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schrijving van dekking van de polisvoorwaarden van 
die verzekeringen.

3 Uitsluitingen
Atoomkernreacties
Schade door of verbandhoudende met atoomkernre-
acties.
a.  Onder atoomkernreacties te verstaan atoomkernre-

acties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan.
b.  De uitsluiting ter zake van atoomkernreacties geldt 

niet voor radioactieve nucliden, die zich buiten een 
kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of 
bestemd zijn om gebruikt te worden voor industri-
ele, commerciële, landbouwkundige, medische, 
wetenschappelijke, onderwijskundige doeleinden 
of (niet militaire) beveiligingsdoeleinden, mits er 
een door enige rijksoverheid afgegeven vergunning 
(voor zover vereist) van kracht is voor vervaar-
diging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van 
radioactieve stoffen. Onder ‘kerninstallatie’ wordt 
verstaan een kerninstallatie in de zin van de Wet 
Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad 
1979225), alsmede een kerninstallatie aan boord 
van een schip.

c.  Voor zover op grond van enige wet of enig verdrag 
een derde voor de geleden schade aansprakelijk is, 
is het onder b. vermelde niet van toepassing.

Molest
Schade door of verbandhoudende met molest. Onder 
molest te verstaan:
a. Gewapend conflict
     Elk geval waarin staten of andere georganiseerde 

partijen elkaar, of althans de een de ander, met-
gebruik van militaire machtsmiddelen bestrijden. 
Gewapend conflict is ook het gewapende optreden 
van een Vredesmacht der Verenigde Naties.

b. Burgeroorlog
     Een min of meer georganiseerde gewelddadige 

strijd tussen inwoners van eenzelfde staat waarbij 
een belangrijk deel van de inwoners van die staat 
is betrokken.

c. Opstand
     Georganiseerd gewelddadig verzet binnen een 

staat, gericht tegen het openbaar gezag.
d. Binnenlandse onlusten
     Min of meer georganiseerde gewelddadige hande-

lingen die zich op verschillende plaatsen voordoen 
binnen een staat.

e. Oproer
     Een min of meer georganiseerde plaatselijke ge-

welddadige beweging, gericht tegen het openbaar 
gezag.

f. Muiterij
     Een min of meer georganiseerde gewelddadige 

beweging van leden van de gewapende macht, 
gericht tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn.
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Hier leest u de polisvoorwaarden die gelden voor alle
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1 Begripsomschrijvingen
- Premievervaldag
   De eerste dag van de periode waarop een vervolgpre-
mie betrekking heeft. Dit is bijvoorbeeld de eerste dag 
van de maand als u de premie per maand betaalt.

- Verzekeraar
   Het bedrijf (de risicodrager) dat ervoor zorgt dat u ver-
zekerd bent. In uw Persoonlijk Digitaal Dossier staat wie 
de verzekeraar is. 

- Verzekerde
   Wie er verzekerd zijn leest u in de polisvoorwaarden per 
verzekering.

- Verzekeringnemer
   Degene die de verzekering heeft gesloten. Zijn of haar 
naam staat op de polis als verzekeringnemer of is zo 
in de administratie van de verzekeraar opgenomen. 
Hierna ‘u’.

- Verzekeringsjaar
  a.  Het eerste verzekeringsjaar van een verzekering of 

dekking loopt vanaf de ingangsdatum tot de eerste 
dag van dezelfde maand in het volgende kalender-
jaar.

  b.  De volgende verzekeringsjaren of dekkingen lopen 
steeds een heel jaar. Ze beginnen steeds op de 
eerste dag van de maand na het aflopen van het 
verzekeringsjaar daarvoor.

- Verzekeringstermijn
   De periode waarvoor de verzekering is aangegaan. U 
vindt deze periode per verzekering op uw polisblad.

- Wij
   Verzekeruzelf.nl B.V., gevestigd in ’s-Hertogenbosch. 
Intrasurance B.V. is de gevolmachtigde van de verzeke-
raar. Dat betekent dat Intrasurance B.V. alle zaken regelt 
voor deze verzekeraar. Verzekeruzelf.nl is de dienstver-
lener via wie u uw verzekering afsluit. 

2 Omschrijving van dekking
De dekking per verzekering leest u in het hoofdstuk Om-
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4.6 Verhaalsrecht
Door schade te betalen krijgen wij uw vorderingsrech-
ten op andere (rechts)personen. Die rechten kunnen 
we uitoefenen tegenover:
a. anderen;
b. andere (rechts)personen, en wel:
  • verzekeringnemer;
  • een medeverzekerde;
  •  de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, 

de geregistreerde partner of levensgezel van de 
verzekerde;

  • bloedverwanten in de rechte lijn van verzekerde;
  • een werknemer of werkgever van verzekerde;
  •  iemand die bij dezelfde werkgever werkt als de 

verzekerde.
Wij krijgen alleen een vordering op deze andere 
(rechts) persoon als er geen dekking was geweest als 
de verzekerde de schade zelf had veroorzaakt. Deze 
bepaling geldt niet voor een ongevallenverzekering
of ongevallendekking.

5 Premie
5.1 Premiebetaling
U bent verplicht de premie, inclusief assurantiebelas-
ting, te betalen. U kunt uw premie alleen betalen via 
automatische incasso. 

Aanvangspremie
 U moet binnen 14 dagen na de start van uw verzeke-
ring betaald hebben. Doet u dit niet, dan heeft u ook 
geen dekking. 

Vervolgpremie
 Bij een lopende verzekering moet u de premie (plus 
assurantiebelasting) betalen op de eerste dag van de 
periode waarop de premie betrekking heeft.

5.2 Sancties bij niet nakomen betalingsverplich-
tingen
Als u de premie en assurantiebelasting niet heeft 
betaald op de datum waarop u moest betalen, bent u
in verzuim. De dekking vervalt dan automatisch. Een 
aanmaning is daarvoor niet nodig.

De verzekering geeft geen dekking bij schadegevallen 
die plaatsvinden:
a.  nadat u de premie en assurantiebelasting moest 

betalen en dat niet heeft gedaan. Wij doen alleen 
een beroep op deze regeling als u ten minste 21 
dagen niet heeft betaald (terwijl dat wel moest). 
Bij een vervolgpremie doen wij alleen een beroep 
op deze regeling als wij u op de wettelijk voorge-
schreven manier hebben aangemaand.

b.  u weigert de premie en assurantiebelasting (volle-
dig) te betalen.

U bent ook verplicht de premie en assurantiebelasting 
te betalen als u geen dekking heeft. De verzekerin-

4 Schade
4.1 Verplichtingen bij schade
Bereddingsplicht
U moet binnen redelijke grenzen alles doen om ver-
dere schade te voorkomen of te verminderen, zoals 
dat in de wet is omschreven. Deze verplichting geldt 
niet voor een ongevallenverzekering of ongevallen-
dekking.

Schademeldingsplicht
Als u (of de verzekerde) weet of hoort te weten van 
een schadegeval, bent u (of de verzekerde) verplicht 
die schade zo snel als redelijkerwijs mogelijk is aan 
ons te melden.

Schade-informatieplicht
U (of de verzekerde) bent verplicht binnen een rede-
lijke termijn alle inlichtingen en stukken aan ons te 
leveren die wij nodig hebben om te beoordelen of wij 
een bedrag moeten uitkeren.

Medewerkingsplicht
U (en de verzekerde) bent verplicht goed mee te 
werken en niets te doen in ons nadeel.

4.2 Sancties bij niet nakomen verplichtingen bij 
schade
Schaden van belangen
De verzekering dekt de schade niet als u (of de verze-
kerde) zich niet heeft gehouden aan een verplichting 
bij schade en als wij daardoor (in een redelijk belang) 
zijn benadeeld.

Opzet tot misleiding
De verzekering dekt de schade niet als u (of de verze-
kerde) ons bewust verkeerde informatie heeft
gegeven, of dat heeft geprobeerd. En als daarbij het 
doel was ten onrechte een uitkering te krijgen.

Andere verzekering / voorziening / regeling
De verzekering of dekking dekt de schade niet als u 
rechten kunt ontlenen aan een andere verzekering,
voorziening of regeling (of als u deze rechten zou 
kunnen ontlenen als de verzekering niet zou be-
staan). Deze bepaling geldt niet voor een ongevallen-
verzekering of ongevallendekking.

Uitkeringsplicht
Wij doen ons best om zo snel mogelijk uit te keren. 
Wij zijn echter niet verplicht een bedrag uit te keren 
binnen vier weken nadat wij alle gegevens hebben 
ontvangen die nodig zijn om het recht op uitkering 
vast te stellen.

4.5 Betaling aan derden
Wij mogen andere (rechts)personen rechtstreeks 
betalen en/of schikkingen met hen aangaan.
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van de overeenkomst niet meer van ons kan worden 
verlangd. 

   Wij hanteren een opzegtermijn van twee maanden. 
Als voortzetting niet van ons kan worden verlangd, 
hanteren we geen opzegtermijn.

Geen risico gelopen
 Na afloop van een verzekeringsjaar waarin u, de verze-
kerde en wij geen risico hebben gelopen. Daarbij geldt 
als aanvullende eis dat wij de verzekering opzeggen 
binnen één maand na afloop van dat verzekeringsjaar. 
De verzekering eindigt dan direct na afloop van dat 
verzekeringsjaar.

Niet nakomen mededelingsplicht
 Als wij aangeven dat u zich niet aan uw medede-
lingsplicht heeft gehouden. De verzekering eindigt dan 
op de dag die in het opzeggingsbericht is genoemd.

9 Aanvullende polisbepalingen
9.1 Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Wij kunnen persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt 
ook ter beschikking stellen aan andere partijen. U kunt 
hierbij denken aan hulpen dienstverleners, experts en 
herstelbedrijven.

9.2 Toepasselijk recht
Op alle verzekeringsovereenkomsten met ons is Neder-
lands recht van toepassing.

9.3 Opschortende voorwaarde
Het kan verboden zijn dat wij een verzekeringsover-
eenkomst met u sluiten (op grond van nationale of
internationale (sanctie)regels). De overeenkomst komt 
niet tot stand als u of een andere belanghebbende
voorkomt op een nationale of internationale sanctie-
lijst. Wij toetsen dit achteraf. Daarom is een ‘opschor-
tende voorwaarde’ van kracht. Wij voeren de toetsing 
zo snel mogelijk uit. Als u of een andere belangheb-
bende niet voorkomt op een sanctielijst, dan is de 
overeenkomst geldig vanaf ingangsdatum die op de 
polis staat. Als een persoon wel voorkomt op een sanc-
tielijst, informeren wij de aanvrager daarover schrifte-
lijk. Wij doen dit in ieder geval binnen 10 dagen nadat 
wij de polis hebben verzonden.

De opschortende voorwaarde luidt:
De overeenkomst komt alleen tot stand als uit toetsing 
niet blijkt dat het verboden is om op grond van
Sanctiewet of regelgeving financiële diensten te verle-
nen voor of aan:
• verzekeringnemer;
•  verzekerden, medeverzekerden en andere (rechts) 

personen die voordeel zouden kunnen hebben bij het 
bestaan van de overeenkomst;

•  vertegenwoordigers en gemachtigden van het bedrijf 
van verzekeringnemer;

gen gelden weer na de dag waarop wij alle premie en 
assurantiebelasting hebben ontvangen.

5.3 Terugbetaling van premie
Bij tussentijdse beëindiging de verzekering, ontvangt 
u de teveel betaalde premie en assurantiebelasting 
terug, onder aftrek van administratiekosten. Dit geldt 
niet als de verzekering wordt beëindigd omdat u (of 
de verzekerde) ons bewust verkeerde informatie heeft 
gegeven, of dat heeft geprobeerd. En als daarbij het 
doel was ten onrechte een uitkering te krijgen.

5.4 Premievaststelling
Premie per verzekeringstermijn
 Wij stellen vóór iedere nieuwe verzekeringstermijn de 
premie per verzekering opnieuw vast.

Recht van opzegging
 Als de nieuwe premie hoger is dan de huidige premie, 
laten wij dat vóór de nieuwe verzekeringstermijn we-
ten. U kunt de verzekering dan opzeggen.

6 Herziening van tarieven en/of voorwaarden
Als wij de tarieven of voorwaarden voor verzekeringen 
of dekkingen veranderen, mogen wij ook uw verze-
keringen of dekkingen aan die nieuwe tarieven of 
voorwaarden aanpassen. We laten dit vooraf weten.

Als wij een aanpassing doorvoeren in de verzekering 
of de dekking, kunt u de verzekering opzeggen. U kunt 
zelf aangeven op welke dag uw verzekering stopt. De 
verzekering wordt dan ook op die dag beëindigd. U 
betaalt vanaf dan geen premie meer.

7 Wijziging van het risico
De informatie over risicowijziging en risicobeperking 
per verzekering leest u in het hoofdstuk Wijziging van 
het risico van de polisvoorwaarden van die verzekerin-
gen.

8 Einde van de verzekering
8.1 Opzegging door verzekeringnemer
U kunt uw verzekering op elk gewenst moment stop-
pen. Dit kunt u zelf doen in uw Persoonlijk Digitaal 
Dossier op www.verzekeruzelf.nl. De verzekering stopt 
meteen of op de datum in de toekomst die u aangeeft. 
Heeft u te veel premie betaald? Dan storten wij die 
terug. Zonder opzegging verlengen we uw verzekering 
automatisch. 

8.2 Opzegging door verzekeraar
De verzekering eindigt als wij deze opzeggen in de 
volgende gevallen:

Verzekeringstermijn
 • aan het einde van die periode;
•  op een ander moment, maar alleen als voortzetting 
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Polisvoorwaarden Motorrijtuigverzekering 
WA oldtimer PP 4215-03

Deze voorwaarden vormen één geheel met de polis-
voorwaarden die gelden voor alle verzekeringen. Als 
er verschillen zijn, gelden de polisvoorwaarden van 
dit product.

Inhoud
1. Begripsomschrijvingen
2. Omschrijving van dekking
3. Uitsluitingen
4. Schade
5. Premie
6. Herziening van tarieven en/of voorwaarden
7. Wijziging van het risico
8. Einde van de verzekering
9. Aanvullende polisbepalingen
10. Terrorisme

1 Begripsomschrijvingen
-  Verzekerde 

 De verzekerden zijn: 
a.  de verzekeringnemer (u). Dit is de persoon die 

deze verzekering heeft afgesloten en die ervoor 
zorgt dat de premie wordt betaald;

  b. de bezitter of de houder van uw oldtimer;
  c.  personen die met uw toestemming met uw oldti-

mer rijden of erin meerijden;
  d.  uw werkgever of de werkgever van een andere 

verzekerde, maar alleen als deze als werkgever 
aansprakelijk is voor het gedrag van zijn werkne-
mers.

-   Oldtimer 
In deze voorwaarden verstaan we onder oldtimer:

  a.  de oldtimer die op uw polis staat, inclusief de 
onderdelen en accessoires die aan, op of in uw 
oldtimer zijn gemonteerd;

  b.  het vervangende voertuig dat u gebruikt zolang 
uw eigen oldtimer vanwege reparatie of onder-
houd buiten gebruik is. Het gaat hier om een 
voertuig dat niet van uzelf is en dat gelijkwaardig 
is aan de oldtimer die op uw polis staat;

  c.  een aanhangwagen die aan een van de hiervoor 
genoemde voertuigen is gekoppeld. Of die na die 
koppeling is losgemaakt of losgeraakt, maar zich 
nog wel in het verkeer bevindt. Het gaat hier dus 
niet om een aanhangwagen die in uw garage 
staat;

  d.  de lading die zich aan, op of in een van de hier-
voor genoemde voertuigen of de aanhangwagen 
bevindt. Of daarvanaf of daaruit is gevallen.

-  WAM 
De afkorting WAM staat voor de Wet Aansprakelijk-
heidsverzekering Motorrijtuigen. Hierin staat onder 
andere welke motorrijtuigen verplicht verzekerd 
moeten zijn en wat zo’n verzekering moet dekken.

•  uiteindelijk financieel belanghebbenden bij het 
bedrijf van verzekeringnemer.

10 Terrorisme
Informatie over de dekking bij terrorisme vindt u in 
de Clausule terrorismedekking en een samenvat-
ting van het uitkeringsprotocol van de Nederlandse 
Herverzekeringmaatschappij voor Terrorismeschaden 
(NHT).
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WAM
a.  In Nederland moet een oldtimer verzekerd zijn te-

gen wettelijke aansprakelijkheid. Dat geldt ook als 
u niet met uw oldtimer rijdt. Deze eisen staan in de 
Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen 
(WAM). Met deze WA-verzekering voldoet u aan 
deze eisen. Daarnaast voldoet u hiermee aan de 
verzekeringsplicht die in de andere landen binnen 
het dekkingsgebied geldt.

b.  Heeft u of een medeverzekerde schade veroorzaakt 
door of met een oldtimer die u tijdelijk gebruikt 
ter vervanging van uw eigen voertuig? Dan is deze 
schade alleen gedekt als de bezitter of houder van 
deze oldtimer niet verzekerd is en u of uw mede-
verzekerde voor de schade aansprakelijk bent/is.

Dekkingsgebied
U bent alleen verzekerd voor schade die u of een me-
deverzekerde veroorzaakt in de landen die op uw
‘groene kaart’ staan en die niet zijn doorgestreept.

2.2 Aanvullende dekkingen
Deze verzekering dekt de kosten die we hieronder 
beschrijven, als voldaan is aan de voorwaarden in het
artikel Omvang van de dekking. Dit geldt ook als het 
totale schadebedrag hoger is dan de verzekerde som.

Beredding
Is door toedoen van u (of een medeverzekerde) 
schade ontstaan of dreigt deze te ontstaan? Dan moet 
u, uw medeverzekerde of iemand namens u maat-
regelen nemen om verdere schade te voorkomen 
of te beperken. We noemen dit ‘beredding’. Onder 
de dekking vallen de kosten van de beredding en 
van eventuele materiële schade aan zaken die bij 
de beredding zijn ingezet. We vergoeden alleen de 
kosten die redelijk zijn. Per gebeurtenis betalen wij 
maximaal de verzekerde som op uw polis. Dit bedrag 
komt boven op een eventuele schade-uitkering.
 
Verweer
Bent u (of een medeverzekerde) aansprakelijk 
gesteld voor een schade en moet u daardoor kosten 
maken voor juridische ondersteuning? Dan ontvangt u 
daarvoor een vergoeding. Daarbij gaat het om kosten 
voor:
a.  verweer dat op ons verzoek en onder onze leiding 

wordt gevoerd. Hierbij gaat het zowel om verweer 
buiten de rechter om, als om verweer in een proce-
dure die de andere partij tegen u, uw medeverze-
kerde of ons aanspant. Daarbij vergoeden wij ook 
de proceskosten, als u, uw medeverzekerde of wij 
die moeten betalen;

b.  rechtsbijstand die op ons verzoek wordt verleend in 
een strafproces tegen u of een medeverzekerde.

-  Beredding 
Maatregelen die u of een medeverzekerde bij een 
gedekt schadegeval redelijkerwijs moet nemen om 
verdere schade te voorkomen of te beperken. Maar 
alleen als u daartoe in de gelegenheid bent.

2 Omschrijving van dekking
2.1 Omvang van de dekking
Deze verzekering dekt uw aansprakelijkheid voor 
schade die u of een medeverzekerde met of door uw 
oldtimer veroorzaakt. Het gaat hier om schade aan 
personen of eigendommen. U bent hier alleen
voor verzekerd als de schade is ontstaan door een ge-
beurtenis die aan de volgende voorwaarden voldoet:
a.  De gebeurtenis heeft plaatsgevonden na het ingaan 

van de dekking.
b.  Bij het sluiten van deze verzekering was niet zeker 

dat de gebeurtenis zou plaatsvinden.
c.  De gebeurtenis heeft plaatsgevonden binnen het 

dekkingsgebied.
d. Uw oldtimer staat normaal gesproken in Nederland.

Wij vergoeden deze schade per gebeurtenis tot maxi-
maal de verzekerde bedragen die op uw polis staan. 
Is de schade buiten Nederland ontstaan en geldt in 
dat land een hoger wettelijk maximum? Dan betalen 
we maximaal dat bedrag. Is dit bedrag lager dan het 
wettelijk maximum in Nederland? Dan vergoeden wij 
de schade tot het Nederlandse wettelijke maximum.

U bent niet verzekerd voor schade:
e.  die tijdens het laden en lossen met of door de lading 

van uw oldtimer is veroorzaakt;
f.  die de bestuurder van uw oldtimer heeft opgelopen. 

Hiermee bedoelen we letselschade of schade aan 
zijn/haar eigendommen;

g.  aan uw eigendommen of aan eigendommen van 
de bezitter, houder of bestuurder van uw oldtimer. 
Dat geldt ook voor schade aan eigendommen die u 
of een medeverzekerde bij zich heeft, maar die niet 
van u of hem zijn. Of om eigendommen die met uw 
oldtimer worden vervoerd. U bent echter wel verze-
kerd voor schade die u veroorzaakt aan de eigen-
dommen van passagiers.

Schade
Als we in deze voorwaarden over schade spreken, dan 
verstaan we daaronder:
a.  lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid 

van een persoon, inclusief de gevolgen daarvan. Dit 
kunnen lichamelijke gevolgen zijn, zoals overlijden, 
of materiële gevolgen, zoals zorgkosten of wegval-
len van inkomen;

b.  materiële schade aan of verlies van zaken, inclusief 
eventuele schade die daar het gevolg van is.
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3.2  Uitsluitingen Dekking motorrijtuig WA oldti-
mer

Vordering overheid
U bent niet verzekerd voor schade die is ontstaan in 
de periode dat uw oldtimer door een burgerlijke of  
militaire overheid was gevorderd.

Wedstrijden
U bent niet verzekerd voor schade die is ontstaan 
door deelname met uw oldtimer aan:
a.  regelmatigheids- en behendigheidswedstrijden en 

ritten waarvoor de overheid verlof heeft verleend;
b.  snelheidswedstrijden en -ritten, ongeacht of de 

overheid daarvoor toestemming heeft verleend.

U bent in dit geval wel verzekerd als u kunt aantonen 
dat:
•  iemand uw oldtimer voor deze wedstrijd of rit heeft 

gebruikt zonder dat u (of een medeverzekerde) dat 
wist of wilde; en

•  u (of uw medeverzekerde) hiervoor redelijkerwijs 
niets te verwijten valt.

Vervoer tegen betaling / les / verhuur
U bent niet verzekerd voor schade die is ontstaan 
tijdens:
a.  gebruik van uw oldtimer voor vervoer van perso-

nen of zaken tegen betaling (behalve als het gaat 
om privévervoer tegen een tegemoetkoming in de 
kosten);

b. gebruik van uw oldtimer als lesvoertuig;
c. verhuur of leasing van uw oldtimer.

U bent in deze gevallen wel verzekerd als u kunt
aantonen dat:
•  uw oldtimer voor deze doelen is gebruikt zonder dat 

u (of een medeverzekerde) dat wist of wilde; en
•  u (of uw medeverzekerde) hiervoor redelijkerwijs 

niets te verwijten valt.

Rijbevoegdheid
U bent niet verzekerd voor schade die is ontstaan 
terwijl uw oldtimer werd bestuurd door een persoon:
a.  die niet rijbevoegd was, bijvoorbeeld omdat hij 

geen geldig rijbewijs had, of omdat hem de rijbe-
voegdheid was ontzegd; of

b.  die niet voldeed aan andere eisen voor rijbevoegd-
heid.

U ontvangt in dit geval wel een vergoeding als u kunt 
aantonen dat:
•  dit gebeurd is zonder dat u (of een medeverzeker-

de) dat wist of wilde; en
•  u (of uw medeverzekerde) hiervoor redelijkerwijs 

niets te verwijten valt.

Wettelijke rente
Moet u (of een medeverzekerde) wettelijke rente be-
talen over een schadevergoeding die u verschuldigd 
bent? Dan vergoeden wij naast het schadebedrag ook 
deze wettelijke rente.

Borgsom
Eist een bevoegde overheidsinstantie een borgsom 
voor een schade die u (of een medeverzekerde) met
uw oldtimer heeft veroorzaakt? Dan betalen wij die 
borgsom tot maximaal EUR 50.000,- voor alle verze-
kerden samen. Dat doen we alleen als de overheids-
instantie de borgsom eist om:
• u of uw medeverzekerde vrij te laten;
• de beslaglegging op uw oldtimer op te heffen.

Daarbij verwachten wij dat u of uw medeverzekerde:
•  ons machtigt om de borgsom terug te ontvangen als 

deze wordt vrijgegeven;
•  alle medewerking verleent om de borgsom terug te 

krijgen.

Eigen voertuig
Heeft u (of een medeverzekerde) met of door uw old-
timer schade veroorzaakt aan een ander motorrijtuig 
of andere aanhangwagen van uzelf? En is die schade 
niet verzekerd? Dan vergoeden wij die schade tot 
maximaal EUR 50.000,- per gebeurtenis. U ontvangt 
geen vergoeding voor:
a.  schade die het directe gevolg is van de eerste 

schade;
b.  de waardevermindering van uw motorrijtuig of de 

aanhangwagen.

Vervoer gewonden
Heeft u (of een medeverzekerde) in uw oldtimer een 
gewonde vervoerd en is het interieur van uw oldti-
mer daardoor beschadigd? Dan krijgt u die schade 
vergoed. Per gebeurtenis ontvangt u maximaal het 
verzekerde bedrag op uw polis. Dit bedrag komt bo-
ven op een eventuele schade-uitkering.

2.3 Beperking uitkeringsverplichting
Houdt uw schade verband met het terrorismerisico 
volgens de Clausule Terrorismedekking? Dan vergoe-
den we deze schade niet of slechts beperkt. 

3 Uitsluitingen
3.1 Algemene uitsluitingen
In sommige gevallen is een schade niet verzekerd. 
Dat noemen we uitsluitingen. De algemene uitsluitin-
gen voor onze verzekeringen vindt u in de Algemene 
Polisvoorwaarden. De specifieke uitsluitingen voor de 
Motorrijtuigverzekering WA oldtimer vindt u hieron-
der.
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5 Premie
5.1 Premie per verzekeringstermijn
Wij stellen vóór iedere nieuwe verzekeringstermijn de 
premie voor dat verzekeringsjaar vast. Deze premie- 
wijziging beschouwen we niet als een wijziging zoals 
omschreven in het hoofdstuk Herziening van tarieven 
en/of voorwaarden.

5.2 Recht van opzegging
U kunt uw verzekering op elk gewenst moment stop-
pen. Dit kunt u zelf doen in uw Persoonlijk Digitaal 
Dossier op www.verzekeruzelf.nl. De verzekering 
stopt meteen of op de datum in de toekomst die u 
aangeeft. Heeft u te veel premie betaald? Dan storten 
wij die terug.

6 Herziening van tarieven en/of voorwaarden
De regels voor herziening van tarieven en/of voor-
waarden vindt u in het hoofdstuk Herziening van
tarieven en/of voorwaarden van de algemene polis-
voorwaarden.

7 Wijziging van het risico
7.1 Risicowijziging
Als er wijzigingen zijn die van belang zijn voor deze 
verzekering, moet u die zo snel als mogelijk is aan 
ons doorgeven. U kunt de wijzigingen doorgeven in 
uw Persoonlijk Digitaal dossier op www.verzekeruzelf.
nl. Binnen welke termijn u dat in ieder geval moet 
doen, hangt af van de wijziging.

Risicowijziging Dekking motorrijtuig WA oldtimer
Wij horen het graag binnen twee weken van u als:
a.  u de oldtimer op uw polis vervangt door een ande-

re oldtimer;
b.  u uw oldtimer verkoopt of aan een ander over-

draagt;
c. het kenteken van uw oldtimer verandert;
d.  uw oldtimer is gestolen, verduisterd of in beslag is 

genomen.

