrijtuig 
verliezen. De verzekeringnemer of zijn erfgenamen zijn verplicht daarvan binnen 
acht dagen aan AEGON mededeling te doen. 

10.2.6   Als verzekeringnemer overlijdt, kunnen zijn erfgenamen en de verzekeraar de 
overeenkomst binnen negen maanden nadat zij met dit overlijden bekend zijn 
geworden met inachtneming van een termijn van één maand opzeggen. 

10.2.7   De verzekering eindigt verder zodra de verzekeringnemer in staat van faillissement 
is komen te verkeren.
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11.  Overige bepalingen 

11.1 Adres 
  Kennisgevingen door AEGON aan de verzekeringnemer geschieden 

rechtsgeldig aan diens laatste bij AEGON bekende adres of aan het adres van  
de tussen persoon door wiens bemiddeling deze verzekering loopt. 

11.2 Uw privacy
  Alle door u aan AEGON Schadeverzekering N.V. verstrekte persoonsgegevens 

worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens 
verwerkt onder verantwoordelijkheid van AEGON Nederland N.V., waarmee 
AEGON Schadeverzekering N.V. in een groep is verbonden. Deze gegevens worden 
verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor het uitvoeren 
van marketingactiviteiten, voor fraudebestrijding en integriteitbewaking binnen 
financiële instellingen, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan 
wettelijke verplichtingen.

  Ook andere dochterondernemingen van AEGON Nederland N.V. kunnen uw 
persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden verwerken. Zij bieden 
producten op financieel gebied aan en/of bemiddelen hierin. U wordt 
nader geïnformeerd over welke financiële producten dit zijn, over welke 
dochterondernemingen dit zijn als zij niet de naam AEGON voeren en over 
de wijze waarop u aan kunt geven dat u geen nadere informatie meer wilt 
ontvangen. Al deze informatie alsmede een nadere toelichting daarop kunnen 
worden geraadpleegd op het internet. AEGON Schadeverzekering N.V. heeft het 
recht uw telefoongesprek op te nemen en terug te luisteren. 

  In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan AEGON gegevens 
raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. Doelstelling hiervan is risico’s te 
beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is 
van toepassing. U kunt de tekst raadplegen op www.stichtingcis.nl

11.3  Toepasselijk recht 
  Op deze verzekeringsovereenkomst zelf is Nederlands recht van toepassing. 

11.4  Klachten 
  Heeft u een klacht, dan horen we dat graag van u. Schrijf een brief naar de 

Directie van AEGON Schadeverzekering N.V., Postbus 6, 2501 AC Den Haag. Is uw 
klacht niet naar uw tevredenheid behandeld? Dan kunt u binnen drie maanden 
na behandeling van de klacht door AEGON Schadeverzekering N.V., terecht bij 
de onafhankelijk Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 
93257, 2509 AG Den Haag. Telefoonnummer (0900) 355 22 48 (€ 0,10 per minuut). 
www.kifid.nl <http://www.kifid.nl>. Als u hier geen gebruik van wilt maken of u 
bent niet tevreden dan kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.

11.5 Geschillen 
  Rechtsvorderingen die voorvloeien uit of samenhangen met deze overeenkomst 

behoren te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag. 
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III.  Bijzondere bepalingen aansprakelijkheidsdekking
 (als uit het polisblad blijkt dat deze dekking is meeverzekerd) 

 Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen 
  Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de voorwaarden is bepaald, wordt 

deze verzekering geacht aan de door de Wet Aansprakelijkheidsverzekering 
Motorrijtuigen (WAM) gestelde eisen te voldoen.

1.  Omschrijving van de dekking 

  De verzekering dekt tijdens haar duur de aansprakelijkheid van de verzekerden 
voor: 

1.1   schade (aan personen en zaken) toegebracht met of door het motorrijtuig, met 
uitzondering van schade toegebracht aan de bestuurder; 

2.  Verzekerd bedrag 

2.1  De dekking geldt tot ten hoogste het voor aansprakelijkheid verzekerde bedrag 
per gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen. 

