ASSURADEUREN

Aanvullende voorwaarden
Landbouwmaterieel
Schadeverzekering Inzittenden 2015
landbouwwerktuig bevinden als bestuurder
of passagier.
Zij gelden dan als ‘inzittenden`.
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1.2. Omschrijving landbouwmaterieel
Het in het polisblad omschreven landbouwmaterieel.
1.3. Bestuurder
De bestuurder is degene die, gezeten achter
het stuur, het omschreven landbouwwerktuig
daadwerkelijk bestuurt.
1.4. Inzittenden
De inzittenden van het omschreven landbouwwerktuig
zijn degenen die:
- in- of opstappen;
- zich in/op het landbouwmaterieel bevinden op
een daarvoor bestemde zitplaats;
- uit- of afstappen;
- na uit- of afgestapt te zijn bij;
- het verrichten van een noodreparatie aan
het omschreven voertuig om weer veilig
verder te kunnen rijden, of om daarbij
behulpzaam te zijn;
- hulpverlening aan andere weggebruikers
die in de problemen zijn geraakt;
- het tanken van brandstof.
1.5 Gebeurtenis
Het feitelijk voorval of een reeks met elkaar verband
houdende voorvallen waaruit schade is ontstaan. Als
er sprake is van een reeks met elkaar verband
houdende voorvallen, is het tijdstip van het eerste
voorval in die reeks bepalend voor de vaststelling van
het tijdstip van de gebeurtenis.
1.6. Schade
Schade kan bestaan uit letselschade en/of
zaakschade.
1.6.1 Letselschade
Schade tengevolge van een medisch vast te stellen
letsel al dan niet de dood tot gevolg hebbend.

Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing:
- als dit op het polisblad staat vermeld;
- als aanvulling op en met inachtneming van de
agrarische pakketvoorwaarden en de aanvullende
voorwaarden Landbouwmaterieelverzekering
Wettelijke Aansprakelijkheid.

1.6.2 Zaakschade
Schade tengevolge van beschadiging of
vernietiging van een zaak die behoort tot de
particuliere huishouding van een verzekerde, met
uitzondering van schade aan een motorrijtuig.

Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen
1.7. Ongeval
een plotseling onverwacht van buiten af, op het
lichaam van de verzekerde, inwerkend geweld
waaruit rechtstreeks een medisch vast te stellen
letsel is ontstaan.

1.1. Wie zijn verzekerd?
De verzekerden zijn:
- de verzekeringnemer die zich op of in het
verzekerde landbouwwerktuig bevindt als
bestuurder of passagier;
- andere personen die zich met directe of
indirecte toestemming van de
verzekeringnemer op of in het verzekerde

1.8 Aanrijding
een botsing, aan- of over rijding waarbij het omschreven
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landbouwwerktuig is betrokken.

onder de hoedanigheidomschrijving van de
verzekerde valt.

1.9. WAM
De Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen
en haar uitvoeringsbesluiten.

3.4. Samenloop van verzekeringen
Indien blijkt, dat de door deze verzekering gedekte
gebeurtenis eveneens op (een) andere
verzekering(en) is gedekt, al dan niet van oudere
datum, en/of daarop zou zijn gedekt als de
onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan,
geldt de onderhavige verzekering slechts als excedent
boven de dekking die onder de andere
verzekeringen(en) is verleend of verleend zou zijn,
indien deze onderhavige verzekering niet zou hebben
bestaan. Uitgesloten blijft het eigen risico, dat
krachtens deze verzekering(en) wordt gelopen en de
uitsluiting WAM zoals omschreven in artikel 5.

Artikel 2. Wat is verzekerd?
Tot ten hoogste het in het polisblad vermelde
verzekerd bedrag per gebeurtenis geeft de
verzekering dekking aan de verzekerden voor
schade die zij oplopen ten gevolge van ongevallen en
aanrijdingen waarbij zij zijn betrokken als inzittenden
van het omschreven landbouwwerktuig.
Artikel 3. Aanvullende dekkingen en bepalingen
3.1. Geldigheidsgebied
Het geldigheidsgebied is gelijk aan het
geldigheidsgebied zoals omschreven in de
aanvullende voorwaarden Landbouwmaterieel
Wettelijke Aansprakelijkheid die van toepassing zijn
voor hetzelfde landbouwvoertuig.

3.5. Verplichtingen bij schade
Zodra verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis
waarvoor hij burgerrechtelijk aansprakelijk kan
worden gehouden, moet hij daarvan tevens melding
maken bij de desbetreffende aansprakelijkheidsverzekeraar.
De maatschappij zal dan zo spoedig mogelijk in
overleg treden met de betrokken verzekeraar(s).