Wij horen het graag binnen twee maanden van u als:
e.  u uw oldtimer anders gaat gebruiken dan op uw 

polis staat;
f. u verhuist;
g.  een andere persoon uw oldtimer regelmatig gaat 

besturen.

Let op: U heeft niet altijd twee weken of twee 
maanden de tijd. Als u eerder van een wijziging op 
de hoogte bent, moet u deze ook eerder doorgeven. 
Dit geldt niet als u kunt aantonen dat u niets van die 
wijziging wist en ook niet kon weten.

Ongemachtigde bestuurder
U bent niet verzekerd voor schade die is veroorzaakt 
door een bestuurder die geen toestemming van u had
om met uw oldtimer te rijden. U bent in dit geval wel 
verzekerd als u kunt aantonen dat:
•  dit is gebeurd zonder dat u (of een medeverzeker-

de) dit wist of wilde; en
•  u (of uw medeverzekerde) hiervoor redelijkerwijs 

niets te verwijten valt.

Opzet
U bent niet verzekerd voor schade die is ontstaan 
door opzettelijk handelen of nalaten tegenover een 
andere persoon of zaak door:
a. uzelf of een medeverzekerde;
b.  een of meer personen die deel uitmaken van een 

groep waar u of uw medeverzekerde ook bij hoort.

Dit geldt ook als u of uw medeverzekerde zelf geen 
schade heeft veroorzaakt. Het maakt hierbij niet uit of 
de schade al dan niet (mede) is veroorzaakt door het 
gebruik van alcohol, medicijnen of drugs.

4 Schade
4.1 Verhaalsrecht
Verhaal op verzekerde
Volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motor-
rijtuigen (WAM) zijn wij in veel gevallen verplicht de 
schade te vergoeden waarvoor u aansprakelijk bent. 
Wij kunnen deze schades direct aan de betrokkenen 
betalen of met hen een schikking treffen. Als het gaat 
om schades die wij normaal gesproken niet vergoe-
den (zie hoofdstuk Uitsluitingen), dan hebben wij het 
recht om deze schade op u of op een medeverzeker-
de te verhalen.

Subrogatie
Wij kunnen de schade die wij voor u vergoed hebben, 
verhalen op (rechts)personen die voor deze schade
aansprakelijk zijn. 

Is deze schade veroorzaakt door gedragingen van 
een van de (rechts)personen die hieronder genoemd 
staan? Dan verhalen wij de schade alleen op hen, als 
zij zelf als verzekerde geen dekking voor deze gedra-
gingen zouden hebben gehad. Het gaat hier om:
a. derden;
b.  andere (rechts)personen, namelijk:
   • een medeverzekerde;
   •  een echtgenoot, geregistreerde partner of andere 

levensgezel van u of een medeverzekerde;
   •  bloedverwanten in de rechte lijn van u of een 

medeverzekerde;
   •  een werknemer, werkgever of collega van u of 

een medeverzekerde.
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wijziging had moeten melden. Dit betekent dat we 
een zaak na deze datum beoordelen op basis van 
die nieuwe voorwaarden.

c.  Zouden we de verzekering niet voortzetten als u de 
wijziging op tijd had gemeld? Dan bent u niet meer 
verzekerd voor een schade die ontstaat na de datum 
waarop u de wijziging in ieder geval had moeten 
melden.

7.2 Risicobeperking
a.  Wij kunnen u maatregelen voorschrijven om het 

risico op schade te beperken.
b.  U moet aan deze maatregelen meewerken. Weigert 

u dat, dan eindigt uw verzekering één maand na die 
weigering.

8 Einde van de verzekering
8.1 Einde van rechtswege
Uw verzekering kan ‘van rechtswege eindigen’. Dit be-
tekent dat uw verzekering vanzelf eindigt op basis van
de wet. Hierna leest u wanneer daarvan in ieder geval 
sprake is.

Belang
Uw verzekering eindigt van rechtswege als geen van 
de verzekerden meer een verzekerbaar belang heeft 
bij de oldtimer. Het gaat hierbij niet om de omstandig-
heden die we in het volgende artikel omschrijven.

Verzekeringnemer
Uw verzekering eindigt ook van rechtswege:
a.  als u als verzekeringnemer overlijdt. Uw verzekering 

eindigt dan:
   •  negen maanden nadat uw erfgenamen redelijker-

wijs op de hoogte kunnen zijn van uw overlijden; of
   •  (als dit eerder is) negen maanden na het moment 

dat wij bericht hebben gekregen van uw overlijden.
b.  als de verzekeringnemer een rechtspersoon is (dit 

kan bijvoorbeeld een bedrijf of een vereniging zijn) 
en deze rechtspersoon ophoudt te bestaan. In dat 
geval eindigt uw verzekering één maand nadat de 
rechtspersoon is opgehouden. Uw verzekering ein-
digt niet als de rechtspersoon ophoudt vanwege een 
fusie of omdat deze een andere rechtsvorm krijgt.

Voortzetting na risicowijziging
Vervanging / verkoop / overdracht / kentekenwijzi-
ging / ontvreemding
a.  Verkoopt u uw oldtimer of draagt u hem over aan 

een ander? Of is uw oldtimer gestolen, verduisterd 
of in beslag genomen? Dan eindigt uw dekking 
voor dit voertuig.  
Vervangt u uw oldtimer of wijzigt het kenteken? 
Dan beoordelen wij of we uw verzekering volgens 
de acceptatierichtlijnen en tarieven van dat mo-
ment kunnen voortzetten.

b.  Als we met u afspreken om de verzekering aan-
gepast voort te zetten, kunnen uw premie en/
of voorwaarden wijzigen. We passen de nieuwe 
premie en/of voorwaarden toe vanaf de datum 
waarop de wijziging plaatsvond.

c.  Als we het niet met elkaar eens worden over een 
aangepaste voortzetting van uw verzekering, laten 
we u weten dat we de verzekering stopzetten. De 
verzekering eindigt dan één maand later.

Wijziging gebruik / regelmatige bestuurder
a.  Gaat u uw oldtimer anders gebruiken dan op uw 

polis staat? Of gaat een andere persoon de oldti-
mer regelmatig besturen? Dan beoordelen wij of 
we uw verzekering volgens de acceptatierichtlijnen 
en tarieven van dat moment kunnen voortzetten.

b.  Als we met u afspreken om de verzekering aan-
gepast voort te zetten, kunnen uw premie en/
of voorwaarden wijzigen. We passen de nieuwe 
premie en/of voorwaarden toe vanaf de datum 
waarop de wijziging plaatsvond.

c.  Als we het niet met elkaar eens worden over een 
aangepaste voortzetting van uw verzekering, laten 
we u weten dat we de verzekering stopzetten. De 
verzekering eindigt dan één maand later. 

Uw lopende verzekering blijft geldig zolang de verze-
kering niet is geëindigd, en zolang we nog geen
afspraken hebben gemaakt over een aangepaste 
voortzetting van de verzekering.

Wijziging adres
Verandert alleen uw woon- of vestigingsadres? Dan 
kunnen wij uw premie aanpassen op basis van deze
wijziging.

Gevolgen van niet melden risicowijziging
a.  Meldt u een wijziging niet of niet op tijd? En zou-

den wij de verzekering tegen een hogere premie 
voortzetten als u de wijziging wel op tijd had 
gemeld? Dan moet u alsnog de extra premie en 
assurantiebelasting betalen die u verschuldigd bent 
vanaf de datum waarop de wijziging plaatsvond.

b.  Zouden wij de verzekering tegen andere voor-
waarden voortzetten als u de wijziging wel op tijd 
had gemeld? Dan gaan deze voorwaarden met 
terugwerkende kracht in op de datum waarop u de 
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  d.  informatiedragers, zoals cd’s en memory cards;
  e. software;
  f. losse verbruiksartikelen.
-  Glas van het oldtimer 

Onder glas verstaan we:
  a.  het glas of het kunststof van de ruiten van uw 

oldtimer;
  b. de zonnedaken van uw oldtimer;
  c. het materiaal om deze ruiten te bevestigen.
  Onder glas valt niet:
  d.  het glas van onderdelen, zoals verlichtingsunits 

en richtingaanwijzers;
  e.  belettering, reclame en dergelijke, die op het glas 

zijn aangebracht.
- Beredding
   Maatregelen die u of een medeverzekerde bij een 
gedekt schadegeval redelijkerwijs moet nemen om 
verdere schade te voorkomen of te beperken. Maar 
alleen als u daartoe in de gelegenheid bent.

- Noodvoorziening
   Een tijdelijke voorziening die u bij of na een scha-
de aan uw oldtimer moet (laten) aanbrengen in 
afwachting van definitief herstel. Het gaat hier 
bijvoorbeeld om een tijdelijke vervanging van een 
onderdeel of glas.

-  Dagwaarde 
Het bedrag dat nodig is om een vergelijkbare 
oldtimer te kopen. Onder een vergelijkbare oldti-
mer verstaan we een oldtimer van hetzelfde type 
en bouwjaar, met dezelfde kwaliteit en in dezelfde 
conditie.

-  Braak 
Een zichtbare verbreking van een afsluiting (zoals 
een slot) van uw oldtimer of het gebouw waarin 
deze staat.

-  Restwaarde 
Het bedrag dat uw oldtimer na een schade nog 
waard is.

-  Total loss 
Uw oldtimer is technisch total loss als u er niet meer 
veilig mee kunt rijden en als reparatie onmogelijk of 
onverantwoord is. Uw oldtimer is economisch total 
loss als de reparatiekosten hoger zijn dan de waarde 
van uw oldtimer vóór het schadegeval, min de rest-
waarde na het schadegeval.

2 Omschrijving van dekking
2.1 Omvang van de dekking
Deze verzekering dekt de materiële schade die u lijdt 
door beschadiging of verlies van uw oldtimer of on-
derdelen daarvan. We dekken deze schade alleen als 
deze veroorzaakt is door een gedekte gebeurtenis die 
aan de volgende voorwaarden voldoet:
a.  De gebeurtenis heeft plaatsgevonden na het in-

gaan van de dekking.
b.  Bij het sluiten van deze verzekering was niet zeker 

dat de gebeurtenis zou plaatsvinden.

Polisvoorwaarden Motorrijtuigverzekering 
Casco oldtimer PP 4225-03

U bent hiervoor verzekerd als dit op uw polisblad 
staat. Deze voorwaarden vormen één geheel met de 
polisvoorwaarden die gelden voor alle verzekeringen. 
Als er verschillen zijn, gelden de polisvoorwaarden 
van dit product.

Inhoud
1. Begripsomschrijvingen
2. Omschrijving van dekking
3. Uitsluitingen
4. Schade
5. Premie
6. Herziening van tarieven en/of voorwaarden
7. Wijziging van het risico
8. Einde van de verzekering
9. Nadere omschrijvingen

1 Begripsomschrijvingen
-  Verzekerde 

De verzekerden zijn:
  a.  de verzekeringnemer (u). Dit is de persoon die 

deze verzekering heeft afgesloten en die ervoor 
zorgt dat de premie wordt betaald;

  b. de bezitter of de houder van uw oldtimer;
- Oldtimer
   In deze voorwaarden verstaan we onder een old-
timer het voertuig dat op uw polis staat. Het gaat 
daarbij om de oldtimer zoals deze is afgeleverd door 
de fabrikant of importeur, inclusief:

  •  de vervangende onderdelen die aan, op of in uw 
oldtimer zijn gemonteerd en die gelijkwaardig zijn 
aan de originele onderdelen; en

  • de onderdelen die u aan ons heeft opgegeven.
-  Accessoires 

Onder accessoires verstaan we zaken die niet nodig 
zijn voor het normale functioneren van uw oldti-
mer, maar die de standaarduitrusting aanvullen. 
Voorbeelden zijn een imperiaal, een dakbox, een 
gevarendriehoek, een brandblusser, een sleepkabel 
en reservelampjes.

-  Beeld- /geluids- /communicatie- /computerappa-
ratuur

  a.  Beeld- en geluidsapparatuur. Het gaat daarbij om 
apparatuur:

     •  die na aflevering door de fabrikant of importeur 
in uw oldtimer is gemonteerd, zoals een radio- 
of cd-speler;

     •  inclusief de bijbehorende losse componenten, 
zoals een radiofrontje of een beeldscherm.

  b.  Ontvang-, zend- en navigatieapparatuur, inclusief 
standaard navigatiesoftware.

  c.  Computer- en randapparatuur die bij bovenstaan-
de apparatuur hoort.

  Hieronder vallen niet:
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de kosten vergoed die redelijk zijn. Per gebeurtenis 
ontvangt u maximaal de verzekerde som. Dit bedrag 
komt boven op uw eventuele schadeuitkering.

Noodvoorziening
Is uw oldtimer beschadigd geraakt door een gedekte 
gebeurtenis? En duurt het enige tijd voor de schade
definitief hersteld kan worden? Dan moet u soms een 
noodvoorziening treffen om het voertuig in de 
tussentijd te kunnen gebruiken. Het gaat hier bijvoor-
beeld om een tijdelijke vervanging van een onder-
deel of glas. Is deze tijdelijke voorziening noodza-
kelijk, dan krijgt u de kosten hiervan vergoed. Per 
gebeurtenis ontvangt u maximaal de verzekerde som. 
Dit bedrag komt boven op uw eventuele schade-uit-
kering.

Accessoires
Zijn de accessoires die op of aan uw oldtimer zitten 
beschadigd, gestolen of verloren gegaan door een
gedekte gebeurtenis? Dan ontvangt u daarvoor een 
vergoeding van maximaal EUR 500,- per gebeurtenis. 
Dit geldt niet voor beeld-, geluids-, communicatie- en 
computerapparatuur.

Beeld- / geluids- / communicatie- / computerappa-
ratuur
Heeft u als gevolg van een gedekte gebeurtenis scha-
de aan beeld-, geluids-, communicatie- of computer- 
apparatuur die bij uw oldtimer hoort? Of is deze ap-
paratuur gestolen of verloren gegaan? Dan ontvangt u 
een vergoeding van maximaal EUR 500,- per gebeur-
tenis. Het gaat daarbij om apparatuur:
•  die na aflevering door de fabrikant of importeur aan, 

op of in uw oldtimer is gemonteerd;
•  inclusief de bijbehorende losse componenten, zoals 

een radiofrontje of een beeldscherm.

Stalling / bewaking
Kunt u uw oldtimer als direct gevolg van een gedekte 
gebeurtenis niet meer gebruiken? En moet u uw old-
timer daarom stallen of laten bewaken? Dan ontvangt 
u een vergoeding voor deze kosten voor zover deze 
redelijk zijn. U moet deze kosten daadwerkelijk heb-
ben gemaakt. Per gebeurtenis ontvangt u maximaal 
de verzekerde som. Dit bedrag komt boven op uw 
eventuele schadeuitkering.

Averij grosse
Was uw oldtimer aan boord van een schip dat dreigde 
te vergaan? En besloot de bemanning lading op te
offeren om schipbreuk te voorkomen en/of het schip, 
de passagiers en/of de andere lading te redden? Dan
moet u een bijdrage betalen voor het opofferen van 
deze lading. Dat heet een bijdrage in averij grosse.
Krijgt u een rekening voor deze bijdrage in averij 
grosse? Dan ontvangt u daarvoor per gebeurtenis een 

c.  De gebeurtenis heeft plaatsgevonden binnen het 
dekkingsgebied van deze verzekering.

d.  Uw oldtimer staat normaal gesproken in Neder-
land.

De vergoeding die u voor deze schade ontvangt, be-
draagt per gebeurtenis maximaal de verzekerde som.

Gedekte gebeurtenissen
U bent alleen verzekerd voor schade die u lijdt door 
een van de volgende oorzaken:
a.  een plotselinge gebeurtenis die van buiten uw 

oldtimer komt. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om 
schade die is veroorzaakt door uzelf, door iemand 
anders of door het weer.

b.  een plotselinge, onverwachte en onvoorziene 
gebeurtenis die het gevolg is van een gebrek of 
mankement aan uw oldtimer. U bent in dit geval 
alleen verzekerd als:

   •  uw oldtimer getroffen is door een brand of ont-
ploffing zoals beschreven in het hoofdstuk Nadere 
omschrijvingen;

   •  uw oldtimer getroffen is door kortsluiting;
   • het glas van uw oldtimer gebroken is;
   •  uw oldtimer betrokken was bij een botsing, over 

de kop is geslagen, van de weg is geraakt of in 
het water is terechtkomen;

   • uw oldtimer is omgevallen;
c.  (een poging tot) diefstal van uw oldtimer of onder-

delen daarvan;
d. (een poging tot) joyriding met uw oldtimer; 
e.  oplichting of verduistering met betrekking tot uw 

oldtimer. U bent hier echter niet voor verzekerd als 
de oplichting of verduistering is gepleegd door:

   • uzelf of een medeverzekerde; of
   •  een (voormalige) echtgenoot, geregistreerde 

partner of andere levensgezel van uzelf of een 
medeverzekerde.

Dekkingsgebied
U bent alleen verzekerd voor schade die u oploopt in 
de landen die op uw ‘groene kaart’ staan en die niet 
zijn doorgestreept.

2.2 Aanvullende dekkingen
U heeft recht op de volgende dekkingen als voldaan 
is aan de voorwaarden in het artikel Omvang van de
dekking. Dit geldt ook als het totale schadebedrag 
hoger is dan de verzekerde som.

Beredding
Als u schade oploopt of dreigt op te lopen door een 
gedekte gebeurtenis, moet u, een medeverzekerde
of iemand namens u maatregelen nemen om verdere 
schade te voorkomen of te beperken. We noemen dit
‘beredding’. Onder de dekking vallen de kosten van 
de beredding en van eventuele materiële schade aan 
zaken die bij de beredding zijn ingezet. U krijgt alleen 
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res of apparatuur te herstellen? Of zijn de kosten 
voor herstel onevenredig hoog? Dan berekenen wij 
het schadebedrag op basis van het verschil tussen 
de dagwaarde van de spullen direct voor de gebeur-
tenis en de restwaarde ervan direct na de gebeur-
tenis.

2.4 Totaal verlies
Er is sprake van totaal verlies als uw oldtimer total 
loss is of geheel verdwenen is. Is dit verlies het ge-
volg van een gedekte gebeurtenis, dan ontvangt u 
een schadevergoeding als:
a.  u heeft voldaan aan de onderstaande verplichtin-

gen;
b.  u met uw oldtimer het slachtoffer bent geworden 

van diefstal, joyriding of oplichting/verduistering 
en u hiervan aangifte heeft gedaan bij de politie. U 
heeft in dit geval recht op een vergoeding vanaf 30 
dagen na de aangifte.

Aanmelding VbV
Bent u met uw oldtimer het slachtoffer geworden van 
diefstal, joyriding of oplichting/verduistering? Dan
ontvangt u alleen een vergoeding als u ermee 
akkoord gaat dat wij de gegevens van uw oldtimer 
aanmelden bij het Verzekeringsbureau Voertuigcrimi-
naliteit (VbV).

Revindicatie
Bent u met uw oldtimer het slachtoffer geworden 
van diefstal, joyriding of oplichting/verduistering? 
Dan moet u direct aangifte doen bij de politie. Is uw 
oldtimer door deze gebeurtenis verdwenen, dan heb-
ben wij tot 30 dagen na de aangifte de tijd om uw 
oldtimer op te (laten) sporen. Binnen deze periode 
zijn wij gemachtigd om namens u de oldtimer terug 
te vorderen van de persoon of instantie waar deze 
eventueel wordt gevonden.

Kentekenbewijs / sleutels
U ontvangt alleen een vergoeding als u na het verlies 
van uw oldtimer het volgende aan ons geeft:
a.  het gehele kentekenbewijs van uw oldtimer (alle 

delen) of de kentekencard, inclusief de tenaamstel-
lingscode;

b. alle sleutels van uw oldtimer;
c.  alle andere zaken die nodig zijn voor het bedienen 

van sloten en/of het starten van uw oldtimer.
U moet deze zaken aan ons geven als uw oldtimer 
gestolen of verdwenen is, maar ook als uw oldtimer 
total loss is (technisch of economisch).

Eigendomsrecht
U ontvangt alleen een vergoeding als u het eigen-
dom van uw oldtimer overdraagt aan ons of aan een 
instantie die wij aanwijzen.

vergoeding van maximaal de verzekerde som. Dit be-
drag komt boven op uw eventuele schade-uitkering.

2.3 Vaststelling schadeomvang
Heeft u een schade bij ons gemeld? Dan stellen wij 
allereerst de omvang ervan vast. Op basis van de
omvang van de schade bepalen we uw vergoeding. 
Daarover leest u meer in artikel 2.7: Uitkering. Hoe 
we de schade vaststellen, leest u hierna.

Expertise
We laten de omvang van uw schade vaststellen door 
een deskundige die wij zelf aanstellen. Deze deskun-
dige kan zijn:
a.  een (herstel)bedrijf dat de schade herstelt en op 

basis daarvan de kosten berekent;
b.  een expert die uitsluitend de hoogte van het scha-

debedrag vaststelt.

Vaststelling schade aan oldtimer
- Herstel
  a.  Is het mogelijk om de schade aan uw oldtimer 

te herstellen? Dan stellen wij het schadebedrag 
vast op basis van de kosten van dit herstel. Zijn 
voor het herstel onderdelen nodig die niet meer 
te krijgen zijn? Dan bepalen wij de hoogte van de 
schade op basis van de laatst bekende gangbare 
prijs van die onderdelen.

  b.  We stellen het schadebedrag alleen vast op basis 
van de kosten van herstel als de herstelkosten 
lager zijn dan de vergoeding die u zou ontvangen 
als herstel niet mogelijk was.

-  Geen herstel 
Is het technisch niet mogelijk om de schade aan uw 
oldtimer te herstellen? Of zijn de kosten voor herstel 
onevenredig hoog? Dan berekenen we het schade-
bedrag op basis van het verschil tussen de dagwaar-
de van uw oldtimer direct voor de gebeurtenis en 
de restwaarde ervan direct na de gebeurtenis. Wij 
hebben het recht om namens u de restanten van 
uw oldtimer over te dragen aan een instantie die 
wij zelf aanwijzen.

Vaststelling schade aan accessoires / beeld- / ge-
luids- / communicatie- / computerapparatuur
Heeft u schade aan accessoires van uw oldtimer? Of 
aan beeld-, geluids-, communicatie- of computer- 
apparatuur die bij uw oldtimer hoort? Dan stellen wij 
deze schade als volgt vast.
-  Herstel 

Is het mogelijk om de schade te herstellen? Dan 
stellen wij het schadebedrag vast op basis van de 
kosten van dit herstel. Dit doen we alleen als de 
herstelkosten lager zijn dan de vergoeding die u zou 
ontvangen als herstel niet mogelijk was.

-  Geen herstel 
Is het niet mogelijk om de schade aan de accessoi-
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uit het artikel Totaal verlies van kracht.

2.6 Beperking uitkeringsverplichting
Houdt uw schade verband met het terrorismerisico 
volgens de Clausule Terrorismedekking? Dan ontvangt
u geen of een beperkte vergoeding. 

2.7 Uitkering
Vergoeding in natura
Wij hebben het recht om (een deel van) uw schade in 
natura te vergoeden. In dat geval laten wij de schade
herstellen door een bedrijf dat wij zelf aanwijzen en 
namens u inschakelen. We kiezen alleen voor herstel 
als u daardoor op een redelijke manier schadeloos 
wordt gesteld.

Vergoeding in geld
Kiezen we niet of alleen gedeeltelijk voor een 
vergoeding in natura, dan ontvangt u eenmalig een 
vergoeding in geld. Dit is bijvoorbeeld het geval als 
de schade niet te herstellen is. Deze vergoeding is ge-
baseerd op het schadebedrag dat wij hebben vastge-
steld. Is het schadebedrag hoger dan de verzekerde 
som op uw polis? Dan ontvangt u maximaal de ver-
zekerde som. Hoe wij het schadebedrag vaststellen, 
leest u in artikel 2.3: Vaststelling schadeomvang.

3 Uitsluitingen
3.1 Algemene uitsluitingen
In sommige gevallen is een schade niet verzekerd. 
Dat noemen we uitsluitingen. De algemene uitsluitin-
gen voor onze verzekeringen vindt u in de Algemene 
Polisvoorwaarden. De specifieke uitsluitingen voor 
de Motorrijtuigverzekering Casco oldtimer vindt u 
hieronder.

3.2 Uitsluitingen Dekking motorrijtuig WA oldti-
mer
Vordering overheid
U bent niet verzekerd voor schade die is ontstaan in 
de periode dat uw oldtimer door een burgerlijke of  
militaire overheid was gevorderd.

Snelheidswedstrijden
U ontvangt geen vergoeding bij schade die is ont-
staan door deelname met uw oldtimer aan
snelheidswedstrijden en -ritten.
U bent in dit geval wel verzekerd als u kunt aantonen 
dat:
•  iemand uw oldtimer voor deze wedstrijd of rit heeft 

gebruikt zonder dat u (of een medeverzekerde) dat 
wist of wilde; en

•  u (of uw medeverzekerde) hiervoor redelijkerwijs 
niets te verwijten valt.

Gevolgen na diefstal, joyriding of oplichting / ver-
duistering
Bent u uw oldtimer kwijtgeraakt door diefstal, joyri-
ding of oplichting/verduistering? Dan kunnen er vier 
dingen gebeuren:
a.  Uw oldtimer wordt binnen 30 dagen teruggevon-

den 
In dat geval krijgt u de oldtimer weer terug. Heeft 
de oldtimer schade die na de diefstal, joyriding of 
oplichting/verduistering is ontstaan, toen u niet 
over het voertuig kon beschikken? Dan krijgt u 
die schade vergoed. Is uw oldtimer total loss, dan 
vergoeden wij de schade zoals u leest in het artikel 
Vaststelling schadeomvang.

b.  Uw oldtimer wordt niet binnen 30 dagen terugge-
vonden 
In dat geval krijgt u de waarde van de oldtimer 
vergoed, zoals beschreven in het artikel Vaststelling 
schadeomvang. U moet dan wel het eigendom van 
uw oldtimer aan ons overdragen.

c.  Uw oldtimer wordt na 30 dagen teruggevonden en 
u heeft nog geen vergoeding van ons ontvangen 
In dat geval kunt u kiezen: 
• u krijgt de oldtimer weer terug; of 
•  u krijgt de waarde van de oldtimer vergoed, zoals 

beschreven in het artikel Vaststelling schadeom-
vang.

    Kiest u ervoor om uw oldtimer weer terug te 
nemen? En heeft uw oldtimer schade die na de 
diefstal, joyriding of oplichting/verduistering is 
ontstaan, toen u niet over het voertuig kon beschik-
ken? Dan krijgt u die schade vergoed. Is uw oldti-
mer total loss, dan vergoeden wij de schade zoals u 
leest in het artikel Vaststelling schadeomvang.

d.  Uw oldtimer wordt na 30 dagen teruggevonden en 
u heeft al een vergoeding van ons ontvangen 
Dan kunt u de oldtimer weer terugnemen. U moet 
dan wel het bedrag terugbetalen dat wij aan u 
hebben vergoed. Kiest u daarvoor en heeft uw 
oldtimer schade die na de diefstal, joyriding of 
oplichting / verduistering is ontstaan, toen u niet 
over het voertuig kon beschikken? Dan krijgt u die 
schade vergoed.  
Is uw oldtimer total loss, dan vergoeden wij de 
schade zoals u leest in het artikel Vaststelling scha-
deomvang.

