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Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen

1.1. Bereddingskosten
Kosten van maatregelen die tijdens de
geldigheidsduur van de verzekering door of vanwege
de verzekeringnemer of een verzekerde worden
getroffen en redelijkerwijs geboden zijn om het
onmiddellijk dreigend gevaar af te wenden waarvoor,
indien gevallen, de verzekering dekking biedt, of om
die schade te beperken. Onder kosten van
maatregelen wordt in dit verband mede verstaan
hulp- en berginsloon, de noodzakelijke
opruimingskosten alsook de schade aan zaken die
bij het nemen van de hier bedoelde maatregelen
worden ingezet.

Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden
ontleend indien de verzekeringnemer of de
verzekerde heeft nagelaten maatregelen te nemen
ter voorkoming of vermindering van schade als
bedoeld in artikel 7:957 van het Burgerlijk Wetboek
en daardoor de belangen van de maatschappij heeft
benadeeld.

1.2. Beveiliging
Een diefstal beveiligingssysteem conform de
geldende SCM klasse of een door de maatschappij
erkent systeem.

1.3. Gebeurtenis:
Een onzeker voorval of een reeks met elkaar
verband houdende voorvallen voortvloeiende uit een
zelfde schadeoorzaak.
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1.4. Verzekerd werkmaterieel
Het in het polisblad omschreven werkmaterieel en/of
categorie van werkmaterieel, met inbegrip van de tot
de standaarduitrusting van het werkmaterieel
behorende onderdelen en gereedschappen.
De omschrijving wordt geacht overeenkomstig de
opgave van of namens verzekeringnemer te zijn.

1.5. Verzekerde
De bezitter, houder, bestuurder van het verzekerd
werkmaterieel.

1.6. Verzekering
Een op zichzelf staande verzekeringsovereenkomst
of een binnen een pakket gedekt risico

Artikel 2. Onzeker Voorval
Deze overeenkomst beantwoordt aan het vereiste
van onzekerheid, als bedoeld in artikel 7:925 van het
Burgerlijk Wetboek indien en voor zover de door
verzekerde of een derde(n) geleden schade op
vergoeding waarvan jegens de maatschappij
respectievelijk een verzekerde aanspraak wordt
gemaakt, het gevolg is van een voorval waarvan voor
partijen bij het sluiten van de verzekering onzeker
was dat daaruit schade voor verzekerde
respectievelijk de derde(n) was ontstaan dan wel
naar de normale loop van omstandigheden nog zou
ontstaan.

Artikel 3. Omschrijving van de dekking

3.1. Aanvullende vergoedingen
De maatschappij vergoedt zonodig boven het
verzekerd bedrag, tot maximaal eenmaal het
verzekerd bedrag van het betreffende object,
eveneens:

3.1.1.
De van verzekeringnemer gevorderde bijdrage in
averijgrosse;

3.1.2.
De kosten van vervoer naar de dichtstbijzijnde
reparatie-inrichting waar een gedekte schade,
zonodig bij wijze van noodreparatie, kan worden
hersteld;

3.1.3.
Kosten van berging en opruiming
de kosten van berging en opruiming van het
verzekerd object, anders dan de kosten verbonden
aan grond-/watersanering, indien de
verzekeringnemer naar aanleiding van een gedekte
gebeurtenis krachtens wet of overeenkomst tot
berging/opruiming verplicht is.

3.2. Bereddingskosten
De maatschappij vergoedt tot ten hoogste de
verzekerde som van de bereddingskosten

3.3. Beperkt casco
De maatschappij vergoedt voor werkmaterieel dat
ouder is dan 5 jaar, de schade door verlies of
beschadiging van het verzekerd werkmaterieel of
een deel daarvan:

3.3.1.
Als gevolg van brand, ontploffing, zelfontbranding en
blikseminslag;

3.3.2.
Als gevolg van diefstal, verduistering joyriding,
alsmede het ontstaan van schade bij het plegen
daartoe, of ontstaan gedurende de tijd dat het
verzekerd werkmaterieel als gevolg van een van
deze gebeurtenissen aan de macht van verzekerde
is onttrokken;

3.3.4.
Als gevolg van storm, zijnde een windsnelheid van
tenminste 14 meter per seconde, waardoor het
verzekerd werkmaterieel , in stilstand, omverwaait of
voorwerpen op/tegen het verzekerd werkmaterieel
terechtkomen.