3.2. Tijdelijke vervanging landbouwmaterieel
De verzekering gaat automatisch gelden voor
gelijksoortig landbouwmaterieel die het
landbouwmaterieel tijdelijk vervangt tijdens
onderhoud, reparatie of wettelijk verplichte keuring.
De volgende voorwaarden zijn van toepassing:
- de vervangende dekking geldt alleen tijdens
de periode van vervanging;
- de dekking geldt niet als het vervangende
landbouwmaterieel eigendom van een
verzekerde is;
- de dekking geldt niet als voor het
vervangende landbouwmaterieel een andere
verzekering dekking biedt of zou bieden, als
deze verzekering niet zou bestaan. Deze
verzekering biedt dan slechts dekking boven
de dekking die onder die andere verzekering
wordt geboden of zou zijn geboden, als deze
verzekering niet zou hebben bestaan;
- de dekking voor het landbouwmaterieel dat
wordt vervangen vervalt tijdens de periode
van vervanging.

Artikel 4. Uitsluitingen
Op deze verzekering zijn de volgende uitsluitingen
van toepassing. Uitzonderingen hierop worden apart
vermeld.
4.1. Gebruik andere doeleinden
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade
indien het verzekerd landbouwmaterieel gebruikt
wordt voor:
 verhuur
 niet agrarische doeleinden, tenzij deze
uitdrukkelijk op de polis zijn vermeld;
 doeleinden die niet door de wet zijn
toegestaan;
 oefenen voor en/of deelnamen aan snelheids, regelmatigheids- ,kracht-, behendigheids
wedstrijden en/of proeven.
4.2. Opzet
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade die is
veroorzaakt door opzet of bewust roekeloos handelen
van een verzekerde.

3.3. Burenhulp
De verzekering geeft ook dekking voor schade
ontstaan bij het verlenen van burenhulp of bij het
verrichten van werkzaamheden (al dan niet tegen
financiële vergoeding) op basis van een
samenwerkingsverband met agrarische bedrijven in
de directe omgeving van het vestigingsadres van
verzekerde. Deze dekking is alleen van toepassing als
de schade ook gedekt zou zijn bij werkzaamheden
voor het eigen agrarisch bedrijf.

4.3. Rijbevoegdheid
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade die
veroorzaakt is als:
-

Loonwerk is van deze dekking uitgesloten, tenzij
nadrukkelijk op de polis staat vermeld dat loonwerk
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de bestuurder geen houder is van een in
Nederland geldig document voor de categorie
waartoe het omschreven landbouwwerktuig
behoort, tenzij die bestuurder heeft verzuimd het
rijbewijs te laten verlengen, maar de
rijbevoegdheid nog wel bezit.

Deze uitsluiting is niet van toepassing als:
- de onbevoegdheid van de bestuurder
uitsluitend voortvloeit uit diens
jeugdige leeftijd, en;
- de bestuurder niet jonger is dan 14
jaar, en;
- de schade is veroorzaakt tijdens
gebruik op eigen terrein in een
agrarisch bedrijf.
-

4.7.1. Gebruik of bestemming
De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door
radioactieve nucliden die zich buiten een
kerninstallatie bevinden en die gebruikt worden of
bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële,
commerciële, landbouwkundige, medische,
wetenschappelijke, onderwijskundige doeleinden of
niet-militaire beveiligingsdoeleinden. Onder
kerninstallatie wordt verstaan een kerninstallatie in de
zin van de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen
(Staatsblad 1979-225) en een kerninstallatie aan
boord van een schip. Deze uitzondering geldt
uitsluitend:
- indien er een door de bevoegde overheid afgegeven
vergunning (voor zover vereist) van kracht is voor
vervaardiging, gebruik, opslag, vervoer en het zich
ontdoen van radioactieve stoffen;
- indien en voor zover er geen derde aansprakelijk is
voor de geleden schade krachtens enige wet of enig
verdrag.

De bestuurder door een rechterlijk vonnis de
bevoegdheid heeft verloren een motorrijtuig te
besturen

4.4. Rijden onder invloed
Niet gedekt is schade die ontstaat terwijl de
bestuurder het landbouwmaterieel niet veilig kan
besturen of niet mag besturen, omdat hij alcohol, een
bedwelmend of opwekkend middel of medicijnen
heeft gebruikt. Ook vergoeden wij niet als de
bestuurder weigert mee te werken aan een ademtest,
urinetest of bloedproef;

Artikel 5. Uitsluiting WAM

Deze uitsluiting is ook van toepassing als het ongeval
of de aanrijding is ontstaan omdat een verzekerde niet
zijnde de bestuurder alcohol, een bedwelmend of
opwekkend middel of medicijnen heeft gebruikt. Ook
vergoeden wij niet als deze verzekerde weigert mee te
werken aan een ademtest, urinetest of bloedproef.