2.5 Teruggave na totaal verlies
Is uw oldtimer economisch of technisch total loss? 
Dan kunt u ons vragen of u uw oldtimer mag houden.
a.  Worden wij het met elkaar eens dat u uw oldtimer 

kunt houden? Dan hoeft u uw kentekenbewijs/ 
kentekencard, uw sleutels en uw eigendomsrech-
ten niet aan ons over te dragen, zoals beschreven 
in het artikel Totaal verlies.

b.   Worden wij het niet met elkaar eens dat u uw old-
timer kunt houden? Dan blijven uw verplichtingen 
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alcohol, drugs of medicijnen door de bestuurder? Dan 
ontvangt u wel een vergoeding.

U ontvangt ook een vergoeding als u (of een mede-
verzekerde):
•  niet zelf de bestuurder van de oldtimer was toen 

het schadegeval gebeurde; en
•  niet wist of kon weten dat de bestuurder vermin-

derd rijvaardig was door het gebruik van alcohol of 
drugs en/of medicijnen.

Ongemachtigde bestuurder
U ontvangt geen vergoeding voor schade die is ver-
oorzaakt door een bestuurder die geen toestemming
van u had om met uw oldtimer te rijden. U bent in dit 
geval wel verzekerd als u kunt aantonen dat:
•  dit is gebeurd zonder dat u (of een medeverzeker-

de) dit wist of wilde; en
•  u (of uw medeverzekerde) hiervoor redelijkerwijs 

niets te verwijten valt.

Communicatie- / computerapparatuur
U ontvangt geen vergoeding voor schade aan mobie-
le telefoons, mobilofoons, semafoons, 27 mc-installa-
ties, lasershields en radardetectoren. U ontvangt in dit 
geval wel een vergoeding als u kunt aantonen dat de 
fabrikant of importeur deze apparatuur heeft afgele-
verd als oorspronkelijk onderdeel van uw oldtimer.

Opzet
U ontvangt geen vergoeding voor schade die opzette-
lijk is veroorzaakt door:
a. uzelf of een medeverzekerde;
b.  een of meer personen die deel uitmaken van een 

groep waar u of uw medeverzekerde ook bij hoort.
Dit geldt ook als u of uw medeverzekerde zelf geen 
schade heeft veroorzaakt.

Het maakt hierbij niet uit of de schade al dan niet 
(mede) is veroorzaakt door het gebruik van alcohol, 
medicijnen of drugs.

4 Schade
4.1 Verhaalsrecht
Subrogatie
Wij kunnen de schade die wij voor u vergoed hebben, 
verhalen op (rechts)personen die voor deze schade
aansprakelijk zijn. Is deze schade veroorzaakt door 
gedragingen van een van de (rechts)personen die 
hieronder genoemd staan? Dan verhalen wij de 
schade alleen op hen, als zij zelf als verzekerde geen 
dekking voor deze gedragingen zouden hebben ge-
had. Het gaat hier om:
a. derden;
b. andere (rechts)personen, namelijk:
   • een medeverzekerde;
   •  een echtgenoot, geregistreerde partner of andere 

Vervoer tegen betaling / les / verhuur
U bent niet verzekerd voor schade die is ontstaan 
tijdens:
a.  gebruik van uw oldtimer voor vervoer van perso-

nen of zaken tegen betaling (behalve als het gaat 
om privévervoer tegen een tegemoetkoming in de 
kosten);

b. gebruik van uw oldtimer als lesvoertuig;
c.  verhuur of leasing van uw oldtimer, behalve als uit 

uw polis blijkt dat u hiervoor wel verzekerd bent. 
Schade door oplichting of verduistering is echter 
nooit gedekt.

U bent in deze gevallen wel verzekerd als u kunt
aantonen dat:
•  uw oldtimer voor deze doelen is gebruikt zonder dat 

u (of een medeverzekerde) dat wist of wilde; en
•  u (of uw medeverzekerde) hiervoor redelijkerwijs 

niets te verwijten valt.

Rijbevoegdheid
U bent niet verzekerd voor schade die is ontstaan 
terwijl uw oldtimer werd bestuurd door een persoon:
a.  die niet rijbevoegd was, bijvoorbeeld omdat hij 

geen geldig rijbewijs had, of omdat hem de rijbe-
voegdheid was ontzegd; of

b.   die niet voldeed aan andere eisen voor rijbevoegd-
heid.

U ontvangt in dit geval wel een vergoeding als u kunt 
aantonen dat:
•  dit gebeurd is zonder dat u (of een medeverzeker-

de) dat wist of wilde; en
•  u (of uw medeverzekerde) hiervoor redelijkerwijs 
niets te verwijten valt.

Bestuurder onder invloed
U ontvangt geen vergoeding voor schade die is ont-
staan terwijl uw oldtimer werd bestuurd door een 
persoon die alcohol, medicijnen en/of drugs had 
gebruikt. 

Het gaat hier alleen om schade waarvan het aanne-
melijk is dat deze (mede) door het gebruik van deze 
middelen is ontstaan. Daarvan is in ieder geval sprake 
als de bestuurder zoveel alcohol, medicijnen of drugs 
heeft gebruikt dat hij volgens de wet niet had mogen 
deelnemen aan het verkeer. Weigert deze bestuurder 
om mee te werken aan een proef of test (door politie 
of justitie) om vast te stellen of hij in overtreding is? 
Dan leiden wij daaruit af dat deze bestuurder de nor-
men voor het gebruik van alcohol, drugs of medicij-
nen heeft overtreden.

Kunt u (of een medeverzekerde) bewijzen dat van 
beide situaties geen sprake was? Of dat er geen 
verband was tussen de schade en het gebruik van 
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wijziging wist en ook niet kon weten.

Voortzetting na risicowijziging
- Vervanging / verkoop / overdracht / kentekenwijzi-
ging / ontvreemding
a.  Verkoopt u uw oldtimer of draagt u hem over aan 

een ander? Of is uw oldtimer gestolen, verduisterd 
of in beslag genomen? Dan eindigt uw dekking 
voor dit voertuig. Vervangt u uw oldtimer of wijzigt 
het kenteken? Dan beoordelen wij of we uw verze-
kering volgens de acceptatierichtlijnen en tarieven 
van dat moment kunnen voortzetten.

b.  Als we met u afspreken om de verzekering aan-
gepast voort te zetten, kunnen uw premie en/
of voorwaarden wijzigen. We passen de nieuwe 
premie en/of voorwaarden toe vanaf de datum 
waarop de wijziging plaatsvond.

c.  Als we het niet met elkaar eens worden over een 
aangepaste voortzetting van uw verzekering, laten 
we u weten dat we de verzekering stopzetten. De 
verzekering eindigt dan één maand later.

- Wijziging gebruik / regelmatige bestuurder
a.  Gaat u uw oldtimer anders gebruiken dan op uw 

polis staat? Of gaat een andere persoon de oldti-
mer regelmatig besturen? Dan beoordelen wij of 
we uw verzekering volgens de acceptatierichtlijnen 
en tarieven van dat moment kunnen voortzetten.

b.  Als we met u afspreken om de verzekering aan-
gepast voort te zetten, kunnen uw premie en/
of voorwaarden wijzigen. We passen de nieuwe 
premie en/of voorwaarden toe vanaf de datum 
waarop de wijziging plaatsvond.

c.  Als we het niet met elkaar eens worden over een 
aangepaste voortzetting van uw verzekering, laten 
we u weten dat we de verzekering stopzetten. 
De verzekering eindigt dan één maand later. Uw 
lopende verzekering blijft geldig zolang de verze-
kering niet is geëindigd, en zolang we nog geen 
afspraken hebben gemaakt over een aangepaste 
voortzetting van de verzekering.

- Wijziging adres
Verandert alleen uw woon- of vestigingsadres? Dan 
kunnen wij uw premie aanpassen op basis van deze
wijziging.

- Gevolgen van niet melden risicowijziging
a.  Meldt u een wijziging niet of niet op tijd? En zou-

den wij de verzekering tegen een hogere premie 
voortzetten als u de wijziging wel op tijd had 
gemeld? Dan moet u alsnog de extra premie en 
assurantiebelasting betalen die u verschuldigd bent 
vanaf de datum waarop de wijziging plaatsvond.

b.  Zouden wij de verzekering tegen andere voor-
waarden voortzetten als u de wijziging wel op tijd 
had gemeld? Dan gaan deze voorwaarden met 

levensgezel van u of een medeverzekerde;
   •  bloedverwanten in de rechte lijn van u of een 

medeverzekerde;
   •  een werknemer, werkgever of collega van u of 

een medeverzekerde.

5 Premie
5.1 Premie per verzekeringstermijn
Wij stellen vóór iedere nieuwe verzekeringstermijn de 
premie voor dat verzekeringsjaar vast. Deze
premiewijziging beschouwen we niet als een wijzi-
ging zoals omschreven in het hoofdstuk Herziening 
van tarieven en/of voorwaarden.

5.2 Recht van opzegging
U kunt uw verzekering op elk gewenst moment stop-
pen. Dit kunt u zelf doen in uw Persoonlijk Digitaal 
Dossier op www.verzekeruzelf.nl. De verzekering 
stopt meteen of op de datum in de toekomst die u 
aangeeft. Heeft u te veel premie betaald? Dan storten 
wij die terug.

6 Herziening van tarieven en/of voorwaarden
De regels voor herziening van tarieven en/of voor-
waarden vindt u in het hoofdstuk Herziening van
tarieven en/of voorwaarden van de algemene polis-
voorwaarden.

7 Wijziging van het risico
7.1 Risicowijziging
Als er wijzigingen zijn die van belang zijn voor deze 
verzekering, moet u die zo snel als mogelijk is aan 
ons doorgeven. U kunt de wijzigingen doorgeven in 
uw Persoonlijk Digitaal dossier op www.verzekeruzelf.
nl. Binnen welke termijn u dat in ieder geval moet 
doen, hangt af van de wijziging.

Risicowijziging Dekking motorrijtuig Casco oldtimer
Wij horen het graag binnen twee weken van u als:
a.  u de oldtimer op uw polis vervangt door een ande-

re oldtimer;
b.  u uw oldtimer verkoopt of aan een ander over-

draagt;
c. het kenteken van uw oldtimer verandert;
d.  uw oldtimer is gestolen, verduisterd of in beslag is 

genomen. 
Wij horen het graag binnen twee maanden van u als:
e.  u uw oldtimer anders gaat gebruiken dan op uw 

polis staat;
f. u verhuist;
g.  een andere persoon uw oldtimer regelmatig gaat 

besturen.

Let op: U heeft niet altijd twee weken of twee 
maanden de tijd. Als u eerder van een wijziging op 
de hoogte bent, moet u deze ook eerder doorgeven. 
Dit geldt niet als u kunt aantonen dat u niets van die 
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gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat 
is zich uit eigen kracht voort te planten. Zo is onder 
andere geen brand:
a. zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien;
b.  doorbranden van elektrische apparaten en moto-

ren;
c.  oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens 

en ketels.

Ontploffing
a.  Een plotselinge, onvoorziene, hevige krachtsuiting 

van gas, damp, vloeistof of (fijn verdeelde) vaste 
stof.

b.  Wordt de ontploffing veroorzaakt door plotselinge 
over- of onderdruk in een – al dan niet gesloten – 
vat dat gevuld is met gas, damp, vloeistof of (fijn 
verdeelde) vaste stof? Dan is alleen sprake van een 
ontploffing als de wand van het vat onder die druk 
is bezweken, waarna de druk binnen het vat plot-
seling even groot is geworden als de druk buiten 
het vat.

c.  Vindt de ontploffing buiten een vat plaats? Dan 
is alleen sprake van een ontploffing als er een 
drukgolf ontstaat door een chemische reactie die 
heeft geleid tot het ontstaan of uitzetten van vaste, 
vloeibare of gasvormige stoffen of een mengsel 
daarvan.

Overstroming
Een overstroming als gevolg van het bezwijken of 
overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere
waterkeringen. Het maakt hierbij niet uit of de over-
stroming de oorzaak of het gevolg is van een gedekte 
gebeurtenis.

terugwerkende kracht in op de datum waarop u de 
wijziging had moeten melden. Dit betekent dat we 
een zaak na deze datum beoordelen op basis van 
die nieuwe voorwaarden.

c.  Zouden we de verzekering niet voortzetten als u 
de wijziging op tijd had gemeld? Dan bent u niet 
meer verzekerd voor een schade die ontstaat na 
de datum waarop u de wijziging in ieder geval had 
moeten melden.

7.2 Risicobeperking
a.  Wij kunnen u maatregelen voorschrijven om het 

risico op schade te beperken.
b.  U moet aan deze maatregelen meewerken. Wei-

gert u dat, dan eindigt uw verzekering één maand 
na die weigering.

8 Einde van de verzekering
8.1 Einde van rechtswege
Uw verzekering kan ‘van rechtswege eindigen’. Dit 
betekent dat uw verzekering vanzelf eindigt op basis 
van de wet. Hierna leest u wanneer daarvan in ieder 
geval sprake is.

Belang
Uw verzekering eindigt van rechtswege als geen van 
de verzekerden meer een verzekerbaar belang heeft 
bij de oldtimer. Het gaat hierbij niet om de omstan-
digheden die we in het volgende artikel omschrijven.

Verzekeringnemer
Uw verzekering eindigt ook van rechtswege:
a.  als u als verzekeringnemer overlijdt. Uw verzeke-

ring eindigt dan:
   •  negen maanden nadat uw erfgenamen redelijker-

wijs op de hoogte kunnen zijn van uw overlijden; 
of

   •  (als dit eerder is) negen maanden na het moment 
dat wij bericht hebben gekregen van uw overlij-
den.

b.  als de verzekeringnemer een rechtspersoon is (dit 
kan bijvoorbeeld een bedrijf of een vereniging zijn) 
en deze rechtspersoon ophoudt te bestaan. In dat 
geval eindigt uw verzekering één maand nadat 
de rechtspersoon is opgehouden. Uw verzekering 
eindigt niet als de rechtspersoon ophoudt vanwege 
een fusie of omdat deze een andere rechtsvorm 
krijgt.

Einde andere verzekering
Stopt de WA-verzekering die u bij ons heeft afgeslo-
ten voor deze auto? Dan eindigt automatisch ook uw
Rechtsbijstandverzekering Verhaalservice Autoschade. 

9 Nadere omschrijvingen
Brand
Door verbranding veroorzaakt en met vlammen 
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nodig is dan rijbewijs A, B of B-E? Dan is de 
aanhangwagen alleen verzekerd als u ons heeft 
gemeld dat u deze aan dat specifieke voertuig 
heeft gekoppeld.

- SRK
   SRK staat voor Stichting Schaderegelingskantoor 
voor Rechtsbijstandverzekeringen. Deze stichting 
voert deze rechtsbijstandsverzekering uit. Wij garan-
deren die uitvoering.

      Het adres van SRK is: 
SRK Rechtsbijstand 
Bredewater 12, Zoetermeer 
Postbus 3020, 2700 LA Zoetermeer 
www.srk.nl 
Telefoon: 079 344 81 81 
Fax: 079 342 79 90

- Gebeurtenis
  a.  In deze voorwaarden verstaan we onder een ge-

beurtenis een voorval dat aanleiding is voor een 
juridisch conflict. Het gaat hier om een conflict 
waarvoor u naar uw mening rechtsbijstand nodig 
heeft. Welke gebeurtenissen er precies onder 
deze verzekering vallen, leest u in artikel 2.1: 
Omvang van de dekking.

  b.  Er is sprake van een juridisch conflict vanaf het 
eerste moment dat u en een of meer andere 
partijen tegengestelde belangen hebben.

  c.  Is er sprake van meerdere gebeurtenissen die met 
elkaar samenhangen? Dan beschouwen we de 
eerste gebeurtenis in die reeks als de gebeurtenis 
die de aanleiding is geweest voor het juridische 
conflict.

-  Rechtens bevoegde deskundige
   Een rechtens bevoegde deskundige is een deskundi-
ge die volgens de regels voor gerechtelijke of admi-
nistratieve procedures bevoegd is om rechtsbijstand 
te verlenen. Het gaat hier meestal om een advocaat 
of andere rechtshulpverlener. Dat zijn ook de termen 
die we in deze voorwaarden gebruiken.

- Expert
   Met een expert bedoelen we in deze voorwaarden 
een deskundige die de omvang van uw schade vast-
stelt en/of onderzoekt wat de oorzaak of toedracht 
ervan is. Het gaat hier om een deskundige die door 
SRK is erkend.

- Mediation
   Mediation houdt in dat u met de andere partij(en) 
om de tafel gaat zitten om tot afspraken te komen 
over de vergoeding van uw schade. Dit gebeurt 
onder begeleiding van een mediator.

- Mediator
   Een mediator is een professionele bemiddelaar die 
u en de andere partij(en) begeleidt om samen tot 
afspraken te komen over de vergoeding van uw 
schade.

Polisvoorwaarden Rechtsbijstandverzeke-
ring Verhaalservice Autoschade  
PP 3343-03

U bent hiervoor verzekerd als dit op uw polisblad 
staat. Deze voorwaarden vormen één geheel met de 
algemene polisvoorwaarden. Als er verschillen zijn, 
gelden de polisvoorwaarden van dit product.

Inhoud
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5. Wijziging van het risico
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8. Aanvullende polisbepalingen

1 Begripsomschrijvingen
- Verzekerde
  De verzekerden zijn:
  a.  de verzekeringnemer (u). Dit is de persoon die 

deze verzekering heeft afgesloten en ervoor zorgt 
dat de premie wordt betaald;

  b.  personen die met uw toestemming met uw mo-
torrijtuig rijden;

  c. personen die met uw motorrijtuig meerijden;
  d.  de eigenaar van een vervangend motorrijtuig in 

de periode dat u dit motorrijtuig gebruikt omdat 
uw eigen auto voor reparatie of onderhoud bij 
een garage is. Deze persoon kan de verzekering 
alleen gebruiken om schade aan die vervangende 
auto te verhalen;

  e.  de eigenaar van een vervangende aanhangwa-
gen, in de periode dat u deze aanhangwagen 
gebruikt omdat uw eigen aanhangwagen voor 
reparatie of onderhoud bij een garage is. Deze 
persoon kan de verzekering alleen gebruiken om 
schade aan die vervangende aanhangwagen te 
verhalen.

- Motorrijtuig
   In deze voorwaarden verstaan we onder een motor-
rijtuig:

  a. het voertuig dat op uw polis staat;
  b.  een vervangend voertuig dat u gebruikt zolang 

uw eigen voertuig vanwege reparatie of onder-
houd bij een garage is. Het gaat hier om een 
voertuig dat niet van uzelf is en dat gelijkwaardig 
is aan het voertuig dat op uw polis staat;

  c.  een aanhangwagen die aan een van de hiervoor 
genoemde voertuigen is gekoppeld. Of die na die 
koppeling is losgemaakt of losgeraakt, maar zich 
nog wel in het verkeer bevindt. Het gaat hier dus 
niet om een aanhangwagen die bijvoorbeeld in 
uw garage staat. Is de aanhangwagen gekoppeld 
aan een voertuig waarvoor een ander rijbewijs 
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b.  waardevermindering van uw motorrijtuig als ge-
volg van materiële schade daaraan;

c.  huurkosten van een vervangend motorrijtuig als u 
uw eigen motorrijtuig door de schade tijdelijk niet 
kunt gebruiken.

We verhalen alleen de kosten die redelijk zijn;
d.  materiële schade aan eigendommen die zich tij-

dens de gebeurtenis aan, op of in uw motorrijtuig 
bevonden en die horen bij uw particuliere huishou-
ding of die van een medeverzekerde.

Dekkingsgebied
U bent alleen verzekerd voor schade die u oploopt in 
de landen die op uw ‘groene kaart’ staan en die niet 
zijn doorgestreept.

Geldend recht
SRK hanteert bij het verlenen van rechtsbijstand het 
recht van het land waar u de schade heeft opgelopen,
als dat land tot het dekkingsgebied behoort.

2.2 Verlenen van rechtsbijstand
Als uw schade onder de dekking van deze verzekering 
valt, kunt u rechtsbijstand krijgen van SRK of zo nodig 
van een advocaat, rechtshulpverlener of mediator die 
door SRK wordt ingeschakeld. Wat er precies onder 
deze rechtsbijstand valt, leest u hieronder.

Rechtsbijstandverlening door SRK
Als u rechtsbijstand nodig heeft voor het verhalen van 
schade, meldt u uw zaak aan bij SRK. SRK beoordeelt 
dan eerst of uw zaak binnen de dekking valt. Zo ja, 
dan ontvangt u rechtsbijstand van SRK. U mag de 
zaak dan niet meer door een ander laten behandelen. 
SRK betaalt ook de kosten van deze rechtsbijstand. 
Hierbij geldt het volgende:
a.  U ontvangt de rechtsbijstand van een jurist of 

advocaat van SRK. Deze behartigt uw belangen 
tegenover de andere partij, onderhandelt daarmee 
en probeert in overleg met die partij tot een over-
eenkomst te komen.

b.  Komt uw jurist of advocaat er met de andere partij 
niet uit, dan kan hij namens u een rechtszaak aan-
spannen. Voor zover mogelijk zal hij u daarbij zelf 
rechtsbijstand blijven verlenen.

c.  Als SRK denkt dat er in uw zaak geen redelijke 
kans is op succes, kan zij besluiten uw zaak niet 
te behandelen of de behandeling stop te zetten. U 
ontvangt hier dan schriftelijk bericht van, met de 
redenen voor dit besluit.

d.  Verwacht SRK dat de kosten van de behandeling 
van uw zaak hoger zullen zijn dan het schadebe-
drag? Dan kan SRK ervoor kiezen om het schade-
bedrag direct aan u te betalen. U krijgt dan geen 
rechtsbijstand meer voor het verhalen van die 
schade.

2 Omschrijving van dekking
2.1 Omvang van de dekking
Met deze verzekering heeft u recht op:
a.  rechtsbijstand als uw motorrijtuig schade heeft 

opgelopen en u deze schade wilt verhalen op een 
ander. Het gaat hier om schade die is ontstaan 
door:

   •  een verkeersongeval dat binnen het dekkingsge-
bied heeft plaatsgevonden; of

   •  een andere plotselinge gebeurtenis van buitenaf, 
die u niet kon voorzien of verwachten.

    Wat deze rechtsbijstand precies inhoudt, leest u in 
artikel 2.2: Verlenen van rechtsbijstand.

b.  de kosten van de rechtsbijstand voor het verhalen 
van de schade die we hiervoor hebben beschreven. 
Welke kosten u precies vergoed krijgt, leest u in 
artikel 2.3: Kosten van rechtsbijstand.

U heeft alleen recht op deze dekking als er sprake is 
van alle volgende omstandigheden:
c.  De gebeurtenis waardoor de schade is ontstaan 

heeft plaatsgevonden nadat deze verzekering is 
ingegaan.

d.  Toen u deze verzekering afsloot, kon u de genoem-
de gebeurtenis nog niet zien aankomen.

e.  Het moment waarop u voor deze gebeurtenis 
rechtsbijstand nodig heeft, valt tijdens de looptijd 
van deze verzekering.

f.  De gebeurtenis heeft plaatsgevonden in het dek-
kingsgebied van deze verzekering.

g.   Het motorrijtuig dat is beschadigd staat normaal 
gesproken in Nederland.

h.  U of een van uw medeverzekerden bent/is degene 
die een schadevergoeding van de andere partij 
eist.

U heeft geen recht op deze dekking als er sprake is 
van een van de volgende omstandigheden:
i.  De schade die u wilt verhalen houdt verband met 

een overeenkomst die u of een medeverzekerde 
heeft afgesloten. Die overeenkomst kan ook een 
cascoverzekering voor uw motorrijtuig zijn.

j.  De financiële positie van de verzekerde die bij de 
schade betrokken was, is zo slecht dat sprake is van 
financieel onvermogen.

k.  De rechter heeft de verzekerde die bij de scha-
de betrokken was een wettelijke schuldsanering 
opgelegd.

l.  De verzekerde die bij de schade betrokken was, is 
failliet verklaard en er is een curator aangewezen 
om zijn vermogen te beheren en te vereffenen.

Schade
Als u aan bovenstaande voorwaarden voldoet, krijgt u
rechtsbijstand voor het verhalen van de volgende 
schade:
a. materiële schade aan uw motorrijtuig;



Voorwaarden
Oldtimerverzekering

Blad 18

over de vergoeding van uw schade. Dit gebeurt onder 
begeleiding van een bemiddelaar: een mediator. SRK 
kan kiezen voor mediation als zij denkt dat uw zaak 
hierdoor goed valt op te lossen. In dat geval schakelt 
SRK de mediator in. Deze moet ingeschreven zijn bij 
het Nederlands Mediation Instituut. U krijgt voor 
mediation maximaal vijf sessies van elk maximaal 
twee uur vergoed. SRK betaalt alleen uw aandeel in 
de kosten, wat neerkomt op maximaal 50% van de 
totale kosten.

2.3 Kosten van rechtsbijstand
Naast de rechtsbijstand die u bij schade ontvangt, 
krijgt u ook de volgende kosten door SRK vergoed:
a.  kosten van (proces)advocaten, deurwaarders, an-

dere rechtshulpverleners, experts en mediators die 
SRK voor uw zaak inschakelt;

b.  proces- en gerechtskosten en kosten van arbitrage 
en bindend advies. Onder deze kosten vallen geen 
afkoopsommen, boetes en andere kosten die u als 
straf zijn opgelegd;

c.  proceskosten van de tegenpartij, als de rechter 
heeft bepaald dat u die kosten moet betalen. 
Hieronder vallen ook de buitengerechtelijke kosten 
van de tegenpartij: de kosten die deze partij heeft 
gemaakt om de betaling van u te krijgen;

d.  kosten van getuigen in een gerechtelijke en admi-
nistratieve procedure, tot het bedrag dat de rechter 
hiervoor bepaalt;

e.  reis- en verblijfskosten die u voor uw zaak moet 
maken als u persoonlijk voor een rechterlijke 
instantie in het buitenland moet verschijnen. Deze 
kosten krijgt u alleen vergoed als uw aanwezigheid 
verplicht of dringend gewenst is. Daarbij gaan we 
af op het advies van de advocaat of andere (vol-
gens het recht bevoegde) deskundige die uw zaak 
behandelt. U moet de kosten altijd vooraf met SRK 
bespreken;

f.  kosten die nodig zijn om de uitspraak van de rech-
ter te laten uitvoeren, tot maximaal vijf jaar na de 
uitspraak;

g.  btw over de kosten die voor uw zaak zijn gemaakt, 
behalve als u deze btw kunt verrekenen met btw 
die u nog moet ontvangen of afdragen.

2.4 Gedeeltelijke dekking
Gedeeltelijke dekking
Valt uw zaak volgens SRK slechts gedeeltelijk onder 
de dekking van deze verzekering? Dan rekenen we uit
welk deel van uw zaak binnen de dekking valt. U 
krijgt alleen dat deel van de kosten vergoed. Daarbij  
houden we rekening met de maximeringen die ge-
noemd staan in het artikel Kosten van Rechtsbijstand.

Groepsactie
Het kan zijn dat er bij uw zaak meerdere personen 
betrokken zijn die dezelfde of soortgelijke belangen

Uitbesteding van rechtsbijstandverlening 
Soms is het voor uw zaak nodig om een gerechtelijke
of administratieve procedure te voeren. Als SRK con-
cludeert dat dat noodzakelijk is, kunt u kiezen om
hiervoor een rechtshulpverlener van binnen of buiten 
SRK in te schakelen. Deze rechtshulpverlener kan een 
advocaat zijn of een andere persoon die bevoegd is 
om deze procedures te voeren.