2.2  Voor een gebeurtenis, die plaatsvindt binnen het verzekeringsgebied, waar door 
een met de WAM overeenkomende wet of enige andere wettelijke verplichting 
een hoger verzekerd bedrag is voorgeschreven, verleent de verzekering dekking 
voor dat hogere bedrag. 

2.3  Zo nodig boven het verzekerde bedrag zijn gedekt de door de verzekerde 
gemaakte kosten ter voorkoming of vermindering van meerdere schade, mits 
hij voor de schade aansprakelijk is en zijn aansprakelijkheid onder de dekking 
van deze verzekering valt. Deze kosten worden per gebeurtenis vergoed tot 
ten hoogste eenmaal het verzekerde bedrag. Onder kosten ter voorkoming of 
vermindering van meerdere schade wordt in dit verband ook verstaan schade 
aan zaken die bij het nemen van de hier bedoelde maatregelen worden ingezet. 

3.  Aanhangwagen/vervoerde zaken/grondverzetwerkzaamheden 

3.1  Deze dekking geldt met betrekking tot de aanhangwagen uitsluitend, als deze 
blijkens het polisblad is meeverzekerd. 

3.2.   Onder de dekking is begrepen de aansprakelijkheid voor schade, toegebracht met 
of door: 

3.2.1  een aanhangwagen; 
3.2.2   zaken die zich – anders dan tijdens het laden en lossen – bevinden op dan wel 

vallen of gevallen zijn van het motorrijtuig of van de aanhangwagen; 
3.2.3   zaken, die zijn bevestigd op of aan het motorrijtuig of de aanhangwagen, dan wel 

daaraan zijn gekoppeld; 
3.2.4   een aanhangwagen, terwijl deze is losgekoppeld van het motorrijtuig en veilig 

buiten het verkeer tot stilstand is gekomen; 
3.2.5   zaken tijdens laden en lossen, ook met een op het motorrijtuig of de aanhangwagen 

aanwezige installatie; 
3.2.6  het motorrijtuig of de aanhangwagen tijdens grondverzetwerkzaamheden. 
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3.3   De onder 3.2.4, 3.2.5 en 3.2.6 omschreven dekking is uitsluitend van kracht voor 
zover ter zake geen andere verzekering van kracht is, al dan niet van oudere 
datum. 

4.   Schade aan motorrijtuigen van de verzekeringnemer en aan zaken 

van de passagiers 

4.1   Onder de dekking is begrepen schade, toegebracht met of door het motorrijtuig 
aan een ander motorrijtuig van de verzekeringnemer, mits de schade is veroorzaakt 
buiten de gebouwen en terreinen, die de verzekeringnemer voor zijn bedrijf 
in gebruik heeft. Onder de dekking is niet begrepen schade die is gedekt door 
een andere verzekering, al dan niet van oudere datum. De dekking beperkt zich 
verder tot schade aan de hiervoor bedoelde motorrijtuigen zelf. De verzekering 
geeft dus geen dekking voor gevolgschade (waaronder begrepen bedrijfsschade, 
waardevermindering van het beschadigde, vervangende autohuur en bonus/
malusverlies). 

4.2   Onder de dekking is begrepen de aansprakelijkheid voor schade aan persoonlijke, 
tot de particuliere huishouding van de passagiers behorende zaken, mits het  
motorrijtuig eveneens is beschadigd tijdens de gebeurtenis. 

4.3  Onder de dekking is begrepen schade aan de stoffering van het motorrijtuig, als 
deze is verontreinigd tijdens het kosteloos vervoeren van gewonde personen. 