Niet verzekerd is schade die de verzekerde kan
vorderen bij de WA-verzekeraar van een andere bij
het ongeval betrokken partij. Als de verzekerde echter
de maatschappij hiertoe schriftelijk verzoekt zal de
schade die op deze polis zou zijn gedekt als de
andere polis niet zou hebben bestaan, worden
vergoed tegen cessie van alle rechten, die de
betrokken verzekerde tegenover de WAMverzekeraar kan doen gelden.

Van het onder invloed zijn van alcoholhoudende
drank is in de zin van deze polis in ieder geval sprake
indien het bloed- alcoholgehalte ten tijde van de
schade 0,8 promille of hoger was dan wel indien het
adem- alcoholgehalte 350 microgram of hoger was;

Geen rechten kunnen worden ontleend als verzekerde
burgerrechterlijk aansprakelijk is voor schade die valt
onder de WAM en die wordt toegebracht aan:
- de verzekeringnemer, de bezitter, de houder
of de bestuurder van het landbouwwerktuig;
- de echtgenoten van de onder a genoemde
personen, evenals hun bloed- en
aanverwanten in de rechte lijn die bij hen
inwonen en door hen worden onderhouden;
In deze gevallen wordt de schade afgehandeld onder
de WAM dekking voor het omschreven
landbouwmaterieel.

4.5. Invordering overheid
Niet gedekt is de schade die ontstaat gedurende de
periode dat het verzekerd landbouwmaterieel door of
namens de overheid is gevorderd of wordt gebruikt
volgens een besluit van de overheid.
4.6. Molest
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade
veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict,
burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer
en muiterij. De zes genoemde vormen van molest en
de definities daarvan vormen een onderdeel van de
tekst die door het Verbond van Verzekeraars in
Nederland op 2 november 1981 onder nummer
136/1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank
te ´’’s-Gravenhage is gedeponeerd.

Artikel 6. Schaderegeling
6.1. Personenschade
De bepaling van de schade die voor vergoeding in
aanmerking komt bij letstel of overlijden, de begroting
van de schade en de vaststelling van degenen die
recht hebben op vergoeding zal gebeuren:
- overeenkomstig het Nederlands burgerlijk
recht; en
- alsof sprake is van een onrechtmatige daad.

4.7. Atoomkernreacties
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade die is
veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit
atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn
ontstaan.

6.1.2. Wie hebben recht op vergoeding
personenschade?
Op deze verzekering kan alleen een beroep worden
gedaan door:

Uitzondering
Wel gedekt is:
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-

benadeelde, natuurlijke personen die
rechtstreeks bij de gebeurtenis betrokken
waren;
nagelaten betrekkingen van deze personen.

Indien deze verzekering dekking biedt, belast de
maatschappij zich voor aanspraken boven het eigen
risico tot maximaal het verzekerde bedrag met de
behandeling van de aanspraak en de eventueel
daaruit voortvloeiende regeling en vaststelling van de
schade. De maatschappij heeft het recht benadeelden
rechtstreeks schadeloos te stellen.
6.2. Zaakschade
Bij schade aan zaken hebben de verzekerden recht
op vergoeding van de kosten van reparatie van de
beschadigde zaak, tenzij:
- reparatie niet mogelijk is, of;
- de kosten van de reparatie hoger zijn dan de
waarde van de beschadigde zaal op het
moment van het ongeval of de aanrijding (de
dagwaarde).
In die gevallen wordt de dagwaarde vergoed,
verminderd met een eventuele restwaarde.
6.3. Verzekerd bedrag
Het verzekerde bedrag dat op de polis is vermeld
geldt als maximum vergoeding per gebeurtenis,
ongeacht het aantal benadeelden.
Als de vastgestelde schadevergoeding meer bedraagt
dan het verzekerde bedrag en er zijn meer
benadeelden, dan wordt de vergoeding per
benadeelde naar evenredigheid verminderd.
Artikel 7. Einde van de verzekering
Naast de in de pakketvoorwaarden genoemde
redenen eindigt de verzekering van rechtswege:
-

-

Zodra verzekeringnemer of - na zijn overlijden
- zijn erfgenamen ophouden belang te hebben
bij het verzekerd landbouwmaterieel en de
feitelijke macht daarover verliezen.
Zodra het verzekerd landbouwmaterieel in de
regel in het buitenland wordt gestald of een
buitenlands kenteken gaat voeren.
Zodra verzekeringnemer of verzekerde
ophouden woonplaats in Nederland te
hebben.

Verzekeringnemer, verzekerde respectievelijk hun
erfgenamen zijn gehouden de maatschappij van het
vorenstaande zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is,
in kennis te stellen.
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