Als u kiest voor een rechtshulpverlener van buiten 
SRK, zal SRK de zaak overdragen en zelf geen
rechtsbijstand meer verlenen. SRK betaalt de kosten 
van deze rechtshulpverlener tot het maximum dat
op uw polis vermeld is. Als u buiten SRK om zelf een 
rechtshulpverlener inschakelt, moet u de kosten zelf
betalen. 

Daarbij geldt het volgende:
a.  U mag de advocaat of andere rechtshulpverlener 

zelf kiezen, maar niet zelf inschakelen. Heeft u 
geen voorkeur voor een specifieke advocaat of 
rechtshulpverlener? Dan kiest SRK die voor u.

b.  Alleen SRK mag de advocaat of andere rechtshulp-
verlener namens u inschakelen.

c.  Is een Nederlandse rechter bevoegd om uw zaak te 
behandelen? Dan kunt u alleen een rechtshulpver-
lener kiezen die in Nederland staat ingeschreven of 
die in Nederland een kantoor heeft.

d.  Is een buitenlandse rechter bevoegd om uw zaak 
te behandelen? Dan kunt u alleen een rechtshulp-
verlener kiezen die bij het gerecht in dat land staat 
ingeschreven of die bevoegd is om daar processen 
te voeren.

e.  Heeft u bij een verkeersongeval buiten Nederland 
direct rechtsbijstand nodig? Dan moet u contact 
opnemen met onze hulpdienst. Deze is vermeld op 
uw ‘groene kaart’.

f.  U moet SRK op de hoogte houden van de inhoud en 
voortgang van uw zaak. Eventueel kunt u ook uw 
advocaat of andere rechtshulpverlener vragen om 
dat te doen.

g.  Wil uw advocaat of andere rechtshulpverlener 
werkzaamheden verrichten of rechtsmiddelen 
instellen die niet met SRK zijn afgesproken? Dan 
moet u of uw advocaat/rechtshulpverlener daar-
voor toestemming vragen aan SRK.

h.  SRK schakelt per zaak nooit meer dan één externe 
advocaat of andere rechtshulpverlener in.

i.  Wordt u geconfronteerd met financiële vorderin-
gen die te maken hebben met de keuze van uw 
advocaat of andere rechtshulpverlener? Of met de 
diensten die deze persoon heeft geleverd? Dan is 
SRK hier niet voor aansprakelijk.

Mediation
Mediation houdt in dat u met de andere partij(en) om 
de tafel gaat zitten om samen tot afspraken te komen
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niets te verwijten valt.

Rijbevoegdheid
U bent niet verzekerd voor schade die is ontstaan ter-
wijl uw motorrijtuig werd bestuurd door een persoon:
a.  die niet rijbevoegd was, bijvoorbeeld omdat hij 

geen geldig rijbewijs had, of omdat hem de rijbe-
voegdheid was ontzegd;

b.  die niet voldeed aan andere eisen voor rijbevoegd-
heid, bijvoorbeeld omdat hij geen chauffeursdi-
ploma had of geen verplichte certificaten voor het 
vervoer dat hij verrichtte. U bent in dit geval wel 
verzekerd als u kunt aantonen dat:

   •  dit gebeurd is zonder dat u (of een medeverzeker-
de) dat wist of wilde; en

   •  u (of uw medeverzekerde) hiervoor redelijkerwijs 
niets te verwijten valt.

Bestuurder onder invloed
U bent niet verzekerd voor schade die is ontstaan ter-
wijl uw motorrijtuig werd bestuurd door een persoon 
die alcohol, medicijnen en/of drugs had gebruikt. Het 
gaat hier alleen om schade waarvan het aanneme-
lijk is dat deze (mede) door het gebruik van deze 
middelen is ontstaan. Daarvan is in ieder geval sprake 
als de bestuurder zoveel alcohol, medicijnen of drugs 
heeft gebruikt dat hij volgens de wet niet had mogen 
deelnemen aan het verkeer. Weigert deze bestuurder 
om mee te werken aan een proef of test (door de 
politie) om vast te stellen of hij in overtreding is? Dan 
leiden wij daaruit af dat deze bestuurder de normen
voor het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen 
heeft overtreden.

Was u (of een medeverzekerde) niet zelf de bestuur-
der van uw motorrijtuig toen het ongeval gebeurde?
En kon u niet weten dat de bestuurder verminderd 
rijvaardig was door het gebruik van alcohol, drugs 
en/of medicijnen? Dan bent u wel verzekerd.

Opzet
U bent niet verzekerd voor schade die opzettelijk is 
veroorzaakt door:
a. uzelf of een medeverzekerde;
b.  een of meer personen die deel uitmaken van een 

groep waar u of uw medeverzekerde ook bij hoort. 
Dit geldt ook als u of uw medeverzekerde zelf geen 
schade heeft veroorzaakt.

Het maakt hierbij niet uit of de schade al dan niet 
(mede) is veroorzaakt door het gebruik van alcohol, 
medicijnen of drugs.

4 Schade
4.1 Verplichtingen bij schade
Schademeldingsplicht
Heeft uw motorrijtuig schade opgelopen en wilt u die 
verhalen op een ander, dan moet u deze zaak zo snel

hebben. U kunt dan gezamenlijk actie ondernemen 
tegen de andere partij. Dit wordt een groepsactie ge-
noemd. Als u voor deze zaak de hulp van SRK inroept, 
vergoeden we niet de volledige kosten van de actie, 
maar alleen uw aandeel daarin. Daarbij maakt het 
niet uit of de andere belanghebbenden zich meer of 
minder voor de zaak inzetten dan u, of zelfs helemaal 
niets doen. Bij het bepalen van de vergoeding hou-
den we rekening met de maximeringen die genoemd 
staan in het artikel Kosten van Rechtsbijstand.

2.5 Beperking uitkeringsverplichting
Houdt uw schade verband met het terrorismerisico 
volgens de Clausule Terrorismedekking? Dan ontvangt
u geen of beperkte rechtsbijstand op basis van deze 
verzekering. 

3 Uitsluitingen
3.1 Algemene uitsluitingen
In sommige gevallen kunt u geen beroep doen op 
deze verzekering. Dat noemen we uitsluitingen. De 
algemene uitsluitingen voor onze verzekeringen vindt 
u in de algemene polisvoorwaarden. De specifieke 
uitsluitingen voor de Rechtsbijstandverzekering Ver-
haalservice Autoschade leest u hieronder.

3.2 Uitsluitingen Dekking Rechtsbijstandverzeke-
ring Verhaalservice Autoschade
Wedstrijden
U bent niet verzekerd voor schade die is ontstaan 
door deelname met uw motorrijtuig aan:
a.  regelmatigheids- en behendigheidswedstrijden en 

ritten waarvoor de overheid verlof heeft verleend;
b.  snelheidswedstrijden en ritten, ongeacht of de 

overheid daarvoor verlof heeft verleend. U bent in 
dit geval wel verzekerd als u kunt aantonen dat:

   •  iemand uw motorrijtuig voor deze wedstrijd of rit 
heeft gebruikt zonder dat u (of een medeverze-
kerde) dat wist of wilde; en

   •  u (of uw medeverzekerde) hiervoor redelijkerwijs 
niets te verwijten valt.

Vervoer tegen betaling / les / verhuur
U bent niet verzekerd voor schade die is ontstaan 
tijdens:
a.  gebruik van uw motorrijtuig voor vervoer van 

personen of zaken tegen betaling (behalve als het 
gaat om privévervoer tegen een tegemoetkoming 
in de kosten);

b. gebruik van uw motorrijtuig als lesvoertuig;
c. verhuur of leasing van uw motorrijtuig.

U bent in dit geval wel verzekerd als u kunt aantonen 
dat:
•  uw motorrijtuig voor deze doelen is gebruikt zonder 

dat u (of een medeverzekerde) dat wist of wilde; en
•  u (of uw medeverzekerde) hiervoor redelijkerwijs 
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kosten van het onderzoek vergoed (als die redelijk 
zijn).

Expertise
a.  Is er volgens SRK een expert nodig om uw scha-

de vast te stellen? Dan schakelt SRK deze expert 
namens u in. SRK kiest deze expert en betaalt de 
kosten van het onderzoek.

b.  Bent u het niet eens met de uitkomsten van het 
expertiserapport? Dan kunt u voor eigen rekening 
een tweede expert inschakelen. Als SRK het rapport 
van deze expert voor uw zaak gebruikt, krijgt u de 
kosten hiervan terug.

c.  Wordt u geconfronteerd met financiële vorderin-
gen die te maken hebben met de diensten die de 
expert heeft geleverd? Dan is SRK hier niet voor 
aansprakelijk.

4.4 Belangenconflict
Kunt u en degene op wie u uw schade wilt verhalen 
allebei een beroep doen op de rechtsbijstand van 
SRK? Dan is er sprake van een belangenconflict. In dat 
geval geldt het volgende.

Belangenconflict binnen deze verzekering
a.  Wilt u als verzekeringnemer schade verhalen op 

een medeverzekerde op uw polis? Dan mag alleen 
u een beroep doen op deze verzekering.

b.  Wil een medeverzekerde op uw polis schade ver-
halen op een ander verzekerde op uw polis? Dan 
kiest u als verzekeringnemer wie van de twee een 
beroep mag doen op deze verzekering. De andere 
verzekerde mag dat dan niet.

c.  Staat er nog een andere verzekeringnemer op deze 
polis en wilt u schade verhalen op deze persoon? 
Dan kunt u geen van beiden een beroep doen op 
deze verzekering.

Belangenconflict binnen deze en andere verzekerin-
gen
Wilt u uw schade verhalen op iemand die op basis 
van een andere verzekering een beroep kan doen op
rechtsbijstand door SRK? Dan mag u beiden op kosten 
van SRK een advocaat of andere rechtshulpverlener 
inschakelen. Daarvoor gelden de regels die u kunt 
lezen in artikel 2.2: Uitbesteding van rechtsbijstand-
verlening. SRK laat dit aan alle betrokkenen weten.

4.5 Andere verzekering / voorziening / regeling
Kunt u voor het verhalen van uw schade een beroep 
doen op een andere voorziening of een andere 
verzekering die u heeft afgesloten? Of kunt u hiervoor 
aanspraak maken op een wettelijke of andere rege-
ling? Dan geldt het volgende:

Verlenen van rechtsbijstand
U kunt geen rechtsbijstand krijgen van SRK.

mogelijk melden aan SRK. Dat moet u doen zodra u 
van de schade op de hoogte bent of had kunnen zijn.
Door deze zaak te melden, machtigt u SRK om als 
enige uw belangen – zowel in een gerechtelijke pro-
cedure als daarbuiten – te behartigen. U mag daar-
voor niet meer iemand anders inschakelen.

Schade-informatieplicht
Als u uw zaak heeft aangemeld, moet u SRK alle 
informatie en papieren geven die nodig zijn om te 
bepalen of uw zaak binnen de dekking van de verze-
kering valt. Dit moet u binnen een redelijke termijn 
doen. U mag geen onjuiste informatie geven.

Medewerkingsplicht
U moet bij de behandeling van uw zaak alle mede-
werking verlenen aan SRK. U mag niets doen wat de 
behandeling van uw zaak moeilijker of langer kan 
maken of wat de belangen van SRK of van ons kan 
schaden.

Adres
Zolang SRK een zaak voor u behandelt, moet u zorgen 
dat SRK uw juiste adres heeft.

4.2 Sancties bij niet nakomen verplichtingen bij 
schade
Schaden van belangen
Bent u bij de aanmelding of behandeling van uw zaak 
een of meer van bovenstaande verplichtingen niet
nagekomen? En heeft u daarmee de redelijke belan-
gen van SRK of van ons geschaad? Dan kunt u voor 
deze zaak geen beroep meer doen op deze verzeke-
ring.

Opzet tot misleiding
Heeft u ons met opzet proberen te misleiden, door 
een of meer van bovenstaande verplichtingen niet 
na te komen? Dan heeft u voor deze zaak geen recht 
meer op rechtsbijstand, tenzij deze sanctie niet in 
verhouding staat met wat u heeft gedaan of nagela-
ten.

4.3 Beoordeling schademelding
Deskundigenrapport
a.  SRK behandelt uw zaak alleen als er sprake is van 

een juridisch conflict. Dit betekent dat u en de 
partij op wie u uw schade wilt verhalen, tegen-
gestelde belangen moeten hebben. Als niet zeker 
is dat er sprake is van een juridisch conflict, kan 
SRK u vragen om een deskundige in te schakelen. 
Deze moet dan een onderzoeksrapport opstellen 
waarin staat wat er precies gebeurd is, wat daar de 
oorzaak van was, wieer betrokken waren en wat 
de gevolgen zijn.

b.  Als uit het deskundigenrapport blijkt dat er inder-
daad sprake is van een juridisch conflict, krijgt u de 
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geval moet doen, hangt af van de wijziging.

Risicowijziging Dekking Rechstbijstandverzekering 
Verhaalservice Autoschade
Wij horen het graag binnen twee weken van u als:
a.  u het motorrijtuig op uw polis vervangt door een 

ander motorrijtuig;
b.  u uw motorrijtuig verkoopt of aan een ander over-

draagt;
c. het kenteken van uw motorrijtuig verandert;
d.  uw motorrijtuig is gestolen, verduisterd of in beslag 

is genomen.

 Wij horen het graag binnen twee maanden van u als:
e.  u uw motorrijtuig anders gaat gebruiken dan op 

uw polis staat;
f.  een andere persoon uw motorrijtuig regelmatig 

gaat besturen.

Let op: U heeft niet altijd twee weken of twee 
maanden de tijd. Als u eerder van een wijziging op 
de hoogte bent, moet u deze ook eerder doorgeven. 
Dit geldt niet als u kunt aantonen dat u niets van die 
wijziging wist en ook niet kon weten.

Voortzetting na risicowijziging
- Vervanging / verkoop / overdracht / kentekenwijzi-
ging / ontvreemding
a.   V erkoopt u uw motorrijtuig of draagt u het over
     van een ander? Of is uw motorrijtuig gestolen, 

verduisterd of in beslag genomen? Dan eindigt uw 
dekking voor dit voertuig. Vervangt u uw motorrij-
tuig of wijzigt het kenteken? Dan beoordelen wij of 
we uw verzekering volgens de acceptatierichtlijnen 
en tarieven van dat moment kunnen voortzetten.

b.  Als we met u afspreken om de verzekering aan-
gepast voort te zetten, kunnen uw premie en/
of voorwaarden wijzigen. We passen de nieuwe 
premie en/of voorwaarden toe vanaf de datum 
waarop de wijziging plaatsvond.

c.  Als we het niet met elkaar eens worden over een 
aangepaste voortzetting van uw verzekering, laten 
we u weten dat we de verzekering stopzetten. De 
verzekering eindigt dan één maand later.

- Wijziging gebruik / regelmatige bestuurder
a.  Gaat u uw motorrijtuig anders gebruiken dan op 

uw polis staat? Of gaat een andere persoon het 
motorrijtuig regelmatig besturen? Dan beoordelen 
wij of we uw verzekering volgens de acceptatie-
richtlijnen en tarieven van dat moment kunnen 
voortzetten.

b.  Als we met u afspreken om de verzekering aan-
gepast voort te zetten, kunnen uw premie en/
of voorwaarden wijzigen. We passen de nieuwe 
premie en/of voorwaarden toe vanaf de datum 
waarop de wijziging plaatsvond.

Kosten van rechtsbijstand
U krijgt de kosten van rechtsbijstand niet vergoed. 
Kunt u een beroep doen op de Wet op de Rechtsbij-
stand, dan krijgt u deze kosten wel vergoed. 

Heeft SRK al kosten voor uw zaak voorgeschoten, 
dan moet u die terugbetalen. SRK zal u helpen om 
die kosten betaald te krijgen of te verhalen op de 
organisatie die de andere verzekering, voorziening of 
regeling uitvoert.

4.6 Uitkeringsplicht
Heeft u op basis van deze verzekering recht op een 
vergoeding? Dan ontvangt u die binnen vier weken
nadat SRK alle gegevens heeft ontvangen die nodig 
zijn om uw recht op een vergoeding vast te stellen.

4.7 Betaling aan derden
SRK mag de kosten van rechtsbijstand rechtstreeks 
betalen aan de personen of instanties die die kosten
hebben gemaakt.

4.8 Kostenveroordeling tegenpartij
Heeft SRK proceskosten of andere kosten voor uw 
zaak gemaakt en wordt de andere partij in een proces
of arbitragezaak of via een bindend advies veroor-
deeld om deze kosten te vergoeden? Dan is het 
bedrag dat de andere partij vergoedt, bestemd voor 
SRK. SRK zal de andere partij vragen om dit bedrag 
rechtstreeks aan haar te betalen. Ontvangt u het 
bedrag zelf, dan bent u verplicht het aan SRK over te 
maken.

4.9 Verhaalsrecht
Wij kunnen de kosten van rechtsbijstand die wij voor 
uw zaak hebben gemaakt, verhalen op (rechts)perso-
nen die voor deze kosten aansprakelijk zijn. Zijn deze 
kosten veroorzaakt door gedragingen van een van 
de (rechts)personen die hieronder genoemd staan? 
Dan verhalen wij de kosten alleen op hen, als zij zelf 
als verzekerde geen dekking voor deze gedragingen 
zouden hebben gehad. Het gaat hier om:
a. derden;
b. andere (rechts)personen, namelijk:
   • een medeverzekerde;
   •  een echtgenoot, geregistreerde partner of andere 

levensgezel van u of een medeverzekerde;
   •  bloedverwanten in de rechte lijn van u of een 

medeverzekerde;
   •  een werknemer, werkgever of collega van u of 

een medeverzekerde.

5 Wijziging van het risico
5.1 Risicowijziging
Als er wijzigingen zijn die van belang zijn voor deze 
verzekering, moet u die zo snel als mogelijk is aan 
ons doorgeven. Binnen welke termijn u dat in ieder 
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de omstandigheden die we in het volgende artikel 
omschrijven.

Verzekeringnemer
Uw verzekering eindigt ook van rechtswege:
a.  als u als verzekeringnemer overlijdt. Uw verzeke-

ring eindigt dan:
   •  negen maanden nadat uw erfgenamen redelijker-

wijs op de hoogte kunnen zijn van uw overlijden; 
of

   •  (als dit eerder is) negen maanden na het moment 
dat wij bericht hebben gekregen van uw overlij-
den.

b.  als de verzekeringnemer een rechtspersoon is (dit 
kan bijvoorbeeld een bedrijf of een vereniging zijn) 
en deze rechtspersoon ophoudt te bestaan. In dat 
geval eindigt uw verzekering één maand nadat 
de rechtspersoon is opgehouden. Uw verzekering 
eindigt niet als de rechtspersoon ophoudt vanwege 
een fusie of omdat deze een andere rechtsvorm 
krijgt.

Einde andere verzekering
Stopt de WA-verzekering die u bij ons heeft afgeslo-
ten voor deze auto? Dan eindigt automatisch ook uw
Rechtsbijstandverzekering Verhaalservice Autoschade. 

8. Aanvullende polisbepalingen
8.1 Persoonsgegevens
Verwerking persoonsgegevens bij aanvraag / wijzi-
ging
Als u een verzekering bij ons aanvraagt of wijzigt, 
vragen wij u om persoonlijke gegevens die nodig zijn 
om:
• uw verzekering te kunnen afsluiten en uitvoeren;
• marketing en onderzoek te kunnen doen;
• fraude te voorkomen en te bestrijden;
• te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wij wisselen uw schade- en verzekeringsgegevens uit 
met de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) in 
Zeist. Daarbij houden we ons aan het privacyregle-
ment van de Stichting CIS.

Verwerking persoonsgegevens ten behoeve van 
rechtsbijstandverlening en rendementsbeheer
a.  Als u een zaak meldt bij SRK, vraagt SRK u om de 

noodzakelijke gegevens om uw zaak te kunnen 
behandelen. SRK kan deze gegevens namens ons 
doorgeven aan de Stichting CIS. Daarbij houdt SRK 
zich aan het privacyreglement van deze stichting.

b.  SRK en wij wisselen onderling ook gegevens over u 
uit. Daarbij geldt het volgende:

   •  Als u een zaak aanmeldt, sturen wij uw polisgege-
vens naar SRK. SRK gebruikt deze gegevens om na 
te gaan of uw zaak binnen de dekking valt en zo 
ja, waar u precies recht op heeft.

c.  Als we het niet met elkaar eens worden over een 
aangepaste voortzetting van uw verzekering, laten 
we u weten dat we de verzekering stopzetten. De 
verzekering eindigt dan één maand later.

Uw lopende verzekering blijft geldig zolang de verze-
kering niet is geëindigd, en zolang we nog geen
afspraken hebben gemaakt over een aangepaste 
voortzetting van de verzekering.

- Gevolgen van niet melden risicowijziging
a.  Meldt u een wijziging niet of niet op tijd? En zou-

den wij de verzekering tegen een hogere premie 
voortzetten als u de wijziging wel op tijd had 
gemeld? Dan moet u alsnog de extra premie en 
assurantiebelasting betalen die u verschuldigd bent 
vanaf de datum waarop de wijziging plaatsvond.

b.  Zouden wij de verzekering tegen andere voorwaar-
den voortzetten als u de wijziging wel op tijd had 
gemeld? Dan gaan deze voorwaarden met terug-
werkende kracht in per de datum waarop u de 
wijziging had moeten melden. Dit betekent dat we 
een zaak na deze datum beoordelen op basis van 
die nieuwe voorwaarden.

c.  Zouden we de verzekering niet voortzetten als u 
de wijziging op tijd had gemeld? Dan heeft u geen 
dekking voor een schade die ontstaat na de datum 
waarop u de wijziging in ieder geval had moeten 
melden.

5.2 Risicobeperking
a.  Wij kunnen u maatregelen voorschrijven om het 

risico op schade te beperken.
b.  Als wij tot deze maatregelen besluiten, zullen we 

die schriftelijk aan u melden.
c.  U moet aan deze maatregelen meewerken. Weigert 

u dat, dan eindigt uw verzekering één maand na 
die weigering.

6 Herziening van tarieven
en/of voorwaarden
De regels voor herziening van tarieven en/of voor-
waarden vindt u in het hoofdstuk Herziening van
tarieven en/of voorwaarden van de algemene polis-
voorwaarden.

7. Einde van de verzekering
7.1 Einde van rechtswege
Uw verzekering kan ‘van rechtswege eindigen’. Dit 
betekent dat uw verzekering vanzelf eindigt op basis 
van de wet. Hierna leest u wanneer daarvan in ieder 
geval sprake is.

Belang
Uw verzekering eindigt van rechtswege als geen 
van de verzekerden meer een verzekerbaar belang 
heeft bij het motorrijtuig. Het gaat hierbij niet om 
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zaak juridisch aanpakt of wil aanpakken. 

U moet in dat geval schriftelijk aan SRK melden waar-
om u het niet eens bent met SRK. Daarna kunt u het 
volgende verwachten:
a.  SRK vraagt een onafhankelijke advocaat om de 

zaak te beoordelen en een advies uit te brengen. 
Dit moet een advocaat zijn die in Nederland staat 
ingeschreven en die niet in dienst is bij SRK. De 
advocaat kijkt zowel naar uw standpunten als naar 
die van SRK.

b.  U mag de advocaat zelf kiezen, maar niet zelf 
inschakelen: dat doet SRK. Heeft u geen voorkeur 
voor een specifieke advocaat, dan kiest SRK die in 
overleg met u.

c.  SRK stuurt uw dossier naar de gekozen advocaat, 
zodat deze advies kan uitbrengen.

d.  Dit advies is bindend; zowel SRK als u moeten zich 
eraan houden.

e. SRK betaalt de kosten van het advies.
f.  Is de advocaat het met u eens? Dan zal SRK de 

zaak alsnog in behandeling nemen of voortzetten 
volgens het advies van de advocaat. Eventueel kan 
SRK hiervoor een externe advocaat inschakelen. U 
mag deze advocaat zelf kiezen, maar het mag niet 
de advocaat zijn die het advies heeft gegeven, en 
ook geen kantoorgenoot van hem.

g.  Is de advocaat het eens met SRK? Dan kan SRK 
blijven doen wat zij van plan was: de zaak niet 
behandelen, de behandeling stopzetten of de oor-
spronkelijke aanpak voortzetten. U kunt zich daarbij 
neerleggen of de zaak op uw eigen kosten (verder) 
laten behandelen. In dat geval stuurt SRK u de 
stukken toe. Bereikt u toch het volledige resultaat 
dat u voor ogen had? Dan krijgt u alsnog de kosten 
vergoed die onder deze verzekering vallen. Bereikt 
u gedeeltelijk wat u voor ogen had? Dan krijgt u 
de kosten gedeeltelijk vergoed. U krijgt de kosten 
alleen vergoed als u de definitieve uitslag van de 
zaak aan SRK laat weten binnen een maand nadat 
de zaak is afgerond.

U kunt niet van deze geschillenregeling gebruikma-
ken als SRK in overleg met u al eerder een externe 
advocaat of rechtshulpverlener voor uw zaak heeft 
ingeschakeld.

Geschillen over dekking
a.  Bij de beoordeling van uw zaak volgt SRK de 

polisvoorwaarden van deze verzekering. Op grond 
daarvan kan SRK beslissen uw zaak niet te behan-
delen of u alleen bepaalde diensten te verlenen. 
Bent u het niet eens met de toepassing van deze 
voorwaarden, dan kunt u een rechtszaak tegen SRK 
aanspannen.

b.  Geeft de rechter u gelijk, dan zal SRK alsnog de 
kosten vergoeden die u heeft gemaakt. Deze 

   •  Als SRK een zaak van u behandeld heeft, stuurt 
zij ons informatie over het soort zaak en over de 
kosten die SRK voor de zaak heeft gemaakt. Ook 
stuurt SRK ons regelmatig totaaloverzichten met 
gegevens over alle zaken die er in een bepaalde 
periode zijn behandeld. Deze gegevens gebruiken 
wij voor  rendementsbeheer, fraudebestrijding en 
statistische analyses. SRK geeft ons nooit inhoude-
lijke gegevens over uw zaak.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden
SRK en wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven 
aan partijen die betrokken zijn bij uw schade, zoals 
hulpen, dienstverleners, experts en herstelbedrij-
ven. Ook kunnen wij uw gegevens doorgeven aan 
de persoon die de schade heeft veroorzaakt, andere 
betrokken en/of hun verzekeraars.

Toepasselijke gedragscode
Wij houden ons aan de Gedragscode verwerking per-
soonsgegevens financiële instellingen. Dit geldt ook
voor de partijen die wij inschakelen bij de behande-
ling van uw schade. U vindt deze gedragscode op 
www.verzekeraars.nl.

8.2 Klachten
Klachten over verzekering
Informatie over onze klachtenregeling vindt u in de 
algemene polisvoorwaarden.

Klachten over SRK
Als u een klacht heeft over SRK, kunt u een brief 
sturen naar:
SRK-klachtenbureau
Postbus 3020
2700 LA Zoetermeer.

U kunt uw klacht ook indienen via www.srk.nl of via 
de telefoon: 079 344 81 81.

Na ontvangst van uw melding nemen de medewer-
kers van het klachtenbureau zo snel mogelijk contact 
met u op. Daarna sturen ze u binnen één week een 
bevestiging van wat er is besproken. U leest in deze 
bevestiging ook wie de klacht verder afhandelt en 
wanneer u een inhoudelijke reactie krijgt.