3.4. Casco
De maatschappij vergoedt, indien verzekerd, voor
nieuw werkmaterieel en niet ouder dan maximaal 5
jaar, schade door verlies of beschadiging van het
verzekerd werkmaterieel of een deel daarvan:

3.4.1.
Als gevolg van de onder artikel 3.3. omschreven
dekking, aangevuld met schade door verlies of
beschadiging van het verzekerd werkmaterieel of
een deel daarvan:

3.4.2.
Als gevolg van botsen, aanraken, stoten, slippen,
omslaan of te water of van de weg geraken, ook als
dit het gevolg is van een eigen gebrek van het
werkmaterieel;

3.4.3.
Als gevolg van kwaadwillige beschadiging,
onoordeelkundig gebruik en/of foutieve bediening;

3.4.4.
Bevriezing, mits de bevriezing direct verband houdt
met schade als gevolg ven een hiervoor omschreven
gebeurtenis.
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3.4.5.
Als gevolg van een onverwacht van buiten
aankomend onheil;

3.4.6.
als gevolg van de aard of een gebrek van het
verzekerde werkmaterieel zelf.
Onder een gebrek van de verzekerde zaak zelf wordt
mede verstaan machinebreuk, materiaal moeheid
alsmede constructie- en materiaalfouten.

3.5. Geldigheidsgebied
De verzekering geldt voor gebeurtenissen die zich
voordoen binnen Nederland en binnen België,
Luxemburg en Duitsland tot 100 km voorbij de grens
met Nederland.

3.6. Samenloop van verzekeringen
Indien blijkt, dat de door deze verzekering gedekte
schade eveneens op (een) andere verzekering(en) is
gedekt, al dan niet van oudere datum, en/of daarop
zou zijn gedekt, indien 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.

3.7. Wettelijke rente
De maatschappij vergoedt - ingeval van een gedekte
schade - zonodig ook boven het verzekerd bedrag
de wettelijke rente over het door de verzekering
gedekte gedeelte van de hoofdsom. De wettelijke
rente wordt evenwel vergoed tot ten hoogste een
bedrag gelijk aan het verzekerd bedrag voor de
desbetreffende aanspraak.

Artikel 4. Diefstal, verduistering, vermissing of
joyriding

In geval van diefstal, verduistering, vermissing van of
joyriding met het verzekerd werkmaterieel, geldt voor
cascoschade een (extra eigen risico van 10% met
een minimum van EUR 1.000,- per gebeurtenis.

Bij de berekening van het schadebedrag dat ten
laste van de polis kan worden gebracht, zal de aftrek
worden toegepast vóór andere in de polis
voorkomende eigen risico bepalingen.

Voor de toepassing van het extra eigen risico maakt
het geen verschil of het verzekerd werkmaterieel
later geheel of gedeeltelijke wordt teruggevonden.

Het (extra) eigen risico zal evenwel niet worden
toegepast indien verzekeringnemer aantoont dat:
het werkmaterieel was uitgerust met een door de

maatschappij geaccepteerd en door SCM
goedgekeurd beveiligingssysteem, dat in
overeenstemming is met de voorgeschreven
beveiligingsklasse, mits de verzekerde aantoont dat
het beveiligingssysteem ten tijde van de diefstal,
verduistering of vermissing in werking was en het
door de maatschappij geaccepteerd en door SCM
goedgekeurde beveiligingssysteem jaarlijks
gecontroleerd en goedgekeurd is door een erkend
inbouwbedrijf.

De aftrek zal wel worden toegepast indien de
diefstal, verduistering of vermissing van het
werkmaterieel is veroorzaakt door roekeloosheid van
verzekerde en/of, opzet of roekeloosheid van
ondergeschikten en/of personen van wie verzekerde
bij de uitvoering van het transport gebruik maakt.