5.  Zekerheidstelling 

5.1  Als ter waarborging van de rechten van de benadeelden door een overheid 
het stellen van een zekerheid wordt verlangd om de opheffing van een op het  
motorrijtuig gelegd beslag of de invrijheidstelling van de verzekerde te verkrijgen, 
zal AEGON deze zekerheid stellen tot ten hoogste € 50.000, voor alle verzekerden 
tezamen. 

5.2  De verzekerde, voor wie de zekerheid wordt gesteld, behoort door de gebeurtenis 
tegenover AEGON een aanspraak op vergoeding te hebben. 

5.3  Uitsluitend AEGON is gerechtigd over de zekerheidstelling te beschikken, zodra 
deze wordt vrijgegeven. De verzekerde is verplicht alle medewerking te verlenen 
om terugbetaling te verkrijgen. 

6.  Proceskosten en wettelijke rente 

 Zo nodig boven het verzekerde bedrag is onder de verzekering begrepen: 

6.1  de met toestemming of op verlangen van AEGON gemaakte kosten van proces en 
rechtskundige bijstand; 

6.2  de wettelijke rente over het door de verzekering gedekte gedeelte van de 
hoofdsom. 
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7.  Bijzondere uitsluitingen 

  Onverminderd de in algemene bepalingen genoemde dekkingsuitsluitingen is 
uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade: 

7.1   aan roerende of onroerende zaken, die de verzekerde in eigendom toebehoren 
of die hij uit welke hoofde dan ook onder zich heeft, met inbegrip van de 
gevolgschade, voor zover elders in de polis niet anders is bepaald; 

7.2   veroorzaakt door hen, die zich door diefstal of geweldpleging de macht over het 
motorrijtuig hebben verschaft en door hen, die – dit wetende – het motorrijtuig 
zonder geldige redenen gebruiken; 

 

8 Schaderegeling en beoordeling schuldvraag 

  AEGON belast zich met de beoordeling van de schuldvraag en met de regeling en 
de vaststelling van de schade. AEGON heeft het recht benadeelden rechtstreeks 
schadeloos te stellen en met hen schikkingen aan te gaan. Zij zal daarbij de  
belangen van de verzekerden steeds in het oog houden. 

9.  Verhaalsrecht 

9.1  In alle gevallen waarin AEGON op grond van de wet schadevergoeding is 
verschuldigd, terwijl de verzekerde geen rechten aan de verzekering kan ontlenen, 
zal AEGON de schadevergoeding en de kosten verhalen op de verzekeringnemer 
of op de aansprakelijke verzekerde. 

9.2  Als de verzekerde geen rechten kan ontlenen aan de verzekering op grond van 
omstandigheden die zich buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan 
en hem daarvan redelijkerwijs geen verwijt treft, maakt AEGON tegenover hem 
geen gebruik van haar verhaalsrecht. 
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IV.  Bijzondere bepalingen beperkte en uitgebreide cascodekking 
 (als uit het polisblad blijkt dat één van deze dekkingen is meeverzekerd) 

1.  Omschrijving van rubriek A. Beperkte cascodekking 

  De verzekeringnemer heeft recht op vergoeding van schade door beschadiging 
of verlies van de op het polisblad omschreven verzekerde objecten door: 

1.1  A.1: brand, ontploffing, kortsluiting – ook als gevolg van eigen gebrek – en 
bliksem inslag; 

1.2  A.2: joyriding, diefstal, oplichting, verduistering door anderen dan de verzekerde 
en braak aan het motorrijtuig; 

1.3  A.3: beschadiging van uitsluitend ruiten of andere glazen onderdelen, inclusief 
de door de glasscherven veroorzaakte andere schade aan het motorrijtuig; 

1.4  A.4: natuurkrachten, waaronder overstroming, hagel en storm (minimaal 
windkracht 7); 

1.5 A.5: botsing met loslopende dieren of met vogels; 

1.6 A.6: relletjes, waaronder worden verstaan incidentele geweldsmanifestaties; 

1.7  A.7: een plotseling van buiten komend onheil gedurende de tijd, dat het motorrijtuig 
voor vervoer aan de zorg van een vervoersonderneming is toevertrouwd; 