8.3 Geschillen
Geschillen over behandeling door SRK
Heeft u een conflict met SRK over de behandeling van 
uw zaak en komt u daar samen niet uit? Dan kunt u 
een beroep doen op de geschillenregeling van SRK. 
Dit kunt u doen als:
•  SRK uw zaak niet behandelt of de behandeling 

stopzet, omdat er geen redelijke kans (meer) is op 
succes;

•  u het niet eens bent met de manier waarop SRK uw 
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Polisvoorwaarden Rechtsbijstandverzeke-
ring motorrijtuig PP 3340-04

U bent hiervoor verzekerd als dit op uw polisblad 
staat. Deze voorwaarden vormen één geheel met de 
polisvoorwaarden die gelden voor alle verzekeringen. 
Als er verschillen zijn, gelden de polisvoorwaarden 
van dit product.

Inhoud
1. Begripsomschrijvingen
2. Omschrijving van dekking
3. Uitsluitingen
4. Schade
5. Premie
6. Herziening van tarieven en/of voorwaarden
7. Wijziging van het risico
8. Einde van de verzekering
9. Aanvullende polisbepalingen

1 Begripsomschrijvingen
-  U/verzekeringnemer 

Als wij in deze voorwaarden ‘u’ gebruiken, bedoelen 
we de verzekeringnemer. Dit is de persoon die deze 
verzekering heeft afgesloten en die ervoor zorgt dat 
de premie wordt betaald.

-  Verzekerde 
De verzekerden zijn:

  • de verzekeringnemer (u);
  •  personen die met uw toestemming met het motor-

rijtuig rijden of erin meerijden;
  • de bezitter of houder van het motorrijtuig;
  •  nabestaanden van u of een van de andere verze-

kerden. Het gaat hier om personen die voorheen 
van de overledene afhankelijk waren voor de 
kosten van hun levensonderhoud. Zij kunnen de 
verzekering alleen gebruiken om een schadever-
goeding te eisen voor een gebeurtenis die onder 
deze verzekering valt en waarbij de overledene 
zelf betrokken was. Voorwaarde is dat zij deze 
schadevergoeding nodig hebben om in hun levens-
onderhoud te kunnen voorzien;

  •  de eigenaar van een vervangend motorrijtuig (of 
aanhanger), in de periode dat u dit motorrijtuig 
gebruikt omdat uw eigen motorrijtuig (of aanhan-
ger) voor reparatie of onderhoud bij een garage is. 
Deze persoon kan de verzekering alleen gebruiken 
om schade aan dit vervangende motorrijtuig (of 
aanhanger) te verhalen.

-  Motorrijtuig 
In deze voorwaarden verstaan we onder motorrij-
tuig:

  •  het motorrijtuig waarvan het kenteken op uw polis 
staat; of

  •  het vervangende motorrijtuig dat u gebruikt zolang 
uw eigen motorrijtuig voor reparatie of onderhoud 
bijeen garage is.

kosten moeten wel redelijk zijn en vallen onder 
de kosten die genoemd staan in artikel 2.3: Kosten 
van rechtsbijstand.
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dan krijgt u deze ondersteuning alleen als het conflict 
in Nederland speelt. Gaat het om reparatie, onder-
houd of slepen, dan krijgt u de ondersteuning ook als 
het conflict in een ander land van de Europese Unie 
speelt.

2.2 Aanvullende dekkingen
Naast de dekkingen in artikel 2.1 heeft u ook recht op 
de volgende dekkingen:

Tegenpartij kan niet betalen
Is iemand anders aansprakelijk voor uw schade, maar 
kan die deze schade niet vergoeden? Dan krijgt u 
deze schade vergoed tot maximaal EUR 1.500,-.

Geschil met SRK
Heeft u een conflict met SRK over de behandeling van 
uw zaak en komt u daar samen niet uit? Dan kunt u 
een beroep doen op de geschillenregeling van SRK. 
Dit kunt u doen als:
•  SRK uw zaak niet behandelt of de behandeling 

stopzet, omdat er geen redelijke kans (meer) is op 
succes;

•  u het niet eens bent met de manier waarop SRK uw 
zaak juridisch aanpakt of wil aanpakken. 

In dat geval kunt u SRK een brief sturen waarin u aan-
geeft waarom u het niet eens bent met de aanpak
van uw zaak. Vervolgens vraagt SRK een onafhanke-
lijke advocaat om een advies te geven. Uit dit advies 
moet blijken of hij het met u of met SRK eens is. 

U mag deze advocaat zelf kiezen, maar alleen SRK
mag hem inschakelen. SRK betaalt de kosten van het 
advies, ongeacht de uitkomst. Schakelt u de advocaat 
zelf in, dan moet u de kosten zelf betalen. U mag 
geen advocaat kiezen die al bij de zaak betrokken is 
(geweest) om uw belangen te behartigen.

Advies
Het advies van de advocaat is bindend: zowel SRK als 
u moeten zich daarbij neerleggen. Vervolgens kunnen 
er twee dingen gebeuren:
•  De advocaat is het eens met SRK  

In dat geval kan SRK blijven doen wat zij van plan 
was: de zaak niet behandelen, de behandeling 
stopzetten of de oorspronkelijke aanpak voortzetten. 
U kunt zich daarbij neerleggen of de zaak op uw ei-
gen kosten (verder) laten behandelen. In dat geval 
stuurt SRK u de stukken toe. Bereikt u vervolgens 
het volledige resultaat dat u voor ogen had? Dan 
krijgt u alsnog de kosten vergoed die onder deze 
verzekering vallen (zie artikel 2.5). 
Bereikt u gedeeltelijk wat u voor ogen had? Dan 
krijgt u een overeenkomstig deel van de kosten ver-
goed. Voorwaarde is dat u de definitieve uitslag van 
de zaak naar SRK toestuurt binnen een maand na de 

- SRK
   SRK staat voor Stichting Schaderegelingskantoor 
voor Rechtsbijstandverzekeringen. Deze stichting 
voert deze rechtsbijstandsverzekering uit. Wij garan-
deren die uitvoering.

  Het adres van SRK is:
  SRK Rechtsbijstand
  Bredewater 12, Zoetermeer
  Postbus 3020, 2700 LA Zoetermeer
  www.srk.nl
  Telefoon: 079 344 81 81
  Fax: 079 342 79 90

2 Omschrijving van dekking
2.1 Omvang van de dekking
Met deze verzekering krijgt u juridische ondersteu-
ning bij de zaken die in dit artikel beschreven staan. 
Als een dergelijke zaak u overkomt, meldt u die bij 
SRK. SRK schat vervolgens in of u een redelijke kans 
maakt op succes. Alleen als dat zo is, neemt SRK uw 
zaak in behandeling.

Verhalen van schade
Heeft u (of een medeverzekerde) schade geleden ter-
wijl u aan het verkeer deelnam? En is iemand anders 
(mede) aansprakelijk voor die schade? Dan krijgt u 
juridische ondersteuning bij het verhalen van:
•  schade aan uw motorrijtuig of aan iets wat aan uw 

motorrijtuig gekoppeld is;
•  letselschade van uzelf of van personen die in uw 

motorrijtuig zaten.

Strafzaken
Bent u (of een medeverzekerde) betrokken geweest 
bij een verkeersovertreding of verkeersmisdrijf? En 
bent u in verband hiermee gedagvaard? Dan zal SRK 
u juridische ondersteuning verlenen, voor zover dit in 
het belang is voor het verhalen van uw schade. U 
ontvangt de juridische ondersteuning vanaf het mo- 
ment dat u de dagvaarding voor deze zaak heeft 
ontvangen. Zijn er aan de zaak kosten verbonden, 
dan krijgt u maximaal EUR 5.000,- vergoed.

Terugvorderen van motorrijtuig of rijbewijs
Is uw motorrijtuig, het kentekenbewijs ervan of uw 
rijbewijs in beslag genomen? Dan krijgt u juridische
ondersteuning om deze zaken terug te krijgen.

Koop/verkoop, reparatie en dergelijke
Heeft u (of een medeverzekerde) een conflict gekre-
gen toen u een motorrijtuig kocht, verkocht, liet
onderhouden, repareren of verslepen? En had u dat 
conflict met een bedrijf dat is aangesloten bij BOVAG 
of FOCWA? Dan krijgt u juridische ondersteuning om 
dit conflict op te lossen.

Gaat het om de aan- of verkoop van een motorrijtuig, 
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2.4 Hoe werkt de juridische ondersteuning?
Behandeling door SRK
De juridische ondersteuning die u ontvangt, wordt ge-
geven door de juristen en advocaten van SRK. Zij
behartigen uw belangen tegenover de andere partij 
en onderhandelen daarmee. Zo nodig gaan zij ook 
voor u naar de rechter. De reden dat wij deze dien-
sten niet zelf leveren, heeft te maken met wettelijke 
regels. Om belangentegenstellingen te voorkomen 
zijn wij namelijk verplicht om de uitvoering van 
rechtsbijstandsverzekeringen aan een andere partij 
over te dragen. Die partij is SRK.

Inschakelen van een expert
Soms kan het voor de behandeling van uw zaak 
noodzakelijk zijn een expert in te schakelen. Daarmee
bedoelen we een erkende deskundige op het gebied 
van bijvoorbeeld (auto) technische zaken. Als SRK 
denkt dat deze expert uw zaak verder kan helpen, 
geeft zij hem eenmalig de opdracht een expertiserap-
port uit te brengen. SRK kiest deze expert en betaalt 
de kosten van het rapport.

Inschakelen van een rechtshulpverlener of advocaat
Soms is het voor uw zaak nodig om een gerechtelijke 
of administratieve procedure te voeren. Als SRK
concludeert dat dat noodzakelijk is, kunt u kiezen om 
hiervoor een rechtshulpverlener van binnen of buiten
SRK in te schakelen. Deze rechtshulpverlener kan een 
advocaat zijn of een andere persoon die bevoegd is 
om deze procedures te voeren. 

Als u kiest voor een rechtshulpverlener van buiten 
SRK, mag u deze niet zelf inschakelen; alleen SRK 
mag dit doen. 
SRK betaalt de kosten van deze rechtshulpverlener 
tot het maximum dat op uw polis vermeld is. Als u 
buiten SRK om zelf een rechtshulpverlener inschakelt, 
moet u de kosten zelf betalen. Per zaak schakelt SRK 
altijd maar één keer een externe rechtshulpverlener 
in. 

Is een Nederlandse rechter bevoegd om uw zaak te 
behandelen? Dan kunt u alleen een rechtshulpverle-
ner kiezen die in Nederland staat ingeschreven of die 
in Nederland een kantoor heeft. 

Is een buitenlandse rechter bevoegd om uw zaak 
te behandelen? Dan kunt u alleen een rechtshulp-
verlener kiezen die bij het gerecht in dat land staat 
ingeschreven of die bevoegd is om daar processen 
te voeren. Is er een rechtshulpverlener ingeschakeld, 
dan moet u SRK op de hoogte houden van de inhoud 
en voortgang van de zaak. Wil de rechtshulpverlener 
werkzaamheden verrichten of rechtsmiddelen toe-
passen die niet met SRK zijn afgesproken, dan moet 
u daarvoor toestemming vragen aan SRK. Eventueel 

beëindiging ervan.
•  De advocaat is het eens met u 

In dat geval zal SRK de zaak alsnog in behandeling 
nemen of voortzetten volgens het advies van de 
advocaat. Eventueel kan SRK hiervoor een externe 
advocaat inschakelen. U mag deze advocaat zelf 
kiezen, maar SRK schakelt hem in. Dit mag niet de 
advocaat zijn die het advies heeft gegeven, en ook 
geen kantoorgenoot van hem.

Geen geschillenregeling
U kunt geen beroep doen op de geschillenregeling als 
u achteraf ontevreden bent over de manier waarop 
SRK uw zaak heeft aangepakt. Ook geldt de geschil-
lenregeling niet voor zaken waarvoor SRK een exter-
ne rechtshulpverlener of advocaat heeft ingeschakeld. 
De geschillenregeling is namelijk alleen bedoeld voor 
mogelijke belangenconflicten met SRK of met ons. Bij 
de inschakeling van een externe advocaat kan daar 
geen sprake van zijn.

Tweede expert
Heeft SRK voor uw zaak een expert ingeschakeld en 
bent u het niet eens met zijn rapport? Dan kunt u 
voor eigen rekening zelf een expert inschakelen. Dit 
mag alleen in overleg met SRK. Als SRK het rapport 
van die expert vervolgens in de zaak gebruikt, krijgt u 
de kosten hiervan terug (zolang die redelijk zijn).

2.3 Alternatieven voor juridische hulp
In plaats van juridische ondersteuning kan SRK ook 
kiezen voor een van de volgende alternatieven:

Mediation (bemiddeling)
Mediation houdt in dat u met de andere partij om de 
tafel gaat zitten om tot een oplossing van uw conflict 
te komen. Dat doet u onder begeleiding van een 
bemiddelaar: een mediator. SRK kan kiezen voor me-
diation als zij denkt dat uw zaak hierdoor goed valt 
op te lossen. In dat geval schakelt SRK de mediator 
in. Deze moet ingeschreven zijn bij het Nederlands 
Mediation Instituut. 

U krijgt voor mediation maximaal vijf sessies van elk 
maximaal twee uur vergoed. SRK betaalt alleen uw 
aandeel in de kosten, wat neerkomt op maximaal 
50% van de totale kosten.

Betalen van het schadebedrag 
Soms zijn de kosten van de behandeling van een zaak 
hoger dan het schadebedrag. Verwacht SRK dat dat
zo is, dan kan zij ervoor kiezen om het schadebedrag 
direct aan u te betalen. We noemen dit ook wel af-
koop. Na afkoop kunt u voor deze zaak geen aan-
spraak meer maken op de juridische ondersteuning 
van SRK.
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andere verzekering een beroep kan doen op juridi-
sche ondersteuning door SRK? Dan mag u beiden op 
kosten van SRK een advocaat inschakelen. Daarvoor 
gelden de regels die u kunt lezen in artikel 2.4: In-
schakelen van een rechtshulpverlener of advocaat.

2.7 Dekkingsgebied
Deze verzekering geldt binnen de landen die op uw 
‘groene kaart’ staan en die niet zijn doorgestreept.
Behalve als er in een artikel iets anders vermeld is: 
dan geldt wat daar staat.

2.8 Beperking bij terrorisme
Houdt uw schade verband met het terrorismerisico 
volgens de Clausule Terrorismedekking? Dan ontvangt
u geen of beperkte rechtsbijstand op basis van deze 
verzekering. 

3 Uitsluitingen
3.1 Algemene uitsluitingen
In sommige gevallen kunt u geen beroep doen op 
deze verzekering. Dat noemen we uitsluitingen. De
algemene uitsluitingen voor onze verzekeringen vindt 
u in de algemene polisvoorwaarden. De specifieke 
uitsluitingen voor de Rechtsbijstandverzekering mo-
torrijtuig leest u hieronder.

3.2 Uitsluitingen Dekking Rechtsbijstand motorrij-
tuig
Welke soorten zaken zijn niet verzekerd?
U krijgt geen juridische ondersteuning:
•  bij conflicten die al speelden toen u de verzekering 

sloot. Of waarvan u op dat moment al kon weten 
dat ze zouden gaan spelen;

• bij een conflict over deze verzekering;
•  bij strafzaken die u had kunnen voorkomen, bij-

voorbeeld door een boete te betalen of een HALT of 
taakstraf uit te voeren;

•  als uw motorrijtuig, het kenteken ervan of uw rijbe-
wijs in beslag is genomen vanwege een snelheids-
overtreding of omdat u er dingen mee heeft gedaan 
die volgens de wet niet mogen;

•  bij zaken die moeten worden behandeld door een 
internationaal of supranationaal rechtscollege. Dit 
zijn rechtbanken die zich op meerdere landen rich-
ten, zoals het Internationaal Strafhof of het Europees 
Hof van Justitie.

Welke kosten zijn niet verzekerd?
De volgende kosten krijgt u niet vergoed:
• opgelegde boetes, geldstraffen of dwangsommen;
•  de kosten van een advocaat of een andere rechts-

hulpverlener die u zelf inschakelt, zonder toestem-
ming van SRK;

•  kosten die te maken hebben met een conflict waar-
bij u aansprakelijk bent gesteld voor schade die een 
ander heeft geleden. Hiervoor kunt u een beroep 

kunt u dit ook door de rechtshulpverlener laten doen. 

SRK is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de
rechtshulpverlener zijn diensten verricht.

2.5 Welke kosten zijn verzekerd?
Met deze verzekering krijgt u de volgende kosten 
vergoed:
•  de kosten van de juridische ondersteuning door de 

medewerkers van SRK;
•  de kosten van rechtshulpverleners zoals (proces) 

advocaten, die SRK voor uw zaak inschakelt;
•  de kosten van deurwaarders, mediators of experts 

die SRK voor uw zaak inschakelt;
• de kosten van arbitrage of bindend advies;
•  de gerechtelijke kosten van de tegenpartij, als de 

rechter heeft bepaald dat u die kosten moet betalen 
en u tegen dit vonnis niet meer in beroep kunt 
gaan;

•  de kosten om uw zaak door een rechter te laten 
behandelen (griffierechten);

•  de kosten van getuigen in een gerechtelijke of 
administratieve procedure, tot het bedrag dat de 
rechter hiervoor bepaalt;

•  de reis- en verblijfskosten die u voor uw zaak moet 
maken als u persoonlijk voor een rechterlijke instan-
tie in het buitenland moet verschijnen. Deze kosten 
krijgt u alleen vergoed als uw aanwezigheid ver-
plicht of dringend gewenst is. Daarbij gaan we af op 
het advies van de advocaat of andere (volgens het 
recht bevoegde) deskundige die uw zaak behandelt. 
U moet de kosten altijd vooraf met SRK bespreken;

•  de kosten die nodig zijn om de uitspraak van de 
rechter te laten uitvoeren, tot maximaal vijf jaar na 
de uitspraak.

2.6 Belangenconflict
Kunt u en degene met wie u een conflict heeft allebei 
een beroep doen op de juridische ondersteuning van
SRK? Dan is er sprake van een belangenconflict. In dat 
geval geldt het volgende:

De partijen zijn verzekerd op dezelfde polis
•  Heeft u als verzekeringnemer een conflict met een 

medeverzekerde op uw polis? Dan mag alleen u een 
beroep doen op deze verzekering.

•  Hebben twee van uw medeverzekerden een conflict 
met elkaar? Dan kiest u als verzekeringnemer wie 
van de twee een beroep mag doen op deze verze-
kering. De andere verzekerde mag dat dan niet.

•  Staat er nog een andere verzekeringnemer op deze 
polis en heeft u een conflict met hem? Dan kunt u 
geen van beiden een beroep doen op deze verzeke-
ring.

De partijen hebben elk een eigen polis
Heeft u een conflict met iemand die op basis van een 
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gen dat SRK uw juiste adres heeft.

5 Premie
Informatie over uw premie vindt u in de algemene 
polisvoorwaarden. 

6 Herziening van tarieven en/of voorwaarden
De regels voor herziening van tarieven en/of voor-
waarden vindt u in de algemene polisvoorwaarden. 

7 Wijziging van het risico
7.1 Wijzigingen doorgeven
Als er wijzigingen zijn die van belang zijn voor deze 
verzekering, moet u die zo snel als mogelijk is aan 
ons doorgeven. Binnen welke termijn u dat in ieder 
geval moet doen, hangt af van de wijziging.

Wij horen het graag binnen twee weken van u als:
• u een ander motorrijtuig koopt;
• u uw motorrijtuig verkoopt;
• het kenteken van uw motorrijtuig verandert;
•  uw motorrijtuig is gestolen, verduisterd of in beslag 

is genomen.

Wij horen het graag binnen twee maanden van u als:
•  u uw motorrijtuig anders gaat gebruiken dan op uw 

polis staat;
• u verhuist;
•  een andere persoon uw motorrijtuig regelmatig gaat 

besturen;
•  u gemiddeld een ander aantal kilometers per jaar 

gaat rijden dan op uw polis staat.

Let op: U heeft niet altijd twee weken of twee 
maanden de tijd. Als u eerder van een wijziging op 
de hoogte bent, moet u deze ook eerder doorgeven. 
Dit geldt niet als u kunt aantonen dat u niets van die 
wijziging wist en ook niet kon weten.

Gevolgen van deze wijzigingen
Verkoopt u uw motorrijtuig of wijzigt het kenteken? 
Of is uw motorrijtuig gestolen, verduisterd of in 
beslag genomen? Dan eindigt uw dekking voor dit 
motorrijtuig. 

Meldt u een andere wijziging aan ons? Dan beoorde-
len wij deze wijziging op dezelfde manier als wan-
neer u een nieuwe verzekering aanvraagt. Het kan 
daarom zijn dat door de wijziging uw premie hoger of 
lager wordt. Maar het kan ook zijn dat wij de wijzi-
ging niet accepteren. In dat geval eindigt de verzeke-
ring één maand nadat wij u dit hebben laten weten. 

Wordt uw premie door de wijziging lager? Dan beta-
len wij de te veel betaalde premie aan u terug. Heeft 
u op dat moment een betalingsachterstand? Dan 
verrekenen wij het bedrag dat u terugkrijgt daarmee. 

doen op uw aansprakelijkheidsverzekering.

Als de bestuurder het motorrijtuig niet mocht bestu-
ren
U krijgt geen juridische ondersteuning bij schade die 
is ontstaan terwijl uw motorrijtuig werd bestuurd 
door een persoon:
•  die niet rijbevoegd was, bijvoorbeeld omdat hij 

geen geldig rijbewijs had, of omdat hem de rijbe-
voegdheid was ontzegd;

•  die alcohol of drugs heeft gebruikt en mede daar-
door de schade heeft veroorzaakt.

Bijzonder gebruik en opzet
U krijgt geen juridische ondersteuning bij schade die 
is ontstaan:
•  door deelname met uw motorrijtuig aan officiële 

wedstrijden;
• tijdens verhuur of leasing van uw motorrijtuig;
•  tijdens gebruik van uw motorrijtuig als taxi of les-

voertuig of voor betaald goederenvervoer;
•  door opzettelijk onrechtmatig gedrag van u (of een 

medeverzekerde) tegenover andere personen of 
hun eigendommen.

3.3 U was niet op de hoogte
Was u niet op de hoogte van een van de bovenstaan-
de situaties? Dan krijgt u hiervoor wel juridische
ondersteuning. Dat geldt alleen als u kunt aantonen 
dat u niet van de situatie op de hoogte was en dat 
ook niet had moeten of kunnen zijn.

4 Schade
4.1 Verplichtingen bij schade
Als u bij een juridisch conflict een beroep wilt doen 
op deze verzekering, heeft u de volgende verplichtin-
gen.

Meldingsplicht
U moet uw zaak zo snel mogelijk bij SRK melden. Dat 
is belangrijk omdat een zaak vaak moeilijker op te 
lossen is als deze al langer loopt. Als u uw zaak zo 
laat meldt dat SRK u alleen nog kan helpen met extra 
inspanningen en/of extra kosten, neemt SRK uw zaak 
niet meer in behandeling.

Informatie en medewerking
Als u uw zaak bij SRK heeft gemeld, geldt het volgen-
de:
•  U moet bij de behandeling van uw zaak alle mede-

werking verlenen aan SRK. Als SRK u aanwijzingen 
geeft, moet u die opvolgen. Vraagt SRK u om infor-
matie? Dan moet u die zo snel mogelijk geven.

• U mag geen onjuiste informatie geven.
•  U mag niets doen wat de behandeling van uw zaak 

moeilijker of langer kan maken.
•  Zolang SRK een zaak voor u behandelt, moet u zor-
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eindigt niet als de rechtspersoon ophoudt vanwege 
een fusie of omdat deze een andere rechtsvorm 
krijgt.

Einde WA-verzekering
Stopt de WA-verzekering die u bij ons heeft afgeslo-
ten voor dit motorrijtuig? Dan eindigt automatisch ook 
uw Rechtsbijstandverzekering motorrijtuig.

9 Aanvullende polisbepalingen
9.1 Uw persoonsgegevens
Wij vragen u om persoonlijke gegevens die nodig zijn 
om:
• uw verzekering te kunnen afsluiten en uitvoeren;
• marketing en onderzoek te kunnen doen;
• fraude te voorkomen en te bestrijden;
•   te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

Hierbij houden wij ons aan de Gedragscode verwer-
king persoonsgegevens financiële instellingen. Dit 
geldt ook voor de partijen die wij inschakelen bij de 
behandeling van uw schade.

Wij wisselen uw schade- en verzekeringsgegevens 
uit met de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) 
in Zeist. Daarbij houden we ons aan het privacyre-
glement van de Stichting CIS. Dat geldt ook voor de 
partijen die wij inschakelen bij de behandeling van 
de schade.

Wij geven bij schade gegevens door aan partijen 
die voor ons de schade regelen en soms ook aan de 
persoon die de schade heeft veroorzaakt, andere 
betrokken en/of hun verzekeraars.

Uw persoonsgegevens en SRK
SRK gaat op dezelfde manier met vertrouwelijke ge-
gevens om als wij. Als u een zaak meldt bij SRK,
vragen zij u om de noodzakelijke gegevens om uw 
zaak te kunnen behandelen. Daarnaast sturen wij aan 
SRK uw polisgegevens, zodat SRK kan nagaan waar u 
en uw medeverzekerden precies recht op hebben.
SRK geeft ons geen inhoudelijke gegevens over uw 
zaak. Wel levert SRK informatie over het soort zaak en
over de kosten die zij voor de zaak heeft gemaakt. 
Deze gegevens gebruiken wij alleen voor rende-
mentsbeheer, fraudebestrijding en statistische analy-
ses.

9.3 Klachten
Klachten over verzekering
Informatie over onze klachtenregeling vindt u in de 
algemene polisvoorwaarden.

Klachten over SRK
Wilt u een klacht indienen over SRK? Dan kunt u dit 
rechtstreeks doen bij:

Wordt uw premie door de wijziging hoger? Dan moet 
u het verschil bijbetalen.

7.2 Gevolgen als u een wijziging niet doorgeeft
Meldt u een wijziging niet of niet op tijd? En zouden 
wij de verzekering tegen een hogere premie voort-
zetten als u de wijziging wel op tijd had gemeld? Dan 
moet u alsnog de extra premie en assurantiebelas-
ting betalen die u verschuldigd bent vanaf de datum 
waarop de wijziging plaatsvond.

Verzekeraar had de wijziging geaccepteerd met spe-
ciale voorwaarden
Zouden wij de verzekering tegen andere voorwaar-
den voortzetten als u de wijziging wel op tijd had 
gemeld? Dan gaan deze voorwaarden met terugwer-
kende kracht in per de datum waarop u de wijziging 
had moeten melden. Dit betekent dat we een zaak 
na deze datum beoordelen op basis van die nieuwe 
voorwaarden.

Verzekeraar had de wijziging niet geaccepteerd
Zouden we de verzekering niet voortzetten als u 
de wijziging op tijd had gemeld? Dan heeft u geen 
dekking voor een schade die ontstaat na de datum 
waarop u de wijziging in ieder geval had moeten 
melden.

8 Einde van de verzekering
8.1 Einde van rechtswege
Uw verzekering kan ‘van rechtswege eindigen’. Dit 
betekent dat uw verzekering vanzelf eindigt op basis 
van de wet. Hierna leest u wanneer daarvan in ieder 
geval sprake is.

Belang
Uw verzekering eindigt van rechtswege als geen 
van de verzekerden meer een verzekerbaar belang 
heeft bij het motorrijtuig. Het gaat hierbij niet om 
de omstandigheden die we in het volgende artikel 
omschrijven.