Artikel 5. Aanvullende uitsluitingen

Op deze verzekering zijn de volgende uitsluitingen
van toepassing. Uitzonderingen hierop worden apart
vermeld.

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

Uitzondering
Wel gedekt is:

5.1.1. Gebruik of bestemming
De 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.

5.2. Bedwelmende , opwekkende middelen
Van de verzekering is uitgesloten schade die is
veroorzaakt bij een ongeval met het werkmaterieel,
als ten tijde van de gebeurtenis de bestuurder van
het werkmaterieel, of een andere verzekerde, onder
zodanige invloed van alcoholhoudende drank of enig
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bedwelmend of opwekkend middel (waaronder
tevens medicijnen) verkeerde, dat hij geacht moet
worden niet in staat te zijn het werkmaterieel te
besturen en/of te bedienen dan wel dat hem dit door
de wet of overheid van het betreffende land is
verboden.
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 � of hoger was dan wel indien het
adem-alcoholgehalte 350 microgram of hoger was.

5.3. Bereddingskosten
De maatschappij vergoedt tot ten hoogste de
verzekerde som de bereddingskosten.

5.4. Gebruik andere doeleinden
Niet gedekt is de schade indien het werkmaterieel
gebruikt wordt voor:

5.4.1.
verhuurdoeleinden, dan wel in het algemeen wordt
aangewend voor een ander gebruik dan waartoe het
blijkens het polisblad bestemd is;

5.4.2.
deelname aan snelheidswedstrijden,
snelheidsproeven, regelmatigheids- en
behendigheidsritten, sliptesten, slipcursussen en
(rij-)vaardigheidstrainingen;

5.5. Geleidelijk inwerkende (weers) invloeden
De verzekering dekt niet de achteruitgang van het
verzekerd werkmaterieel door regelmatig gebruik of
geleidelijke inwerkende weers- of andere invloeden,
waardoor slijtage, corrosie en/of oxidatie optreedt.

5.6. Luchtbanden
De verzekering dekt niet de schade aan
luchtbanden, tenzij door dezelfde oorzaak behalve
deze schade ook andere schade aan het verzekerd
werkmaterieel is ontstaan.

5.7. Molest
Niet gedekt is 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

5.8. Niet gemachtigde bestuurder
Niet gedekt is de schade die is veroorzaakt door de
bestuurder/bedienaar die ten tijde van de gebeurtenis
niet uitdrukkelijk of stilzwijgend door de
verzekeringnemer of door een daartoe bevoegd

persoon gemachtigd was als bestuurder/bedienaar
gebruik te maken van het verzekerde werkmaterieel.

5.9. Normale slijtage, onderhoudskosten
Niet gedekt zijn de kosten bestaande uit kosten voor
onderhoud dan wel voor herstel en/of vervanging van
onderdelen voor zover dit uitsluitend gebeurt omdat
de onderdelen aan normale slijtage onderhevig zijn.

5.10. Onjuiste mededelingen
Niet gedekt is schade, indien verzekerde met
betrekking tot de melding en/of behandeling van de
schade opzettelijk een verkeerde voorstelling van
zaken geeft of laat geven of een onware opgave
doet of laat doen.

5.11. Onvoldoende onderhoud
Niet gedekt is schade aan het verzekerd
werkmaterieel die het gevolg is van aan verzekerde
te verwijten onvoldoende onderhoud van en/of
onvoldoende zorg voor het verzekerd werkmaterieel.

5.12. Opzet
Niet gedekt is de schade die is veroorzaakt door
opzet of bewust roekeloos handelen van een
verzekerde.

5.13. Overtreding voorschriften
Niet gedekt is de schade die mogelijk is geworden
doordat van overheidswege gegeven voorschriften
ter zake van onderhoud en veiligheid van het
werkmaterieel niet zijn nagekomen.