1.8 A.8: luchtvaartuigen en daaruit vallende voorwerpen. 

2.  Omschrijving van rubriek B. Uitgebreide cascodekking 

  De verzekeringnemer heeft recht op vergoeding van schade door beschadiging 
of verlies van de op het polisblad omschreven verzekerde objecten door: 

2.1 de onder 1. genoemde gebeurtenissen;  

2.2  botsing, aanrijding, slippen, omslaan, van de weg of te water geraken, vandalisme, 
vernieling of een ander plotseling van buiten komend onheil anders dan de onder 
1. genoemde gebeurtenissen, ook als gevolg van eigen gebrek. 

3 Bijzondere kosten 

  Bij een gedekte gebeurtenis vergoedt AEGON zo nodig boven het verzekerde 
bedrag de redelijkerwijs gemaakte kosten van noodreparatie, berging, bewaking 
en/of vervoer naar een dealer of autoherstelbedrijf naar keuze van de verzekerde 
en een eventuele bijdrage in averij grosse. 

4.  Bijzondere uitsluitingen 

  Onverminderd de in algemene bepalingen genoemde dekkingsuitsluitingen 
heeft de verzekerde geen recht op vergoeding van schade, die voortvloeit uit 
beschadiging of verlies van het motorrijtuig: 
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4.1.   door verduistering, oplichting, diefstal of joyriding, dan wel poging daartoe, voor 
zover die het gevolg is van aan de verzekerde te verwijten onvoldoende zorg 
voor het motorrijtuig, waarvan in ieder geval sprake is als bij het verlaten van het  
motorrijtuig: 

4.1.1  de (contact)sleutels daarin zijn achtergelaten; 
4.1.2  het overschrijvingsbewijs daarin is achtergelaten; 
4.1.3   kostbare zaken zoals een (mobiele) telefoon, een uitneembare (slede)radio of het 

afneembare front van een radio zichtbaar zijn achtergelaten, anders dan in de 
afgesloten bagageruimte en volledig aan het oog onttrokken. Dit geldt uitsluitend 
bij schade door diefstal uit of door braak aan het motorrijtuig en bij poging daartoe; 

4.1.4   niet alle ramen en deuren zijn (af)gesloten. 
  Als de (contact)sleutels of het overschrijvingsbewijs na de gebeurtenis niet 

kunnen worden overgelegd, wordt aangenomen dat zij bij het verlaten van het 
motorrijtuig daarin zijn achtergelaten. 

4.2  ontstaan terwijl de gemachtigde bestuurder van een verzekerd motorrijtuig op het 
moment van de gebeurtenis onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank 
of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeert, dat hij niet in staat moet 
worden geacht het motorrijtuig naar behoren te besturen. Als de gemachtigde 
bestuurder op grond van artikel 8 lid 1 of lid 2 Wegenverkeerswet strafrechtelijk 
is veroordeeld of een strafrechtelijk schikkingsvoorstel heeft aanvaard, wordt 
dat gelijkgesteld aan de situatie dat de bestuurder niet in staat was om het 
motorrijtuig naar behoren te besturen; 

4.3 door geleidelijk werkende invloeden. 

  De uitsluiting, als omschreven in 4.2, geldt niet voor de verzekeringnemer, die 
aantoont dat de desbetreffende omstandigheid zich buiten zijn weten of tegen 
zijn wil heeft voorgedaan en dat hem ten aanzien daarvan redelijkerwijs niets valt 
te verwijten.

5.   Regeling van schade door beschadiging of verlies van verzekerde zaken 

5.1   De verzekeringnemer is verplicht AEGON desgewenst in de gelegenheid te 
stellen de schade door een deskundige te laten vaststellen, alvorens tot herstel 
of vervanging wordt overgegaan. 