Verzekeringnemer
Uw verzekering eindigt ook van rechtswege:
a.  als u als verzekeringnemer overlijdt. Uw verzeke-

ring eindigt dan:
   •  negen maanden nadat uw erfgenamen redelijker-

wijs op de hoogte kunnen zijn van uw overlijden; 
of

   •  (als dit eerder is) negen maanden na het moment 
dat wij bericht hebben gekregen van uw overlij-
den.

b.  als de verzekeringnemer een rechtspersoon is (dit 
kan bijvoorbeeld een bedrijf of een vereniging zijn) 
en deze rechtspersoon ophoudt te bestaan. In dat 
geval eindigt uw verzekering één maand nadat 
de rechtspersoon is opgehouden. Uw verzekering 
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Polisvoorwaarden Ongevallenverzekering 
inzittenden (OVI) PP 3356-03

U bent hiervoor verzekerd als dit op uw polisblad 
staat. Deze voorwaarden vormen één geheel met de 
polisvoorwaarden die gelden voor alle verzekeringen. 
Als er verschillen zijn, gelden de polisvoorwaarden 
van dit product.

Inhoud
1. Begripsomschrijvingen
2. Omschrijving van dekking
3. Uitsluitingen
4. Schade
5. Premie
6. Herziening van tarieven en/of voorwaarden
7. Wijziging van het risico
8. Einde van de verzekering
9. Nadere omschrijvingen

1 Begripsomschrijvingen
-  Verzekerde 

Als wij in deze voorwaarden ‘u’ gebruiken, bedoelen 
we de verzekeringnemer. Dit is de persoon die deze 
verzekering heeft afgesloten en ervoor zorgt dat de 
premie wordt betaald. De verzekeringnemer kan 
zijn:

  a. de bestuurder van het motorrijtuig; of
  b.  een persoon die in het motorrijtuig meerijdt.
   Naast de verzekeringnemer zijn ook alle andere 
peronen verzekerd die in het motorrijtuig zitten. Ook 
hiervoor geldt dat dit kunnen zijn:

  a. de bestuurder van het motorrijtuig; of
  b. personen die in het motorrijtuig meerijden.
-  Motorrijtuig 

In deze voorwaarden verstaan we onder motorrij-
tuig:

  a. het voertuig dat op uw polis staat;
  b.  het vervangende voertuig dat u gebruikt zolang 

uw eigen motorrijtuig voor reparatie of onder-
houd bij een garage is.

-  Lichamelijk letsel 
Onder lichamelijk letsel verstaan wij een beschadi-
ging van een lichaamsdeel of orgaan. Deze bescha-
diging moet wel medisch aantoonbaar zijn.

2 Omschrijving van dekking
2.1 Omvang van de dekking
Met deze verzekering ontvangen u en/of uw mede-
verzekerden een vergoeding als u/zij door een
ongeval met uw motorrijtuig blijvend invalide raken 
of overlijden. Dit geldt alleen als het ongeval (‘de 
gedekte gebeurtenis’) aan de volgende voorwaarden 
voldoet:
a.  Het ongeval is gebeurd na het ingaan van de dek-

king.
b.  Bij het sluiten van deze verzekering was niet zeker 

SRK Klachtenbureau
Postbus 3020
2700 LA Zoetermeer
U kunt uw klacht ook indienen via de website van 
SRK: www.srk.nl. Of via de telefoon: 079 344 81 81.
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lichaam. Hierdoor loopt u een medisch aantoonbaar 
lichamelijk letsel op of overlijdt u. Dit letsel of overlij-
den is een rechtstreeks en ogenblikkelijk gevolg van 
het van buitenaf inwerkende geweld. In het hoofd-
stuk Nadere omschrijvingen leest u wat er precies 
onder een ongeval valt.

Dekkingsgebied
U bent alleen verzekerd als het ongeval gebeurt in de 
landen die op uw ‘groene kaart’ staan en die niet zijn
doorgestreept.

2.2 Aanvullende dekkingen
U heeft recht op de volgende dekkingen als voldaan 
is aan de voorwaarden in het artikel Omvang van de
dekking.

Postwhiplashsyndroom en/of postcommotioneel 
syndroom
U bent verzekerd voor de niet medisch aantoonbare 
letsels postwhiplashsyndroom en postcommotioneel
syndroom. U moet dit letsel wel hebben opgelopen 
door een gedekte gebeurtenis.

Rente
Soms duurt het enige tijd voordat wij kunnen vast-
stellen of u blijvend invalide bent. Bijvoorbeeld door-
dat uw herstel tijd nodig heeft. Duurt deze periode 
langer dan een jaar en stellen we uiteindelijk vast dat 
u blijvend invalide bent? Dan betalen we u rente over 
de vergoeding die u ontvangt. De berekening van 
deze rente gaat in op de 366e dag na het ongeval. 
Het rentepercentage is gelijk aan het percentage 
van de wettelijke rente op het moment dat we uw 
blijvende invaliditeit vaststellen.

2.3 Vaststelling schadeomvang
Heeft u en/of een medeverzekerde een ongeval ge-
had en wilt u in verband daarmee een beroep doen 
op deze verzekering? Dan meldt u het ongeval aan 
ons. Wij stellen vervolgens vast wat uw letsel precies 
is en welke vergoeding u en/of uw medeverzekerde 
ontvangt. Wij noemen dat het ‘vaststellen van de 
schadeomvang’. Er zijn drie mogelijkheden:
• U bent blijvend invalide als gevolg van het ongeval.
• U overlijdt als gevolg van het ongeval.
•  U lijdt aan een postwhiplashsyndroom en/of een 

postcommotioneel syndroom als gevolg van het 
ongeval.

Hieronder leest u hoe wij in elk van deze gevallen 
bepalen welke vergoeding u ontvangt.

Expertise
Wij hebben het recht om een medisch adviseur in te 
schakelen om de omvang van het letsel te bepalen.

dat het ongeval zou plaatsvinden.
c.  Het ongeval heeft plaatsgevonden binnen het 

dekkingsgebied.
d.  Het motorrijtuig op uw polis staat gewoonlijk in 

Nederland.

Verder geldt als voorwaarde dat u en uw medeverze-
kerden in Nederland wonen.

De vergoeding die u en/of uw medeverzekerden 
bij een ongeval ontvangen, bedraagt per zitplaats 
maximaal de verzekerde bedragen. U vindt deze 
verzekerde bedragen op uw polis. Daarnaast geldt het 
volgende:
•  Raakt een verzekerde die ouder is dan 69 jaar blij-

vend invalide of overlijdt deze? Dan ontvangt deze 
een vergoeding van maximaal EUR 2.500,-.

•  Overlijdt een verzekerde die jonger is dan 16 jaar? 
Dan ontvangt deze een vergoeding van maximaal 
EUR 2.500,-

Zaten er meer personen in uw motorrijtuig dan wet-
telijk is toegestaan? Dan ontvangt u per inzittende 
een lagere vergoeding. Daarbij gaan we uit van de 
verhouding van het toegestane aantal inzittenden tot 
het werkelijke aantal. Mochten er bijvoorbeeld vijf 
mensen in uw motorrijtuig zitten, maar zaten er acht 
in? Dan ontvangt u per inzittende vijf achtste deel van 
de oorspronkelijke vergoeding.

Schade
Als u (of een medeverzekerde) aan bovenstaande 
voorwaarden voldoet, ontvangt u een vergoeding 
voor:
a.  blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval. 

Met blijvend invalide bedoelen we dat een deel 
van uw lichaam door het ongeval zodanig bescha-
digd is, dat u het niet meer, of minder goed dan 
voorheen, kunt gebruiken. We spreken dan van 
functieverlies. Dit functieverlies moet rechtstreeks 
voortvloeien uit het lichamelijk letsel dat bij het 
ongeval is ontstaan;

b. overlijden als gevolg van een ongeval.

Gedekte gebeurtenis
U ontvangt alleen een vergoeding als er sprake is van 
een ongeval dat gebeurt terwijl u of een
medeverzekerde:
• met uw motorrijtuig aan het verkeer deelneemt;
• in of uit uw motorrijtuig stapt;
• in of bij uw motorrijtuig bent bij pech onderweg;
•  in of bij uw motorrijtuig bent tijdens een korte stop 

onderweg, bijvoorbeeld om te tanken.

Met een ongeval bedoelen we dat u of een mede-
verzekerde plotseling en onverwacht wordt getroffen 
door een van buitenaf inwerkend geweld op uw 
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3.  Wij vermenigvuldigen dit bedrag met het per-
centage dat onze adviseur heeft vastgesteld. De 
uitkomst is de vergoeding die u ontvangt.

- Tabel lichaamsdelen / organen 
In de onderstaande tabel ziet u welk percentage van 
het verzekerde bedrag u ontvangt als u een lichaams-
deel of orgaan helemaal niet meer kunt gebruiken.
a.  volledige blindheid of verlies van  

twee ogen     100%
b.  blindheid of verlies van één oog  

(het andere oog is niet beschadigd)  30%
c.  blindheid of verlies van één oog  

(het andere oog was al blind)   70%
d. volledige doofheid aan twee oren  60%
e.  doofheid aan één oor  

(het andere oor is niet beschadigd)  25%
f.  doofheid aan één oor  

(het andere oor was al doof)   35%
g. een arm     75%
h.  een hand of meer dan drie vingers  

aan die hand     60%
i. een duim     25%
j. een wijsvinger     15%
k. een middelvinger    12%
l. een ringvinger     10%
m. een pink     10%
n. een been     70%
o. een voet     50%
p. een grote teen    5%
q. een andere teen    3%
r. de milt     5%
s. verlies van geur    5%
t. verlies van smaak    5%
u. een nier     10%

-  (Functie)verlies niet volgens tabel
Is een lichaamsdeel of orgaan uitgevallen, dat niet 
in bovenstaande tabel staat? Dan berekenen we uw 
vergoeding als volgt:
1.  Onze medisch adviseur bepaalt in hoeverre de 

uitval van het lichaamsdeel of orgaan (blijvend) 
functieverlies voor uw hele lichaam oplevert. Dit 
geeft hij aan met een percentage.

2.  Wij vermenigvuldigen dit percentage met het 
verzekerde bedrag voor blijvende invaliditeit. De 
uitkomst is de vergoeding die u ontvangt. 

Hierbij geldt het volgende:
a.  Het (functie)verlies van ogen bepalen we naar 

Nederlandse maatstaven en begrippen.
b.  Het functieverlies van andere lichaamsdelen of 

organen bepalen wij aan de hand van de tabellen 
in de laatste uitgave van de ‘Guides to the Evalu-
ation of Permanent Impairment’ van de American 
Medical Association (AMA), eventueel aangevuld 
met richtlijnen van Nederlandse specialistenveren-

Vaststelling schade door blijvende invaliditeit
Heeft u of een medeverzekerde lichamelijk letsel 
opgelopen als gevolg van het ongeval? Dan ontvangt
u een vergoeding als een deel van uw lichaam hier-
door blijvend invalide is geraakt. Of dat zo is en hoe 
hoog deze vergoeding is, verschilt per persoon en 
situatie. Daarbij kijken we naar drie hoofdvragen:
• Welk lichaamsdeel of orgaan is beschadigd?
•  Kunt u dit lichaamsdeel of orgaan helemaal niet 

meer gebruiken of nog wel voor een deel?
•  Als u het lichaamsdeel of orgaan gedeeltelijk niet 

meer kunt gebruiken, voor welk percentage is het 
dan uitgeschakeld?

Onze medisch adviseur stelt het antwoord op deze 
vragen vast door een medisch onderzoek in Neder-
land. Daarbij gaat hij uit van algemene objectieve 
normen die hiervoor in Nederland worden toegepast.

Lichamelijke toestand
We bepalen of, en in hoeverre, u blijvend invalide 
bent, zodra duidelijk is dat uw situatie medisch ge-
zien niet meer verandert. Op dat moment bepalen 
we ook of u een vergoeding krijgt. Is uw situatie na 
twee jaar nog niet stabiel? Dan nemen we toch een 
beslissing, behalve als we hier met u andere af-
spraken over maken. Bij die beslissing houden we 
rekening met uw situatie op dat moment en de 
verwachtingen voor de toekomst. Uiteraard doen we 
dat in overleg met onze medisch adviseur.

(Functie)verlies volgens tabel
Kunt u een lichaamsdeel of orgaan helemaal of ge-
deeltelijk niet meer gebruiken? Dan stellen we als
volgt vast welke vergoeding u ontvangt.

-  Volledig (functie)verlies
Heeft onze medisch adviseur vastgesteld dat u een 
lichaamsdeel of orgaan helemaal niet meer kunt 
gebruiken, dan ontvangt u een percentage van het 
verzekerde bedrag voor blijvende invaliditeit. Dit 
verzekerde bedrag vindt u op uw polis. Welk percen-
tage u ontvangt, ziet u in de Tabel  lichaamsdelen/
organen. 

-  Gedeeltelijk (functie)verlies
Is een van uw lichaamsdelen of organen blijvend 
beschadigd, maar kunt u het nog wel voor een deel 
gebruiken? Dan berekenen we uw vergoeding als 
volgt:
1.  Onze medisch adviseur bepaalt in hoeverre u het 

lichaamsdeel niet meer kunt gebruiken. Dit geeft 
hij aan met een percentage.

2.  Wij berekenen welk bedrag u zou krijgen als u 
het lichaamsdeel helemaal niet meer zou kunnen 
gebruiken. Dit doen we zoals staat in het vorige 
artikel.
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 Vaststelling postwhiplashsyndroom en/of postcom-
motioneel syndroom  
Heeft u als gevolg van het ongeval een postwhiplash- 
syndroom of een postcommotioneel syndroom? Dan 
ontvangt u een vergoeding van maximaal 5% van 
het verzekerde bedrag voor de betreffende zitplaats 
in uw motorrijtuig. Het gaat hier om het verzeker-
de bedrag voor blijvende invaliditeit. Hoe hoog de 
vergoeding precies is, hangt af van de ernst van de 
aandoening. Onze medisch adviseur stelt dit vast.

Vaststelling schade door overlijden
Overlijdt u of een medeverzekerde als gevolg van het 
ongeval? Dan ontvangen uw nabestaanden (of die
van de medeverzekerde) het verzekerde bedrag voor 
overlijden voor de betreffende zitplaats.

- Overlijden na gedekte gebeurtenis
Uw nabestaanden (of die van uw medeverzekerde) 
ontvangen een vergoeding op basis van blijvende
invaliditeit als:
a.  u of een medeverzekerde overlijdt voordat wij uw 

vergoeding hebben vastgesteld; en
b.  er geen relatie is tussen dit overlijden en het 

ongeval.

Deze vergoeding is een percentage van het verzeker-
de bedrag voor blijvende invaliditeit. Wij bepalen dit
percentage op basis van de verwachtingen van uw 
blijvende invaliditeit voordat u overleed.
Die verwachtingen ontlenen we aan de medische 
rapporten die voor uw overlijden zijn opgemaakt.

Veiligheidsgordels
Droegen u en/of uw medeverzekerden tijdens het 
ongeval geen veiligheidsgordels of andere beveili-
gingsmiddelen die wettelijk zijn voorgeschreven? Dan 
verminderen wij de vergoeding die u ontvangt met 
10%.

2.4 Beperking uitkeringsverplichting
Houdt uw schade verband met het terrorismerisico 
volgens de Clausule Terrorismedekking? Dan ontvangt
u geen of een beperkte vergoeding. 

2.5 Uitkering
Hieronder leest u wie in verschillende gevallen de 
vergoeding ontvangt en wat de andere afspraken zijn
voor de betaling van de vergoeding. 
a.  Wij betalen uw vergoeding en de eventuele rente 

hierover in één keer op hetzelfde moment uit.
b.  Bent u of een medeverzekerde blijvend invalide 

geraakt door het ongeval? Of heeft u/hij door het 
ongeval een postwhiplashsyndroom of postcom-
motioneel syndroom opgelopen? Dan betalen we 
de vergoeding aan u of de betreffende medeverze-
kerde.

gingen.
c.  Heeft u kunst- of hulpmiddelen om het lichaams-

deel of orgaan beter te kunnen gebruiken? Dan 
houdt onze medisch adviseur hier alleen rekening 
mee als deze inwendig zijn geplaatst of geïmplan-
teerd.

d.  Had u voor het ongeval al een of meer lichaamsde-
len of organen die u niet volledig kon gebruiken? 
En is de toestand hiervan door het ongeval slechter 
geworden? Dan berekenen we uw vergoeding als 
volgt:

    1.  Onze medisch adviseur bepaalt in hoeverre u het 
lichaamsdeel vóór het ongeval niet kon gebrui-
ken. 
Dit legt hij vast in een percentage.

    2.  Onze medisch adviseur bepaalt op dezelfde ma-
nier in hoeverre u het lichaamsdeel na het onge-
val niet meer kunt gebruiken. Ook hier geeft hij 
een percentage aan.

    3.  Wij trekken het eerste percentage van het laat-
ste percentage af.

    4.  Op basis van het percentage dat overblijft, stel-
len we uw vergoeding vast.

e.  Was u voor het ongeval al ziek, had u last van een 
aandoening of was uw lichamelijke of geestelij-
ke gesteldheid anders dan normaal? En zijn de 
gevolgen van het ongeval daardoor groter dan als 
u helemaal gezond was geweest? Dan houdt onze 
medisch adviseur daar rekening mee als hij het 
percentage bepaalt van uw invaliditeit. Hij kijkt in 
dat geval niet naar de feitelijke situatie, maar naar 
hoe uw situatie zou zijn, als u tijdens het onge-
val wel helemaal gezond was geweest. Op basis 
daarvan stellen wij uw vergoeding vast. Was de 
genoemde ziekte of aandoening het gevolg van 
een eerder ongeval dat onder de dekking van deze 
verzekering valt? Dan geldt bovenstaande bepaling 
niet. In dat geval kijkt de medisch adviseur wél 
naar de feitelijke situatie om het percentage van 
uw invaliditeit vast te stellen.

f.  Was u voor het ongeval al ziek, had u last van een 
aandoening of was uw lichamelijke of geestelijke 
gesteldheid anders dan normaal? En is die situa-
tie door het ongeval erger geworden? Dan krijgt 
u geen uitkering voor deze verergering. Was de 
genoemde ziekte of aandoening het gevolg van 
een eerder ongeval dat onder de dekking van deze 
verzekering valt? Dan geldt bovenstaande bepaling 
niet. In dat geval kijkt de medisch adviseur wél 
naar de feitelijke situatie om het percentage van 
uw invaliditeit vast te   stellen.

g.  Onze medisch adviseur houdt geen rekening met 
de werkzaamheden die u voor uw beroep uitoe-
fent.
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door een persoon:
a.  die niet rijbevoegd was, bijvoorbeeld omdat hij 

geen geldig rijbewijs had, of omdat hem de rijbe-
voegdheid was ontzegd; of

b.  die niet voldeed aan andere eisen voor rijbevoegd-
heid, bijvoorbeeld omdat hij geen chauffeursdi-
ploma had of geen verplichte certificaten voor het 
vervoer dat hij verrichtte.

U ontvangt in dit geval wel een vergoeding als u kunt 
aantonen dat:
•  dit is gebeurd zonder dat u (of een medeverzeker-

de) dat wist of wilde; en
•  u (of uw medeverzekerde) hiervoor redelijkerwijs 

niets te verwijten valt.

Bestuurder onder invloed
U ontvangt geen vergoeding voor overlijden of letsel 
dat is ontstaan terwijl uw motorrijtuig werd bestuurd 
door een persoon die alcohol, medicijnen en/of drugs 
had gebruikt.

Het gaat hier alleen om overlijden of letsel waarvan 
het aannemelijk is dat dit (mede) door het gebruik 
van deze middelen is ontstaan. Daarvan is in ieder 
geval sprake als de bestuurder zoveel alcohol, medi-
cijnen of drugs heeft gebruikt dat hij volgens de wet 
niet had mogen deelnemen aan het verkeer. Weigert 
deze bestuurder om mee te werken aan een proef of 
test (door de politie) om vast te stellen of hij in over-
treding is? Dan leiden wij daaruit af dat deze bestuur-
der de normen voor het gebruik van alcohol, drugs of 
medicijnen heeft overtreden.

Was u (of een medeverzekerde) niet zelf de bestuur-
der van uw motorrijtuig toen het ongeval gebeurde? 
En kon u niet weten dat de bestuurder verminderd 
rijvaardig was door het gebruik van alcohol of drugs 
en/of medicijnen? Dan ontvangt u wel een vergoe-
ding.

Ongemachtigde bestuurder
U ontvangt geen vergoeding voor overlijden of letsel 
dat is ontstaan terwijl uw motorrijtuig werd bestuurd 
door een persoon die het voertuig van u niet mocht 
gebruiken.

U ontvangt in dit geval wel een vergoeding als u kunt 
aantonen dat:
•  dit is gebeurd zonder dat u (of een medeverzeker-

de) dit wist of wilde; en
•  u (of uw medeverzekerde) hiervoor redelijkerwijs 

niets te verwijten valt.

Opzet
U ontvangt geen vergoeding voor overlijden of letsel 
dat opzettelijk is veroorzaakt door:

c.  Overlijdt u of een medeverzekerde als gevolg van 
het ongeval? Dan gaat de vergoeding naar uw/zijn 
echtgenoot, geregistreerde partner of degene met 
wie u/hij in gezinsverband samenwoont. Had u of 
uw medeverzekerde op het moment van het over-
lijden geen echtgenoot of geregistreerde partner, of 
woonde u/hij niet samen? Dan gaat de vergoeding 
naar degenen die volgens uw/zijn testament of 
volgens de wet de erfgenamen zijn. De vergoeding 
kan nooit naar een overheidsinstantie gaan.

d.  Heeft u of uw medeverzekerde vóór uw/zijn over-
lijden al een vergoeding ontvangen voor blijvende 
invaliditeit of voor een postwhiplashsyndroom of 
postcommotioneel syndroom? Dan trekken wij dit 
bedrag van de vergoeding voor overlijden af. 

3 Uitsluitingen
3.1 Algemene uitsluitingen
In sommige gevallen ontvangt u geen vergoeding bij 
overlijden of letsel. Dat noemen we uitsluitingen. De
algemene uitsluitingen voor onze verzekeringen vindt 
u in het hoofdstuk Uitsluitingen van de algemene 
polisvoorwaarden. De specifieke uitsluitingen voor de 
Ongevallenverzekering Inzittenden vindt u hieronder.

3.2 Uitsluitingen Dekking Ongevallenverzekering 
Inzittenden
Snelheidswedstrijden
U ontvangt geen vergoeding bij overlijden of letsel 
dat is ontstaan door deelname met uw motorrijtuig 
aan snelheidswedstrijden of -ritten. U ontvangt in dit 
geval wel een vergoeding als u kunt aantonen dat:
•  dit is gebeurd zonder dat u (of een medeverzeker-

de) dat wist of wilde; en
•  u (of uw medeverzekerde) hiervoor redelijkerwijs 

niets te verwijten valt.

Vervoer tegen betaling / les / verhuur
U ontvangt geen vergoeding bij overlijden of letsel 
dat is ontstaan tijdens:
a.  gebruik van uw motorrijtuig voor betaald vervoer 

van personen of zaken (behalve als het gaat om 
privévervoer tegen een tegemoetkoming in de 
kosten);

b. gebruik van uw motorrijtuig als lesvoertuig;
c. verhuur of leasing van uw motorrijtuig.

U ontvangt in dit geval wel een vergoeding als u kunt 
aantonen dat:
•  dit is gebeurd zonder dat u (of een medeverzeker-

de) dat wist of wilde; en
•  u (of uw medeverzekerde) hiervoor redelijkerwijs 

niets te verwijten valt.

Rijbevoegdheid
U ontvangt geen vergoeding voor overlijden of letsel 
dat is ontstaan terwijl uw motorrijtuig werd bestuurd 
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de hoogte bent, moet u deze ook eerder doorgeven. 
Dit geldt niet als u kunt aantonen dat u niets van die 
wijziging wist en ook niet kon weten.

Voortzetting na risicowijziging
-  Vervanging / verkoop / overdracht / kentekenwijzi-

ging / ontvreemding
  a.  Verkoopt u uw motorrijtuig of draagt u het over 

aan een ander? Of is uw motorrijtuig gestolen, 
verduisterd of in beslag genomen? Dan eindigt 
uw dekking voor dit voertuig. 
Vervangt u uw motorrijtuig of wijzigt het kente-
ken? Dan beoordelen wij of we uw verzekering 
volgens de acceptatierichtlijnen en tarieven van 
dat moment kunnen voortzetten.

  b.  Als we met u afspreken om de verzekering aan-
gepast voort te zetten, kunnen uw premie en/
of voorwaarden wijzigen. We passen de nieuwe 
premie en/of voorwaarden toe vanaf de datum 
waarop de wijziging plaatsvond.

  c.  Als we het niet met elkaar eens worden over een 
aangepaste voortzetting van uw verzekering, la-
ten we u weten dat we de verzekering stopzetten. 
De verzekering eindigt dan één maand later.

- Wijziging gebruik
  a.  Gaat u uw motorrijtuig anders gebruiken dan op 

uw polis staat? Dan beoordelen wij of we uw 
verzekering volgens de acceptatierichtlijnen en 
tarieven van dat moment kunnen voortzetten.

  b.  Als we met u afspreken om de verzekering aan-
gepast voort te zetten, kunnen uw premie en/
of voorwaarden wijzigen. We passen de nieuwe 
premie en/of voorwaarden toe vanaf de datum 
waarop de wijziging plaatsvond.

  c.  Als we het niet met elkaar eens worden over een 
aangepaste voortzetting van uw verzekering, la-
ten we u weten dat we de verzekering stopzetten. 
De verzekering eindigt dan één maand later. Uw 
lopende verzekering blijft geldig zolang de verze-
kering niet is geëindigd, en zolang we nog geen 
afspraken hebben gemaakt over een aangepaste 
voortzetting van de verzekering.

- Gevolgen van niet melden risicowijziging
  a.  Meldt u een wijziging niet of niet op tijd? En 

zouden wij de verzekering tegen een hogere 
premie voortzetten als u de wijziging wel op tijd 
had gemeld? Dan moet u alsnog de extra premie 
en assurantiebelasting betalen die u verschul-
digd bent vanaf de datum waarop de wijziging 
plaatsvond.

  b.  Zouden wij de verzekering tegen andere voor-
waarden voortzetten als u de wijziging wel op tijd 
had gemeld? Dan gaan deze voorwaarden met 
terugwerkende kracht in per de datum waarop 
u de wijziging had moeten melden. Dit betekent 

a. uzelf of een medeverzekerde;
b.  een of meer personen die deel uitmaken van een 

groep waar u of uw medeverzekerde ook bij hoort. 
Dit geldt ook als u of uw medeverzekerde zelf geen 
schade heeft veroorzaakt.

Het maakt hierbij niet uit of de schade al dan niet 
(mede) is veroorzaakt door het gebruik van alcohol, 
medicijnen of drugs.

Waagstuk
U ontvangt geen vergoeding als u (of een medever-
zekerde) bewust iets heeft gedaan waardoor u uw
leven of lichaam in gevaar bracht. Deed u dit om 
uzelf (rechtmatig) te verdedigen of om uzelf, ande-
ren, dieren of eigendommen te redden? Dan ontvangt 
u wel een vergoeding.

4 Schade
Wat u bij schade van ons kunt verwachten en wat u 
zelf moet doen, leest u in het hoofdstuk Schade van 
de Algemene polisvoorwaarden.

5 Premie
De informatie hierover kunt u vinden in het hoofdstuk 
Premie van de algemene polisvoorwaarden. 

6 Herziening van tarieven en/of voorwaarden
De regels voor herziening van tarieven en/of voor-
waarden vindt u in het hoofdstuk Herziening van 
tarieven en/of voorwaarden van de algemene polis-
voorwaarden.