5.14. Rijbevoegdheid
Niet gedekt is de schade die is veroorzaakt indien de
feitelijke bestuurder/bedienaar ten tijde van de
gebeurtenis niet in het bezit was van een in
Nederland geldig rijbewijs voor de categorie waartoe
het verzekerd werkmaterieel behoort, dan wel:
a. voor het besturen/bedienen van het werkmaterieel
de wettelijk voorgeschreven leeftijd nog niet had
bereikt.
b. door een vonnis de bevoegdheid heeft verloren
een motorvoertuig te besturen.

5.15. Spoedherstel
Niet gedekt zijn de extra kosten verbonden aan
maatregelen die de verzekeringnemer heeft getroffen
om het herstel te bespoedigen, zoals extra
arbeidsloon voor reparatie buiten de normale
werktijden of het versneld laten overkomen van
onderdelen en/of materialen, tenzij deze maatregelen
vooraf met de maatschappij zijn afgestemd

5.16. Voorlopige reparatie, noodreparatie
Niet gedekt zijn de kosten verbonden aan een
voorlopige- of noodreparatie aan het verzekerd
werkmaterieel.
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Uitzondering
Wel gedekt zijn:

5.16.1. Instemming maatschappij
De kosten als het maken van deze kosten vooraf
met de maatschappij is overeengekomen dan wel,
als voorafgaand overleg vanwege spoedeisende
omstandigheden niet mogelijk was, de voorlopige- of
noodreparatie het ontstaan van verdere schade aan
het werkmaterieel heeft voorkomen. De maatschappij
vergoedt alsdan de totale reparatiekosten echter niet
meer dan zonder voorlopige- of noodreparatie zou
zijn vergoed.

5.16.2. vervangend werkmaterieel
Indien gedurende de periode van reparatie of
noodreparatie verzekerde gehouden is de
werkzaamheden voort te zetten en daarvoor
gelijkwaardig werkmaterieel dient te huren, zal de
maatschappij dit vervangend werkmaterieel op de
gelijke wijze verzekeren als het onder deze polis
verzekerde werkmaterieel.
Deze uitbreiding geldt enkel en alleen indien het
vervangend werkmaterieel niet of niet volledig is
verzekerd.
Het voor de elders lopende verzekering geldende
eigen risico wordt niet vergoed.

Artikel 6. Schade

6.1. Schaderegeling

6.1.1. Beperkt Casco
De maatschappij vergoedt in geval van schade als
omschreven in artikel 3.3. van deze voorwaarden

6.1.2. Casco
De maatschappij vergoedt in geval van schade als
omschreven in artikel 3.4. van deze voorwaarden

6.2. Afstand verhaalsrecht
De maatschappij doet afstand van haar eventuele
verhaalsrechten ter zake van de door haar
uitgekeerde cascoschade jegens de door de
verzekeringnemer uitdrukkelijk of stilzwijgend tot het
besturen van respectievelijk het gebruik maken van
het verzekerd werkmaterieel gemachtigde bestuurder
of passagier, alsmede hun werkgevers, mits de
schade niet ontstaan is onder omstandigheden die
blijkens de verzekeringsvoorwaarden een
uitsluitingsgrond opleveren.

Artikel 7. Einde van de verzekering

Naast de in de Algemene voorwaarden of
Pakketvoorwaarden genoemde redenen eindigt de
verzekering van rechtswege:

7.1. Geen belang meer bij het werkmaterieel
Zodra verzekeringnemer of - na zijn overlijden - zijn
erfgenamen ophouden belang te hebben bij het
verzekerde werkmaterieel en de feitelijke macht
daarover verliezen.

7.2. Woonplaats buiten Nederland
Zodra verzekeringnemer of verzekerde ophouden
woonplaats in Nederland te hebben;

7.3. Stalling in het buitenland
zodra het verzekerde werkmaterieel in de regel in
het buitenland wordt gestald of een buitenlands
kenteken gaat voeren.

7.4. Totaal verlies
Zodra de maatschappij de schade aan het
verzekerde werkmaterieel op basis van totaal verlies
heeft vergoed.

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

Artikel 8. Aanmelding Vermiste object Register
(VOR)

Verzekeringnemer verklaart zich akkoord met het
aanmelden door maatschappij van de gegevens van
het werkmaterieel aan het VOR.
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