5.2  De verzekeringnemer heeft het recht op eigen kosten ook een deskundige aan te 
wijzen. 

5.3  Bij verschil van mening tussen de beide deskundigen, benoemen zij gezamenlijk 
een derde deskundige, wiens schadevaststelling binnen de grenzen van de beide 
taxaties moet blijven en bindend zal zijn. De kosten van de derde deskundige 
komen voor rekening van AEGON. 

5.4.   Bij oplichting, verduistering of diefstal van het motorrijtuig heeft de 
verzekeringnemer recht op schadevergoeding: 

5.4.1   als binnen dertig dagen na de melding van de gebeurtenis bij AEGON het 
motorrijtuig nog niet is teruggevonden; en 

5.4.2   nadat de eigendomsrechten aan AEGON zijn overgedragen en het kentekenbewijs 
deel 1 en 2 en het overschrijvingsbewijs door AEGON zijn ontvangen. 
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6 Overdracht van eigendomsrechten 

  Bij totaal verlies heeft AEGON het recht de restanten inclusief de eventueel door 
ons te vergoeden extra voorzieningen en accessoires over te dragen aan een 
door AEGON aan te wijzen partij en vindt de uitkering eerst plaats, nadat AEGON 
de demontageverklaring en de kopie van het vrijwaringsbewijs heeft ontvangen.

7.  Vergoeding van schade 

7.1  Als in het verzekerde bedrag de B.T.W. niet is inbegrepen, geschiedt de 
schadevergoeding exclusief B.T.W. 

7.2.   AEGON vergoedt tot ten hoogste het voor het motorrijtuig verzekerde bedrag –  
vermeerderd met de waarde van de toegevoegde zaken tot maximaal € 1.250, – bij: 

7.2.1   beschadiging van het motorrijtuig, de herstelkosten tot ten hoogste het verschil 
tussen de waarde van het motorrijtuig onmiddellijk voor het ontstaan van de 
beschadiging en de waarde van de restanten; 

7.2.2  verlies van het motorrijtuig, de waarde daarvan onmiddellijk voor het verlies. 

7.3  Het hiervoor bepaalde is overeenkomstig van toepassing voor de blijkens  
het polisblad meeverzekerde objecten (een aanhangwagen bijvoorbeeld),  
met dien verstande dat de vergoeding voor de toegevoegde zaken van alle  
(mee)verzekerde objecten tezamen genomen maximaal € 1.250, bedraagt. 

8.  Eigen risico 

8.1  Voor iedere onder de beperkte of uitgebreide cascodekking gedekte gebeurtenis 
geldt het op het polisblad vermelde eigen risico, behalve de in deze voorwaarden 
genoemde uitzonderingen. 

8.2.   Tenzij op het polisblad anders staat vermeld wordt bij uitsluitend ruitschade: 
8.2.1   het eigen risico tot € 75, verminderd als de ruit wordt vervangen door een 

bij  Glasgarant aangesloten herstelbedrijf. Deze vermindering geldt uitsluitend  
wanneer rechtstreeks aan AEGON wordt gefactureerd; 

8.2.2  geen eigen risico in mindering gebracht als de ruit wordt gerepareerd. 

8.3   Als er sprake is van één evenement waarbij zowel voor de Aansprakelijkheids
dekking als de Cascodekking een eigen risico van toepassing is, wordt slechts 
éénmaal het hoogst geldende eigen risico in mindering gebracht.

9.  Verhaalsrecht 

  AEGON doet tegenover de verzekerden geen afstand van haar verhaalsrecht voor 
schade aan het motorrijtuig: 

9.1  voor zover de schade is ontstaan onder omstandigheden, die volgens deze 
voorwaarden ten opzichte van hen een uitsluitingsgrond opleveren; 

9.2  ontstaan gedurende de tijd, dat het motorrijtuig tegen betaling in behandeling, 
onderhoud of reparatie is.
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