7 Wijziging van het risico
7.1 Risicowijziging
Als er wijzigingen zijn die van belang zijn voor deze 
verzekering, moet u die zo snel als mogelijk is aan 
ons doorgeven. Binnen welke termijn u dat in ieder 
geval moet doen, hangt af van de wijziging.

Risicowijziging Dekking Ongevallenverzekering Inzit-
tenden
Wij horen het graag binnen twee weken van u als:
a.  u het motorrijtuig op uw polis vervangt door een 

ander motorrijtuig;
b.  u uw motorrijtuig verkoopt of aan een ander over-

draagt;
c. het kenteken van uw motorrijtuig verandert;
d.  uw motorrijtuig is gestolen, verduisterd of in beslag 

is genomen.

Wij horen het graag binnen twee maanden van u als:
e.  u uw motorrijtuig anders gaat gebruiken dan op 

uw polis staat.

Let op: U heeft niet altijd twee weken of twee 
maanden de tijd. Als u eerder van een wijziging op 



Voorwaarden
Oldtimerverzekering

Blad 36

door een van buitenaf inwerkend geweld op uw 
lichaam. Hierdoor loopt u een medisch aantoonbaar 
lichamelijk letsel op of overlijdt u. Dit letsel of overlij-
den is een rechtstreeks en ogenblikkelijk gevolg van 
het van buitenaf inwerkende geweld. Onder ongeval 
verstaan wij ook de volgende gebeurtenissen:
a.  U raakt acuut vergiftigd doordat u plotseling 

schadelijke gassen, dampen, vloeibare of vaste 
stoffen heeft binnengekregen. Vergiftiging door 
geneesmiddelen of allergenen valt niet onder deze 
dekking. Allergenen zijn bestanddelen van een na-
tuurlijke of kunstmatige stof die allergische reacties 
kunnen veroorzaken.

b.  U loopt een besmetting of allergische reactie 
op doordat er ziektekiemen of allergenen in uw 
lichaam zijn binnengedrongen. Dit is gebeurd 
doordat u:

   •  per ongeluk in het water of een andere stof bent 
gevallen; of

   •  bewust in het water of een andere stof bent 
gesprongen om (te proberen) mensen, dieren of 
zaken te redden.

c.  U loopt inwendig letsel op doordat u schadelijke 
stoffen of voorwerpen heeft binnengekregen in uw 
spijsverteringskanaal, luchtwegen, ogen of gehoor-
organen. Het gaat hierbij niet om ziektekiemen of 
allergenen.

d.  U wordt het slachtoffer van verstikking, verdrin-
king, bevriezing, zonnesteek, hitteberoerte, ver-
branding, blikseminslag of een andere elektrische 
ontlading.

e.  U wordt het slachtoffer van uitputting, verhonge-
ring, verdorsting of zonnebrand als gevolg van om-
standigheden die u niet op voorhand kon voorzien.

f.  U loopt een wondinfectie of bloedvergiftiging op 
doordat ziektekiemen uw lichaam zijn binnenge-
drongen. Dit is gebeurd doordat u een ongeval 
heeft gehad dat binnen deze dekking valt.

g.   U heeft lichamelijk letsel opgelopen bij een onge-
val dat onder deze dekking valt. Bij de eerste hulp 
of medische behandeling van dit letsel zijn er com-
plicaties ontstaan of is het letsel erger geworden. 
Deze hulp of behandeling is uitgevoerd door, of op 
voorschrift van, een arts en was door het ongeval 
noodzakelijk.

h.  U wordt het slachtoffer van decompressieziekte 
(caissonziekte).

Een postwhiplashsyndroom of postcommotioneel syn-
droom beschouwen wij niet als een ongeval. Deze
vallen wel onder de aanvullende dekkingen van deze 
verzekering.

dat we een schade na deze datum beoordelen op 
basis van die nieuwe voorwaarden.

  c.  Zouden we de verzekering niet voortzetten als 
u de wijziging op tijd had gemeld? Dan heeft u 
geen dekking voor een ongeval dat plaatsvindt 
na de datum waarop u de wijziging in ieder geval 
had moeten melden.

7.2 Risicobeperking
a.  Wij kunnen u maatregelen voorschrijven om het 

risico op schade te beperken.
b.  U moet aan deze maatregelen meewerken. Wei-

gert u dat, dan eindigt uw verzekering één maand 
na die weigering.

8 Einde van de verzekering
Einde van rechtswege
Uw verzekering kan ‘van rechtswege eindigen’. Dit 
betekent dat uw verzekering vanzelf eindigt op basis 
van de wet. Hierna leest u wanneer daarvan in ieder 
geval sprake is.

Belang
Uw verzekering eindigt van rechtswege als geen van 
de verzekerden meer een verzekerbaar belang heeft.
Hieronder verstaan we niet de omstandigheden die in 
hieronder beschreven staan.

Verzekeringnemer
Uw verzekering eindigt ook van rechtswege:
a.  als u als verzekeringnemer overlijdt. Uw verzeke-

ring eindigt dan:
   •  negen maanden nadat uw erfgenamen redelijker-

wijs op de hoogte kunnen zijn van uw overlijden; 
of

   •  (als dit eerder is) negen maanden na het moment 
dat wij bericht hebben gekregen van uw overlij-
den.

b.  als de verzekeringnemer een rechtspersoon is (dit 
kan bijvoorbeeld een bedrijf of een vereniging zijn) 
en deze rechtspersoon ophoudt te bestaan. In dat 
geval eindigt uw verzekering één maand nadat 
de rechtspersoon is opgehouden. Uw verzekering 
eindigt niet als de rechtspersoon ophoudt vanwege 
een fusie of omdat deze een andere rechtsvorm 
krijgt.

Einde andere verzekering
Stopt de WA-verzekering die u bij ons heeft afgeslo-
ten voor het motorrijtuig op uw polis? Dan eindigt
automatisch ook uw Ongevallenverzekering Inzitten-
den.

9 Nadere omschrijvingen
Ongeval
Met een ongeval bedoelen we dat u of een mede-
verzekerde plotseling en onverwacht wordt getroffen 
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Letsel
U bent verzekerd voor letsel dat u of een medever-
zekerde lijdt door een verkeersongeval. Het gaat hier 
alleen om letsels die medisch aantoonbaar zijn.

Niet aantoonbaar letsel
U bent verzekerd voor de niet-aantoonbare letsels 
postwhiplashsyndroom en postcommotioneel syn-
droom.

Schade aan zaken
U bent verzekerd voor schade aan spullen die u in de 
auto bij u had.

2.2 Aanvullende dekkingen
Naast de dekkingen in artikel 2.1 heeft u ook recht op 
de volgende dekkingen.

Kosten
U bent verzekerd voor beredding. Dit zijn de noodza-
kelijke kosten die gemaakt moeten worden om de 
genoemde schade te voorkomen of te verminderen.

2.3 Vaststelling schade
Wij stellen de schade vast zoals omschreven staat in 
boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

2.4 Beperking bij terrorisme
Houdt uw schade verband met het terrorismerisico 
volgens de Clausule Terrorismedekking? Dan ontvangt
u geen of een beperkte vergoeding. 

3 Uitsluitingen
3.1 Algemene uitsluitingen
In sommige gevallen ontvangt u geen vergoeding 
voor uw schade. Dat noemen we uitsluitingen. De 
algemene uitsluitingen voor onze verzekeringen vindt 
u in de algemene polisvoorwaarden. De specifieke 
uitsluitingen voor de Schadeverzekering Inzittenden 
vindt u hieronder.

3.2 Uitsluitingen Dekking Motorrijtuig Schadever-
zekering inzittenden
Gedekt op aansprakelijkheidsverzekering
U ontvangt geen vergoeding voor schade die door 
een aansprakelijkheidsverzekering van uzelf of een
medeverzekerde wordt vergoed.

Geld
U ontvangt geen vergoeding voor schade aan geld 
dat u (of een medeverzekerde) bij u draagt of dat in 
de auto ligt.

Inzittenden in laadruimte
U ontvangt geen vergoeding voor letsel van personen 
die u of een medeverzekerde in de laadruimte van 
uw auto vervoerde.

Polisvoorwaarden Schadeverzekering 
inzittenden (SVI) PP 3358-04

U bent hiervoor verzekerd als dit op uw polisblad 
staat. Deze voorwaarden vormen één geheel met de 
polisvoorwaarden die gelden voor alle verzekeringen. 
Als er verschillen zijn, gelden de polisvoorwaarden 
van dit product.

Inhoud
1. Begripsomschrijvingen
2. Omschrijving van dekking
3. Uitsluitingen
4. Schade
5. Premie
6. Herziening van tarieven en/of voorwaarden
7. Wijziging van het risico
8. Einde van de verzekering

1 Begripsomschrijvingen
-  U/Verzekeringnemer 

De verzekeringnemer is de persoon die deze verze-
kering heeft afgesloten en die ervoor zorgt dat de 
premie wordt betaald.

-  Verzekerde 
De verzekerden zijn:

  a. de verzekeringnemer (u);
  b.  de personen die met uw toestemming met uw 

auto rijden of erin meerijden.
-  Auto 

In deze voorwaarden verstaan we onder auto:
  • de auto waarvan het kenteken op uw polis staat;
  •  de vervangende auto die u gebruikt zolang uw 

eigen auto voor reparatie of onderhoud bij een 
garage buiten gebruik is.

2 Omschrijving van dekking
Deze verzekering geldt in alle landen die op uw 
‘groene kaart’ staan en die niet zijn doorgestreept.

2.1 Omvang van de dekking
Deze verzekering dekt schade die u of een medever-
zekerde lijdt als u (of hij/zij bij):
• een ongeval krijgt met uw auto;
• in of uit uw auto stapt;
•  onderweg tijdelijk buiten uw auto bent, bijvoor-

beeld om te tanken of bij pech.

Gaat het om een ongeval, dan maakt het niet uit 
of u (of uw medeverzekerde) hier wel of niet voor 
aansprakelijk bent.

U ontvangt bij schade een vergoeding van maxi-
maal het verzekerde bedrag dat op uw polis staat. 
Voor welke schade u precies verzekerd bent, leest u 
hierna.
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6 Herziening van tarieven en/of voorwaarden
De regels voor herziening van tarieven en/of voor-
waarden vindt u in het hoofdstuk Herziening van 
tarieven en/of voorwaarden van de algemene polis-
voorwaarden.

7 Wijziging van het risico
7.1 Wijzigingen doorgeven
Als er wijzigingen zijn die van belang zijn voor deze 
verzekering, moet u die zo snel als mogelijk is aan 
ons doorgeven. Binnen welke termijn u dat in ieder 
geval moet doen, hangt af van de wijziging.

Wij horen het graag binnen twee weken van u als:
• u een andere auto koopt;
• u uw auto verkoopt;
• het kenteken van uw auto verandert;
•  uw auto is gestolen, verduisterd of in beslag is 

genomen.

Wij horen het graag binnen twee maanden van u als:
•  u uw auto anders gaat gebruiken dan op uw polis 

staat;
• u verhuist;
•  een andere persoon uw auto regelmatig gaat bestu-

ren;
•  u gemiddeld een ander aantal kilometers per jaar 

gaat rijden dan op uw polis staat.

Let op: U heeft niet altijd twee weken of twee 
maanden de tijd. Als u eerder van een wijziging op 
de hoogte bent, moet u deze ook eerder doorgeven. 
Dit geldt niet als u kunt aantonen dat u niets van die 
wijziging wist en ook niet kon weten.

Gevolgen van deze wijzigingen
Verkoopt u uw auto of wijzigt het kenteken? Of is uw 
auto gestolen, verduisterd of in beslag genomen? Dan
eindigt uw dekking voor deze auto. 

Meldt u een andere wijziging aan ons? Dan beoorde-
len wij deze wijziging op dezelfde manier als wan-
neer u een nieuwe verzekering aanvraagt. Het kan 
daarom zijn dat door de wijziging uw premie hoger of 
lager wordt. Maar het kan ook zijn dat wij de wijzi-
ging niet accepteren. In dat geval eindigt de verzeke-
ring één maand nadat wij u dit hebben laten weten.

Wordt uw premie door de wijziging lager? Dan beta-
len wij de te veel betaalde premie aan u terug. Heeft 
u op dat moment een betalingsachterstand? Dan 
verrekenen wij het bedrag dat u terugkrijgt daarmee. 
Wordt uw premie door de wijziging hoger? Dan moet 
u het verschil bijbetalen.

7.2 Gevolgen als u een wijziging niet doorgeeft
Meldt u een wijziging niet of niet op tijd? En zouden 

Als de bestuurder de auto niet mocht besturen
U ontvangt geen vergoeding voor schade die is 
ontstaan terwijl uw auto werd bestuurd door een 
persoon:
•  die niet rijbevoegd was, bijvoorbeeld omdat hij 

geen geldig rijbewijs had, of omdat hem de rijbe-
voegdheid was ontzegd;

•  die alcohol of drugs had gebruikt en mede daardoor 
de schade heeft veroorzaakt.

Bijzonder gebruik en opzet
U ontvangt geen vergoeding voor schade die is ont-
staan:
•  door deelname met uw auto aan officiële wedstrij-

den;
• tijdens verhuur of leasing van uw auto;
•  tijdens gebruik van uw auto als taxi of lesauto of 

voor betaald goederenvervoer;
•  door opzettelijk onrechtmatig handelen of nalaten 

van u (of een medeverzekerde) tegenover andere 
personen of zaken.

3.3 Beperkingen
In de volgende gevallen ontvangt u een beperkte 
vergoeding.

Geen autogordel gedragen
Heeft u (of een medeverzekerde) letsel opgelopen 
tijdens een ongeluk? En droeg u (of hij) daarbij geen
autogordel? Dan ontvangt u een vergoeding van 75% 
van het schadebedrag.

Meer inzittenden dan toegestaan
Zaten er meer personen in uw auto dan wettelijk is 
toegestaan? Dan krijgt u bij schade slechts een deel
van het schadebedrag vergoed. Daarbij gaan we uit 
van de verhouding van het toegestane aantal inzit-
tenden tot het werkelijke aantal. Mochten er bijvoor-
beeld vijf mensen in uw auto zitten, maar zaten er 
acht in? Dan krijgt u vijf achtste deel van de schade 
vergoed.

3.4 U was niet op de hoogte
Was u niet op de hoogte van een van de bovenstaan-
de situaties? Dan vergoeden we deze schade wel. Dit 
doen we alleen als u kunt aantonen dat u niet van de 
situatie op de hoogte was en dat ook niet had moe-
ten of kunnen zijn.

4 Schade
Wat u bij schade van ons kunt verwachten en wat u 
zelf moet doen, leest u in het hoofdstuk Schade van 
de algemene polisvoorwaarden.

5 Premie
Informatie over uw premie vindt u in het hoofdstuk 
Premie van de algemene polisvoorwaarden.
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ten voor deze auto? Dan eindigt automatisch ook uw
Schadeverzekering Inzittenden.

8.5 Ontbinding
Informatie over het einde van uw verzekering door 
ontbinding leest u in het hoofdstuk Einde van de
verzekering van de algemene polisvoorwaarden.

wij de verzekering tegen een hogere premie voort-
zetten als u de wijziging wel op tijd had gemeld? Dan 
moet u alsnog de extra premie en assurantiebelas-
ting betalen die u verschuldigd bent vanaf de datum 
waarop de wijziging plaatsvond.

Verzekeraar had de wijziging geaccepteerd met spe-
ciale voorwaarden
Zouden wij de verzekering tegen andere voorwaar-
den voortzetten als u de wijziging wel op tijd had 
gemeld? Dan gaan deze voorwaarden met terugwer-
kende kracht in per de datum waarop u de wijziging 
had moeten melden. Dit betekent dat we een schade 
na deze datum beoordelen op basis van die nieuwe 
voorwaarden.

Verzekeraar had de wijziging niet geaccepteerd
Zouden we de verzekering niet voortzetten als u 
de wijziging op tijd had gemeld? Dan heeft u geen 
dekking
voor een schade die ontstaat na de datum waarop u 
de wijziging in ieder geval had moeten melden.

8 Einde van de verzekering
8.1 Einde van rechtswege
Uw verzekering kan ‘van rechtswege eindigen’. Dit 
betekent dat uw verzekering vanzelf eindigt op basis 
van de wet. Hierna leest u wanneer daarvan in ieder 
geval sprake is.

Belang
Uw verzekering eindigt van rechtswege als geen van 
de verzekerden meer een verzekerbaar belang heeft 
bij de auto. Het gaat hierbij niet om de omstandighe-
den die we in het volgende artikel omschrijven.

Verzekeringnemer
Uw verzekering eindigt ook van rechtswege:
a.  als u als verzekeringnemer overlijdt. Uw verzeke-

ring eindigt dan:
   •  negen maanden nadat uw erfgenamen redelijker-

wijs op de hoogte kunnen zijn van uw overlijden; 
of

   •  (als dit eerder is) negen maanden na het moment 
dat wij bericht hebben gekregen van uw overlij-
den.

b.  als de verzekeringnemer een rechtspersoon is (dit 
kan bijvoorbeeld een bedrijf of een vereniging zijn) 
en deze rechtspersoon ophoudt te bestaan. In dat 
geval eindigt uw verzekering één maand nadat 
de rechtspersoon is opgehouden. Uw verzekering 
eindigt niet als de rechtspersoon ophoudt vanwege 
een fusie of omdat deze een andere rechtsvorm 
krijgt.

8.4 Einde WA-verzekering
Stopt de WA-verzekering die u bij ons heeft afgeslo-
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     •  een gemotoriseerd voertuig voor openbaar ver-
voer, zoals een trein, tram, bus of metro;

     • een fiets;
  c. aan het verkeer deelneemt als voetganger.
-  Beredding 

Maatregelen die u of een medeverzekerde bij een 
schadegeval redelijkerwijs moet nemen om verdere 
schade te voorkomen of te beperken. Maar alleen 
als u daartoe in de gelegenheid bent.

2 Omschrijving van dekking
2.1 Omvang van de dekking
Deze verzekering dekt schade die u of een mede-
verzekerde oploopt terwijl u of hij aan het verkeer 
deelneemt. U bent hiervoor alleen verzekerd als de 
schade is veroorzaakt door een gedekte gebeurtenis 
die aan de volgende voorwaarden voldoet:
a.  De gebeurtenis heeft plaatsgevonden na het in-

gaan van de dekking.
b.  Bij het sluiten van deze verzekering was niet zeker 

dat de gebeurtenis zou plaatsvinden.
c.  De gebeurtenis heeft plaatsgevonden binnen het 

dekkingsgebied.
d.  Het motorrijtuig op uw polis staat gewoonlijk in 

Nederland.

Neemt u of een medeverzekerde lopend of op de 
fiets deel aan het verkeer? Dan bent u bij schade 
alleen verzekerd als hier een rijdend gemotoriseerd 
voertuig bij betrokken was dat aan het verkeer deel-
nam.

U ontvangt per schadegeval een vergoeding van 
maximaal de verzekerde som voor alle verzekerden
samen. U vindt de verzekerde som op uw polis.

Schade
Als u aan bovenstaande voorwaarden voldoet, krijgt u 
de volgende schade vergoed:
a.  lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid 

van u of een medeverzekerde en/of overlijden als 
gevolg hiervan. Het moet hier gaan om letsel of 
gezondheidsproblemen die medisch aantoonbaar 
zijn;

b.  materiële schade aan eigendommen van u of een 
medeverzekerde:

   •  die u/hij tijdens de gedekte gebeurtenis bij zich 
had; en

   •  die behoren tot uw/zijn particuliere huishouding. 
Hieronder valt geen schade aan gemotoriseerde 
voertuigen, aanhangwagens en vaartuigen.

Gedekte gebeurtenis
U bent alleen verzekerd voor schade die veroorzaakt 
is door een gedekte gebeurtenis. Dit kan een ongeval
zijn of een andere gebeurtenis van buitenaf. Daaron-
der verstaan we het volgende:

Polisvoorwaarden Verkeersschadeverze-
kering (VSV) PP 3359-03

U bent hiervoor verzekerd als dit op uw polisblad 
staat. Deze voorwaarden vormen één geheel met de 
polisvoorwaarden die gelden voor alle verzekeringen. 
Als er verschillen zijn, gelden de polisvoorwaarden 
van dit product.

Inhoud
1. Begripsomschrijvingen
2. Omschrijving van dekking
3. Uitsluitingen
4. Schade
5. Premie
6. Herziening van tarieven en/of voorwaarden
7. Wijziging van het risico
8. Einde van de verzekering

1 Begripsomschrijvingen
-  Verzekerde 

De verzekerden zijn:
  a.  de verzekeringnemer (u). Dit is de persoon die 

deze verzekering heeft afgesloten en ervoor zorgt 
dat de premie wordt betaald;

  b.  elke persoon met wie u in gezinsverband samen-
woont;

  c.  kinderen met wie u in gezinsverband samen-
woont. Daarmee bedoelen wij:

     •  minderjarige kinderen van u en/of degene met 
wie u samenwoont. Daaronder verstaan we ook 
pleeg- en stiefkinderen;

     •  meerderjarige kinderen van u en/of degene 
met wie u samenwoont, tot de leeftijd van 28 
jaar. Het gaat hier alleen om kinderen (inclusief 
pleeg- en stiefkinderen):

     •  die bij u inwonen of voor hun studie buitenshuis 
wonen; en

     •  die niet getrouwd zijn en ook geen geregistreerd 
partnerschap hebben;

  d. de bestuurder van uw motorrijtuig;
  e. passagiers van uw motorrijtuig.
- Motorrijtuig
   In deze voorwaarden verstaan we onder motorrijtuig 
het voertuig dat op uw polis staat.

- Deelname aan het verkeer
   Met deelname aan het verkeer bedoelen we dat u 
of een medeverzekerde:

  a.  uw motorrijtuig bestuurt of als passagier in of op 
uw motorrijtuig zit;

  b.  een ander voertuig bestuurt (niet-beroepsma-
tig) of als passagier in of op dat voertuig zit. Een 
ander voertuig kan zijn:

     •  een gemotoriseerd voertuig waarvan het kente-
ken niet op naam van een van de verzekerden 
staat. Dit mag geen motor-, brom- of snorfiets 
zijn;
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2.3 Vaststelling schadeomvang
Heeft u een schade bij ons gemeld? Dan stellen wij 
de omvang ervan als volgt vast.

Expertise
Wij hebben het recht om uw schade te laten vaststel-
len door een expert.

Vaststelling schade aan personen
Heeft u of een medeverzekerde door een ongeval 
lichamelijk letsel opgelopen of is uw gezondheid
hierdoor aangetast? Dan stellen wij de schade vast 
zoals omschreven staat in boek 6 van het Burgerlijk
Wetboek. 

Artikel 6:107a is hierbij niet van toepassing. U kunt 
alleen aanspraak maken op een vergoeding als u of 
een medeverzekerde rechtstreeks bij het ongeval was 
betrokken en hierdoor bent benadeeld. Overlijdt u of 
een medeverzekerde als gevolg van het ongeval? Dan 
kunnen uw nabestaanden of die van uw medeverze-
kerde aanspraak maken op een vergoeding. 

In artikel 6:101 staat dat u in bepaalde gevallen geen 
of een lagere vergoeding krijgt. Dat geldt alleen als 
u of een medeverzekerde tijdens het ongeval geen 
veiligheidsgordels of veiligheidshelm droeg, terwijl 
dat wettelijk wel was voorgeschreven.

Vaststelling schade aan zaken
Heeft u schade aan uw eigendommen? Dan laten we 
de omvang hiervan vaststellen door een deskundige 
die wij zelf aanstellen. Deze deskundige kan zijn:
a.  een (herstel)bedrijf dat de schade herstelt en op 

basis daarvan de kosten berekent;
b.  een expert die uitsluitend de hoogte van het scha-

debedrag vaststelt.

- Herstel
Is het mogelijk om de schade aan uw eigendommen 
te herstellen? Dan stellen wij het schadebedrag vast 
op basis van de kosten van dit herstel. Dit doen we 
alleen als de herstelkosten lager zijn dan de vergoe-
ding die u zou ontvangen als herstel niet mogelijk 
was.

- Geen herstel
Is het niet mogelijk om de schade te herstellen? Dan 
ontvangt u ter compensatie een vergoeding waarmee 
u schadeloos wordt gesteld.

2.4 Beperking uitkeringsverplichting
Houdt uw schade verband met het terrorismerisico 
volgens de Clausule Terrorismedekking? Dan ontvangt
u geen of een beperkte vergoeding. 

a.  Met een ongeval bedoelen we dat u of een me-
deverzekerde plotseling en onverwacht getroffen 
wordt door een van buitenaf inwerkend geweld 
op uw lichaam. Hierdoor loopt u een medisch 
aantoonbaar lichamelijk letsel op of overlijdt u. Dit 
letsel of overlijden is een rechtstreeks en ogen-
blikkelijk gevolg van het van buitenaf inwerkende 
geweld. 
U bent alleen verzekerd voor schade door een 
ongeval als dit ongeval gebeurt terwijl u of een 
medeverzekerde:

   • aan het verkeer deelneemt;
   • in, op, uit of van uw voertuig stapt;
   • op, in of bij uw voertuig bent bij pech onderweg;
   •  op, in of bij uw voertuig bent tijdens een korte 

stop onderweg, bijvoorbeeld om te tanken.
b.  Met een andere gebeurtenis van buitenaf bedoelen 

we een plotselinge gebeurtenis:
   •  die plaatsvindt terwijl u of een medeverzekerde 

aan het verkeer deelneemt;
   •  die van buitenaf op de eigendommen inwerkt die 

in het vorige artikel genoemd staan;
   •  die daardoor schade veroorzaakt aan deze eigen-

dommen; en
   • die u niet kon voorzien of verwachten.

Dekkingsgebied
U bent alleen verzekerd voor schade die u oploopt in 
de landen die op uw ‘groene kaart’ staan en die niet 
zijn doorgestreept.

2.2 Aanvullende dekkingen
U heeft recht op de volgende dekkingen als voldaan 
is aan de voorwaarden in het artikel Omvang van de
dekking.

Beredding
Als u schade oploopt of dreigt op te lopen door een 
gedekte gebeurtenis, moet u, een medeverzekerde
of iemand namens u maatregelen nemen om verdere 
schade te voorkomen of te beperken. We noemen dit
‘beredding’. Onder de dekking vallen de kosten van 
de beredding en van eventuele materiële schade aan 
zaken die bij de beredding zijn ingezet.

U krijgt alleen de kosten vergoed die redelijk zijn. Per 
gebeurtenis ontvangt u maximaal de verzekerde som.
Dit bedrag komt boven op uw eventuele schadeuit-
kering.

Postwhiplashsyndroom en/of postcommotioneel 
syndroom
U bent verzekerd voor de niet medisch aantoonbare 
letsels postwhiplashsyndroom en postcommotioneel
syndroom. U moet dit letsel wel hebben opgelopen 
door een gedekte gebeurtenis. 
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•  u (of uw medeverzekerde) hiervoor redelijkerwijs 
niets te verwijten valt.

Rijbevoegdheid
U ontvangt geen vergoeding voor schade die is ont-
staan terwijl uw motorrijtuig werd bestuurd door een 
persoon:
a.  die niet rijbevoegd was, bijvoorbeeld omdat hij 

geen geldig rijbewijs had, of omdat hem de rijbe-
voegdheid was ontzegd; of

b.  die niet voldeed aan andere eisen voor rijbevoegd-
heid, bijvoorbeeld omdat hij geen chauffeursdi-
ploma had of geen verplichte certificaten voor het 
vervoer dat hij verrichtte.

U ontvangt in dit geval wel een vergoeding als u kunt 
aantonen dat:
•  dit gebeurd is zonder dat u (of een medeverzeker-

de) dat wist of wilde; en
•  u (of uw medeverzekerde) hiervoor redelijkerwijs 

niets te verwijten valt.

Bestuurder onder invloed
U ontvangt geen vergoeding voor schade die is 
ontstaan terwijl uw motorrijtuig werd bestuurd door 
een persoon die alcohol, medicijnen en/of drugs had 
gebruikt. 

Het gaat hier alleen om schade waarvan het
aannemelijk is dat deze (mede) door het gebruik van 
deze middelen is ontstaan. Daarvan is in ieder geval
sprake als de bestuurder zoveel alcohol, medicijnen of 
drugs heeft gebruikt dat hij volgens de wet niet
had mogen deelnemen aan het verkeer. Weigert deze 
bestuurder om mee te werken aan een proef of test
(door de politie) om vast te stellen of hij in overtre-
ding is? Dan leiden wij daaruit af dat deze bestuurder 
de normen voor het gebruik van alcohol, drugs of 
medicijnen heeft overtreden.

Was u (of een medeverzekerde) niet zelf de bestuur-
der van uw motorrijtuig toen het ongeval gebeurde?
En kon u niet weten dat de bestuurder verminderd rij-
vaardig was door het gebruik van alcohol, drugs en/
of medicijnen? Dan ontvangt u wel een vergoeding.

Ongemachtigde bestuurder
U ontvangt geen vergoeding voor schade die is ver-
oorzaakt door een bestuurder die geen toestemming
van u had om met uw motorrijtuig te rijden. U ont-
vangt in dit geval wel een vergoeding als u kunt
aantonen dat:
•  dit is gebeurd zonder dat u (of een medeverzeker-

de) dit wist of wilde; en
•  u (of uw medeverzekerde) hiervoor redelijkerwijs 

niets te verwijten valt.

2.5 Uitkering
Vergoeding in natura
Wij kunnen (een deel van) uw schade in natura ver-
goeden. In dat geval laten wij de schade herstellen 
door een bedrijf dat wij zelf aanwijzen en namens 
u inschakelen. We kiezen alleen voor herstel als u 
daardoor op een redelijke manier schadeloos wordt 
gesteld.

Vergoeding in geld
Kiezen we niet of alleen gedeeltelijk voor een 
vergoeding in natura, dan ontvangt u eenmalig een 
vergoeding in geld. Dit is bijvoorbeeld het geval als 
de schade niet te herstellen is.

Vergoeding op WAM-verzekering
Heeft u een Motorrijtuigenverzekering WA personen-
auto bij ons? En kunt u daar voor deze schade een 
beroep op doen? Dan ontvangt u een vergoeding 
vanuit die verzekering.

3 Uitsluitingen
3.1 Algemene uitsluitingen
In sommige gevallen ontvangt u geen vergoeding 
voor uw schade. Dat noemen we uitsluitingen. De
algemene uitsluitingen voor onze verzekeringen 
vindt u in de algemene voorwaarden. De specifieke 
uitsluitingen voor de Verkeersschadeverzekering vindt 
u hieronder.

3.2 Uitsluitingen Dekking Verkeersschadeverzeke-
ring
Snelheidswedstrijden
U ontvangt geen vergoeding voor schade die is ont-
staan door deelname met uw motorrijtuig aan
snelheidswedstrijden of -ritten. U ontvangt in dit ge-
val wel een vergoeding als u kunt aantonen dat:
•  iemand uw motorrijtuig voor deze wedstrijd of rit 

heeft gebruikt zonder dat u (of een medeverzeker-
de) dat wist of wilde; en

•  u (of uw medeverzekerde) hiervoor redelijkerwijs 
niets te verwijten valt.

Vervoer tegen betaling / les / verhuur
U ontvangt geen vergoeding voor schade die is ont-
staan tijdens:
a.  gebruik van uw motorrijtuig voor betaald vervoer 

van personen of zaken (behalve als het gaat om 
privévervoer tegen een tegemoetkoming in de 
kosten);

b. gebruik van uw motorrijtuig als lesvoertuig;
c.  verhuur of leasing van uw motorrijtuig.

U ontvangt in dit geval wel een vergoeding als u kunt 
aantonen dat:
•  uw motorrijtuig voor deze doelen is gebruikt zonder 

dat u (of een medeverzekerde) dat wist of wilde; en
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Let op: U heeft niet altijd twee weken of twee 
maanden de tijd. Als u eerder van een wijziging op 
de hoogte bent, moet u deze ook eerder doorgeven. 
Dit geldt niet als u kunt aantonen dat u niets van die 
wijziging wist en ook niet kon weten.

Voortzetting na risicowijziging
-  Vervanging / verkoop / overdracht / kentekenwijzi-

ging / ontvreemding
a.  Verkoopt u of vervangt u uw motorrijtuig of wijzigt 

het kenteken? Draagt u uw motorrijtuig aan een 
ander over? Of is uw motorrijtuig gestolen? Dan 
eindigt uw dekking voor dit voertuig.  
Eventueel kunnen we uw verzekering voortzetten 
voor het vervangende motorrijtuig of het motor-
rijtuig waarvan het kenteken is gewijzigd. Daarbij 
gaan we uit van de acceptatierichtlijnen en tarie-
ven die op dat moment gelden.

b.  Als we met u afspreken om de verzekering aan-
gepast voort te zetten, kunnen uw premie en/
of voorwaarden wijzigen. We passen de nieuwe 
premie en/of voorwaarden toe vanaf de datum 
waarop de wijziging plaatsvond.

c.  Worden we het niet met elkaar eens over een 
aangepaste voortzetting van uw verzekering? Dan 
laten we u weten dat we uw verzekering stopzet-
ten. De verzekering eindigt dan één maand later.

- Wijziging gebruik / regelmatige bestuurder
a.  Gaat u uw motorrijtuig op een andere manier 

gebruiken? Of gaat iemand anders uw motorrijtuig 
regelmatig besturen? Dan beoordelen wij of we 
uw verzekering volgens de acceptatierichtlijnen en 
tarieven van dat moment kunnen voortzetten. 

b.  Is voortzetting mogelijk en gaat u hiermee ak-
koord, dan kunnen uw premie en/of voorwaarden 
wijzigen. Deze nieuwe premie en voorwaarden 
gaan in op de datum waarop de wijziging plaats-
vond.

c.  Worden we het niet met elkaar eens over een 
aangepaste voortzetting van uw verzekering? Dan 
laten we u weten dat we uw verzekering stopzet-
ten. De verzekering eindigt dan één maand later

Uw lopende verzekering blijft geldig zolang deze 
niet is geëindigd, en zolang we nog geen afspraken 
hebben gemaakt over een aangepaste voortzetting 
van de verzekering.

Gevolgen van niet melden risicowijziging
a.  Meldt u een wijziging niet of niet op tijd? En zou-

den wij de verzekering tegen een hogere premie 
voortzetten als u de wijziging wel op tijd had 
gemeld? Dan moet u alsnog de extra premie en 
assurantiebelasting betalen die u verschuldigd bent 
vanaf de datum waarop de wijziging plaatsvond.

b.  Zouden wij de verzekering tegen andere voor-

Opzet
U ontvangt geen vergoeding voor schade die opzette-
lijk is veroorzaakt door:
a. uzelf of een medeverzekerde;
b.  een of meer personen die deel uitmaken van een 

groep waar u of uw medeverzekerde ook bij hoort. 
Dit geldt ook als u of uw medeverzekerde zelf geen 
schade heeft veroorzaakt. Het maakt hierbij niet 
uit of de schade al dan niet (mede) is veroorzaakt 
door het gebruik van alcohol, medicijnen of drugs.

Waagstuk
U ontvangt geen vergoeding voor schade als u (of 
een medeverzekerde) bewust iets heeft gedaan 
waardoor u uw leven of lichaam in gevaar bracht. 
Deed u dit om uzelf (rechtmatig) te verdedigen of om 
uzelf, anderen, dieren of eigendommen te redden? 
Dan ontvangt u wel een vergoeding.

4 Schade
Wat u bij schade van ons kunt verwachten en wat u 
zelf moet doen, leest u in het hoofdstuk Schade van 
de algemene polisvoorwaarden.

5 Premie
Informatie over uw premie vindt u in het hoofdstuk 
Premie van de algemene polisvoorwaarden.

6 Herziening van tarieven en/of voorwaarden
De regels voor herziening van tarieven en/of voor-
waarden vindt u in het hoofdstuk Herziening van 
tarieven en/of voorwaarden van de algemene polis-
voorwaarden.

7 Wijziging van het risico
7.1 Risicowijziging
Risicowijziging Dekking Verkeersschadeverzekering
Als er wijzigingen zijn die van belang zijn voor deze 
verzekering, moet u die zo snel als mogelijk is aan 
ons doorgeven. Binnen welke termijn u dat in ieder 
geval moet doen, hangt af van de wijziging.

Wij horen het graag binnen twee weken van u als:
• u een ander motorrijtuig koopt;
• u uw motorrijtuig verkoopt;
• het kenteken van uw motorrijtuig verandert;
•  uw motorrijtuig is gestolen, verduisterd of in beslag 

is genomen.

Wij horen het graag binnen twee maanden van u als:
•  u uw motorrijtuig anders gaat gebruiken dan op uw 

polis staat;
• u verhuist;
•  een andere persoon uw motorrijtuig regelmatig gaat 

besturen;
•  u gemiddeld een ander aantal kilometers per jaar 

gaat rijden dan op uw polis staat.
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Clausuleblad
De Clausule terrorismedekking is door het Verbond 
van Verzekeraars in Nederland ontwikkeld en
geadviseerd, en geldt voor bijna alle soorten som-
men- en schadeverzekeringen. In verband met de 
dekking die de Nederlandse Herverzekeringsmaat-
schappij voor Terrorismeschaden N.V. biedt, is de tekst 
van deze clausule integraal in de polisvoorwaarden 
opgenomen.

1.1 Begripsomschrijvingen
Voor de Clausule terrorismedekking en de daarop 
berustende bepalingen gelden de hierna genoemde 
begrippen.

1.1.1 Terrorisme
Gewelddadige handelingen en/of gedragingen – 
begaan buiten het kader van een van de zes in artikel 
3:38 van de Wet op het financieel toezicht genoemde 
vormen van molest – in de vorm van een aanslag of 
een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar sa-
menhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel 
en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de 
dood tengevolge hebbend, en/of schade aan zaken 
ontstaat dan wel anderszins economische belangen 
worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze 
aanslag of reeks – al dan niet in enig organisatorisch 
verband – is beraamd en/of uitgevoerd met het oog-
merk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of 
ideologische doelen te verwezenlijken.

1.1.2 Kwaadwillige besmetting
Het – buiten het kader van een van de zes in artikel 
3:38 van de Wet op het financieel toezicht genoem-
de vormen van molest – (doen) verspreiden van 
ziektekiemen en/of stoffen die als gevolg van hun 
(in)directe fysische, biologische, radioactieve of 
chemische inwerking letsel en/of aantasting van de 
gezondheid, al dan niet de dood tengevolge heb-
bend, bij mensen of dieren kunnen veroorzaken en/ 
of schade aan zaken kunnen toebrengen dan wel 
anderszins economische belangen kunnen aantasten, 
waarbij aannemelijk is dat het (doen) verspreiden – al 
dan niet in enig organisatorisch verband – is beraamd 
en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde 
politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen 
te verwezenlijken.

1.1.3 Preventieve maatregelen
Van overheidswege en/of door verzekerden en/of 
derden getroffen maatregelen om het onmiddellijk 
dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige 
besmetting af te wenden of - indien dit gevaar zich 
heeft verwezenlijkt – de gevolgen daarvan te beper-
ken.

waarden voortzetten als u de wijziging wel op tijd 
had gemeld? Dan gaan deze voorwaarden met 
terugwerkende kracht in per de datum waarop u 
de wijziging had moeten melden. Dit betekent dat 
we een schade na deze datum beoordelen op basis 
van die nieuwe voorwaarden.

c.  Zouden we de verzekering niet voortzetten als u 
de wijziging op tijd had gemeld? Dan heeft u geen 
dekking voor een schade die ontstaat na de datum 
waarop u de wijziging in ieder geval had moeten 
melden.

7.2 Risicobeperking
a.  Wij kunnen u maatregelen voorschrijven om het 

risico op schade te beperken.
b.  U moet aan deze maatregelen meewerken. Wei-

gert u dat, dan eindigt uw verzekering één maand 
na die weigering.

8 Einde van de verzekering
8.1 Einde van rechtswege
Uw verzekering kan ‘van rechtswege eindigen’. Dit 
betekent dat uw verzekering vanzelf eindigt op basis 
van de wet. Hierna leest u wanneer daarvan in ieder 
geval sprake is.

Belang
Uw verzekering eindigt van rechtswege als geen van 
de verzekerden meer een verzekerbaar belang heeft. 
Het gaat hierbij niet om de omstandigheden die we 
in het volgende artikel omschrijven.

Verzekeringnemer
Uw verzekering eindigt ook van rechtswege:
a.  als u als verzekeringnemer overlijdt. Uw verzeke-

ring eindigt dan:
   •  negen maanden nadat uw erfgenamen redelijker-

wijs op de hoogte kunnen zijn van uw overlijden; 
of

   •  (als dit eerder is) negen maanden na het moment 
dat wij bericht hebben gekregen van uw overlij-
den.

b.  als de verzekeringnemer een rechtspersoon is (dit 
kan bijvoorbeeld een bedrijf of een vereniging zijn) 
en deze rechtspersoon ophoudt te bestaan. In dat 
geval eindigt uw verzekering één maand nadat 
de rechtspersoon is opgehouden. Uw verzekering 
eindigt niet als de rechtspersoon ophoudt vanwege 
een fusie of omdat deze een andere rechtsvorm 
krijgt.

Einde andere verzekering
Stopt de WA-verzekering die u bij ons heeft afgeslo-
ten voor het motorrijtuig op uw polis? Dan eindigt
automatisch ook uw Verkeersschadeverzekering.
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verzekering voor het terrorismerisico bij de NHT, 
in het geval van een verzekering met vermo-
gensopbouw vermeerderd met het bedrag van 
de uit hoofde van de betrokken verzekering reeds 
gerealiseerde vermogensopbouw. Bij levensver-
zekeringen wordt het bedrag van de gerealiseer-
de vermogensopbouw gesteld op de krachtens 
de Wet op het financieel toezicht aan te houden 
premiereserve ten aanzien van de betrokken 
verzekering.

b.  De NHT biedt herverzekeringsdekking voor de hier-
voor genoemde aanspraken tot maximaal 1 miljard 
euro per kalenderjaar. Vorengenoemd bedrag kan 
van jaar tot jaar worden aangepast en geldt voor 
alle bij de NHT aangesloten verzekeraars tezamen. 
Van een eventuele aanpassing zal mededeling 
worden gedaan in drie landelijk verschijnende 
dagbladen.

c.  In afwijking van het in de voorgaande leden van 
dit artikel bepaalde, geldt voor verzekeringen die 
betrekking hebben op:

    –  schade aan onroerende zaken en/of de inhoud 
daarvan;

    –  gevolgschade van schade aan onroerende zaken 
en/of de inhoud daarvan, dat per verzekering-
nemer per verzekerde locatie per jaar maximaal 
75 miljoen euro onder deze overeenkomst zal 
worden uitgekeerd, voor alle deelnemende ver-
zekeraars zoals bedoeld in het hiervóór vermelde 
begrip ‘In Nederland toegelaten verzekeraars’ 
tezamen, ongeacht het aantal afgegeven polis-
sen. Voor de toepassing van dit artikellid wordt 
onder verzekerde locatie verstaan: alle op het 
risicoadres aanwezige door verzekeringnemer 
verzekerde objecten, alsmede alle buiten het 
risicoadres gelegen door verzekeringnemer 
verzekerde objecten waarvan het gebruik en/of 
de bestemming in relatie staat tot de bedrijfsac-
tiviteiten op het risicoadres. Als zodanig zullen in 
ieder geval worden aangemerkt alle door verze-
keringnemer verzekerde objecten die op minder 
dan 50 meter afstand van elkaar gelegen zijn 
en waarvan er tenminste één op het risicoadres 
is gelegen. Voor de toepassing van dit artikellid 
geldt voor rechtspersonen en vennootschappen 
die zijn verbonden in een groep, zoals bedoeld in 
artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, dat alle 
groepsmaatschappijen tezamen worden aange-
merkt als één verzekeringnemer, ongeacht door 
welke tot de groep behorende groepsmaatschap-
pij(en) de polis(sen) is (zijn) afgesloten.

1.3 Uitkeringsprotocol NHT
a.  Op de herverzekering van de verzekeraar bij de 

NHT is van toepassing het Protocol afwikkeling 
claims (hierna te noemen het Protocol). Op grond 
van de in dit Protocol vastgestelde bepalingen is 

1.1.4 Nederlandse Herverzekeringmaatschappij voor 
Terrorismeschaden N.V. (NHT)
Een door het Verbond van Verzekeraars in Nederland 
opgerichte herverzekeringsmaatschappij, waarbij 
uitkeringsverplichtingen uit hoofde van verzekerings-
overeenkomsten, die voor in Nederland toegelaten 
verzekeraars direct of indirect kunnen voortvloeien uit 
de verwezenlijking van de in de hiervóór vermelde 
begrippen ‘Terrorisme’, ‘Kwaadwillige besmetting’ 
en ‘Preventieve maatregelen’ omschreven risico’s, in 
herverzekering kunnen worden ondergebracht.

1.1.5 Verzekeringsovereenkomsten
a.  Overeenkomsten van schadeverzekering voorzo-

ver zij overeenkomstig het bepaalde in artikel 1:1 
onder ‘staat waar het risico is gelegen’ van de Wet 
op het financieel toezicht betrekking hebben op in 
Nederland gelegen risico’s.

b.  Overeenkomsten van levensverzekering voorzover 
gesloten met een verzekeringnemer met gewone 
verblijfplaats in Nederland, of, indien verzekering-
nemer een rechtspersoon is, met de in Nederland 
gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop 
de verzekering betrekking heeft.

c.  Overeenkomsten van naturauitvaartverzekering 
voorzover gesloten met een verzekeringnemer met 
een gewone verblijfplaats in Nederland, of, indien 
verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in 
Nederland gevestigde vestiging van de rechtsper-
soon waarop de verzekering betrekking heeft.

1.1.6 In Nederland toegelaten verzekeraars
Levens-, natura-, uitvaart- en schadeverzekeraars 
die op grond van de Wet op het financieel toezicht 
bevoegd zijn om in Nederland het verzekeringsbedrijf 
uit te oefenen.

1.2 Begrenzing van de dekking voor het terroris-
merisico
a.  Indien en voorzover, met inachtneming van de 

in de hiervóór vermelde begrippen ‘Terrorisme’, 
‘Kwaadwillige besmetting’ en ‘Preventieve maat-
regelen’ gegeven omschrijvingen, en binnen de 
grenzen van de geldende polisvoorwaarden, dek-
king bestaat voor gevolgen van een gebeurtenis 
die (direct of indirect) verband houdt met:

    –  terrorisme, kwaadwillige besmetting of preven-
tieve maatregelen,

    –  handelingen of gedragingen ter voorbereiding 
van terrorisme, kwaadwillige besmetting of 
preventieve maatregelen, hierna gezamenlijk aan 
te duiden als ‘het terrorismerisico’, geldt dat de 
uitkeringsplicht van de verzekeraar ter zake van 
iedere bij haar ingediende aanspraak op scha-
devergoeding en/of uitkering, is beperkt tot het 
bedrag van de uitkering die de verzekeraar ter 
zake van die aanspraak ontvangt onder de her-
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2.2 Samenvatting procedure
Onder schadegeval wordt verstaan iedere ‘verwe-
zenlijking van het terrorismerisico’ waardoor recht op 
uitkering bij gedupeerden kan ontstaan. Wat onder 
terrorisme wordt verstaan, kunt u lezen in de hiervóór 
vermelde Clausule terrorismedekking. Met schade 
door terrorisme wordt zowel daadwerkelijke schade 
aan personen en goederen bedoeld, als overig recht 
op uitkering, zoals bijvoorbeeld na overlijden.
Als u een claim indient die is veroorzaakt door terro-
risme, dan geldt de hierna genoemde procedure.
a.  U meldt de claim – net als altijd – zo snel mogelijk 

bij de verzekeraar.
b.  De verzekeraar zorgt ervoor dat alle binnenkomen-

de meldingen bij de NHT worden ingediend.
c.  De NHT verzamelt alle claims en bepaalt zo spoedig 

mogelijk na de ontvangst of er inderdaad sprake is 
van een terroristische daad zoals gedefinieerd in de 
clausule.

2.3 Terrorisme van welk jaar?
Omdat de NHT per jaar een maximumbedrag beschik-
baar heeft voor uitkeringen ten gevolge van terroris-
me, is het belangrijk dat wordt vastgesteld in welk 
jaar de terroristische daad heeft plaatsgevonden. 
Als het zeker of waarschijnlijk is dat de terroristische 
daad in jaar X heeft plaatsgevonden dan wordt de 
terroristische daad aan jaar X toegerekend. Er kan 
sprake zijn van een reeks van terroristische daden die 
met elkaar samenhangen, maar in verschillende jaren 
zijn gepleegd. In dat geval wordt de terroristische 
daad toegerekend aan het jaar waarin de
eerste daad van de reeks is gepleegd. Een reeks 
eindigt in ieder geval als er meer dan zes maanden 
tussen de daden liggen.

2.4 Vaststelling uitkeringspercentage en vergoe-
ding
Bij de NHT worden de bedragen van alle bekende en 
verwachte claims bij elkaar opgeteld. Op basis hier-
van zal de NHT een begroting opstellen en bekend-
maken of het maximaal beschikbare bedrag voldoen-
de is om de claims volledig uit te keren. Het kan zijn 
dat de NHT verwacht dat de omvang van het totaal 
aantal claims hoger zal uitvallen dan de maximum 
uitkeringscapaciteit. In dat geval stelt de NHT een 
(voorlopig) uitkeringspercentage vast. Dit percenta-
ge is gelijk voor alle gedupeerden. De NHT kan ook 
beslissen om alle claims meteen te vergoeden. NB: 
Betaling aan de verzekerde geschiedt door de eigen 
verzekeraar(s). U heeft zelf géén contact met de NHT.

2.5 Definitieve afwikkeling van claims
Er bestaan enkele termijnen waar de NHT zich aan 
zal houden: Zo spoedig mogelijk nadat is vastgesteld 
dat het om een terroristische daad gaat, stelt de NHT 
de eerste begroting vast. Op basis van deze begro-

de NHT onder meer gerechtigd de uitkering van 
schadevergoeding of het verzekerde bedrag uit 
te stellen tot het moment waarop zij kan bepalen 
of en in hoeverre zij over voldoende financiële 
middelen beschikt om alle vorderingen waarvoor 
zij herverzekeraar dekking biedt, voor het geheel 
te voldoen. Voorzover de NHT niet over voldoende 
financiële middelen blijkt te beschikken, is zij ge-
rechtigd overeenkomstig bedoelde bepalingen een 
gedeeltelijke uitkering aan de verzekeraar te doen.

b.  De NHT is, met in achtneming van het gestelde 
in bepaling 7 van het Protocol afwikkeling claims, 
bevoegd om te beslissen of een gebeurtenis in 
verband waarmee aanspraak op uitkering wordt 
gedaan, als een gevolg van de verwezenlijking van 
het terrorismerisico moet worden aangemerkt. Een 
daartoe strekkend en overeenkomstig voornoemde 
bepaling genomen besluit van de NHT, is bindend 
jegens verzekeraar, verzekeringnemer, verzekerden 
en tot uitkering gerechtigden.

c.  Eerst nadat de NHT aan de verzekeraar heeft me-
degedeeld welk bedrag, al dan niet bij wijze van 
voorschot, ter zake van een vordering tot uitkering 
aan haar zal worden uitgekeerd, kan de verzekerde 
of de tot uitkering gerechtigde op de in dit artikel 
onder a. bedoelde uitkering ter zake tegenover de 
verzekeraar aanspraak maken.

d.  De herverzekeringsdekking bij de NHT is ingevolge 
bepaling 16 van het Protocol slechts van kracht 
voor aanspraken op schadevergoeding en/of uit-
kering die worden gemeld binnen twee jaar nadat 
de NHT van een bepaalde gebeurtenis of omstan-
digheid heeft vastgesteld dat deze als een verwe-
zenlijking van het terrorismerisico in de zin van de 
Clausule terrorismedekking wordt beschouwd. Het 
Protocol afwikkeling claims, inclusief toelichting, en 
het Clausuleblad Terrorismedekking bij de NHT zijn 
bij De Kamer van Koophandel te Amsterdam ge-
deponeerd onder nummer 27178761. Hierna volgt 
een samenvatting van het Protocol. Op verzoek 
zal de volledige tekst van het Protocol, inclusief 
toelichting, kosteloos door verzekeraar worden 
toegezonden.

Clausule
Samenvatting uitkeringsprotocol NHT
2.1 Algemeen
De Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor 
Terrorisme-schaden (verder te noemen NHT) kent een 
maximaal uit te keren bedrag per jaar. Deze uitke-
ringscapaciteit, waarvan de hoogte van jaar tot jaar 
kan verschillen, is voor 2003 vastgesteld op 1 miljard 
euro. In het ‘Protocol afwikkeling claims’ van de NHT 
wordt bepaald hoe deze maximum uitkeringscapaci-
teit voor de gevolgen van terrorisme wordt verdeeld 
over de gedupeerden.
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ting wordt een eerste uitkeringspercentage vastge-
steld. Daarna volgt telkens uiterlijk na zes maanden 
een volgende begroting met eventueel een nieuw 
uitkeringspercentage. Uiterlijk twee jaar na de eerste 
begroting bepaalt de NHT het definitieve uitkerings-
percentage. Een nieuwe begroting kan leiden tot 
een hoger uitkeringspercentage. Dan zal nabetaling 
plaatsvinden voor alle op dat moment bekende 
claims. Als een nieuwe begroting leidt tot een lager 
uitkeringspercentage, dan wordt van de gedane 
uitkeringen echter niets teruggevorderd. Het nieuwe 
percentage geldt dan alleen voor die claims die pas 
zijn aangemeld na het bekendmaken van het vooraf-
gaande percentage

CP 4220-01 Jaarkilometrage
De verzekering wordt afgesloten op voorwaarde dat u 
met uw oldtimer maximaal 7.500 kilometer per jaar 
rijdt. 

Als bij schade blijkt dat niet aan deze voorwaarde is 
voldaan, dekt de verzekering de schade niet. 

CP 4272-01 Vaste taxatie
Een deel van de verzekerde zaken is getaxeerd door 
een deskundige. Dit geldt niet voor accessoires en 
beeld- / geluids- / communicatie- / computerappara-
tuur. Deze deskundige is ingeschreven in het register 
van het Nederlands Instituut van Register-Experts (NI-
VRE) en/of het Verenigd Register van Taxateurs (VRT). 
De deskundige heeft zijn bevindingen vastgelegd in 
een taxatierapport. Wij zijn bekend met het taxatie-
rapport. Verder geldt het volgende:
a.  Als dagwaarde voor een schadegeval geldt het 

bedrag in het taxatierapport.
b.  Bij vaststelling van de schadeomvang houden we 

rekening met de taxatie.
c.  Vanaf de dagtekening van het taxatierapport is de 

taxatie drie jaar geldig. 

‘s-Hertogenbosch, oktober 2015


