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Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de Bijzondere Voorwaarden mocht zijn 
bepaald, wordt deze rubriek met betrekking tot de motorrijtuigen die aan u 
toebehoren geacht te voldoen aan de eisen die door of volgens de Wet 
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) gesteld zijn. 
 
Deze rubriek voldoet ook aan de wettelijke bepalingen omtrent verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering van de landen buiten Nederland, waarvoor 
deze rubriek geldig is. 
 
 
Artikel 1  

Aanvullende begripsomschrijvingen 
 
In deze Bijzondere Voorwaarden verstaan wij onder: 
1. Motorrijtuig 

a. motorrijtuigen die uw eigendom zijn, maar ook van uw vennoten, 
firmanten, bestuurders (als u een rechtspersoon bent) en de 
echtgenoten van deze personen, met uitzondering van: 
- autobussen; 
- vrachtauto's/trekkers waarvoor het rijbewijs C(E) vereist is terwijl 

deze met aanhanger/oplegger worden gebruikt; 
b. motorrijtuigen die tot uw handelsvoorraad horen maar alleen als deze 

rijden met geldige handelaarskentekenplaten en deze op de wettelijk 
voorgeschreven manier aan die motorrijtuigen bevestigd zijn, 
voorzover daarvoor op uw naam of bedrijf kentekenbewijzen zijn 
afgegeven en per kentekenbewijs niet meer dan twee 
handelaarskentekenplaten aanwezig zijn, die worden gebruikt 
volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen. De verzekering geldt 
ook voor de motorrijtuigen die bij de RDW bekend zijn als behorende 
tot de handelsvoorraad van u. De verzekering voldoet daarmee aan 
de Registratie Dekking Bedrijfsvoorraad in het CRWAM; 

c. motorrijtuigen van uw cliënten, die deze om welke reden dan ook 
aan u in de verzekerde hoedanigheid hebben of hadden 
toevertrouwd; 

d. motorrijtuigen van uw ondergeschikten die in de opgedragen 
werkzaamheden binnen de verzekerde hoedanigheid door uw 
ondergeschikte worden gebruikt, maar alleen als en voorzover deze 
motorrijtuigen niet ergens anders tegen het risico van 
aansprakelijkheid zijn verzekerd; 

e. de achter deze motorrijtuigen gekoppelde aanhangwagen (caravans 
en opleggers daaronder begrepen), zolang deze aan het motorrijtuig 
is gekoppeld of na daarvan te zijn losgemaakt of losgeraakt nog niet 
veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen. 

2. Verzekerde 
a. u, maar ook uw vennoten, firmanten en bestuurders (als u een 

rechtspersoon bent), optredend binnen de verzekerde hoedanigheid 
en de echtgenoten van deze personen; 

b. de bestuurder en de passagiers van een motorrijtuig dat uw 
eigendom is, maar alleen als zij met uitdrukkelijke of stilzwijgende 
toestemming van de onder 1.2.a genoemde verzekerden gebruik 
maken van het motorrijtuig; 

c. de bestuurder en de passagiers van een motorrijtuig dat van een 
cliënt van u is tijdens de periode waarin de cliënt zijn motorrijtuig aan 
u heeft toevertrouwd. 

Artikel 2  

Geldigheidsgebied 
 
De verzekering is geldig binnen Europa, op de Azoren, Madeira en de 
Canarische Eilanden en in de Aziatische en Afrikaanse landen die grenzen 
aan de Middellandse Zee. 
 
 
Artikel 3  

Omvang van de dekking 
 
Deze rubriek dekt met inachtneming van de Algemene Voorwaarden en de 
Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheid, de aansprakelijkheid van 
verzekerden voor schade van derden veroorzaakt tijdens de geldigheidsduur 
van deze rubriek: 
1. door of met het motorrijtuig en/of een daaraan gekoppelde 

aanhangwagen of oplegger, behoudens het bepaalde in artikel 1.1.a; 
2. door het motorrijtuig, terwijl met het motorrijtuig een ander motorrijtuig 

wordt gesleept; 
3. anders dan bij laden en lossen - door zaken die vervoerd worden met dan 

wel tijdens het rijden vallen van of gevallen zijn van het motorrijtuig. 
 
 
Artikel 4  

Bijzondere insluitingen 
 
1. Zekerheidstelling 

Als een overheid ter waarborging van onder deze rubriek gedekte 
aanspraken van de benadeelden, een borgsom verlangt om de opheffing 
van de vrijheidsbeperking van een verzekerde of van een op het 
motorrijtuig gelegd beslag te verkrijgen, verstrekken wij deze borgsom tot 
maximaal € 50.000,- voor alle verzekerden samen. De verzekerden zijn 
verplicht ons te machtigen over de borgsom te beschikken zodra deze 
wordt vrijgegeven en bovendien alle medewerking te verlenen om 
terugbetaling te verkrijgen. 

2. Hulpverlening personenauto's, bestelauto's en motorrijwielen 
De verzekerde, van wie de aansprakelijkheid onder deze rubriek is 
gedekt, heeft recht op hulp en/of vergoeding van kosten, zoals hierna 
onder a en b omschreven, als: 
- deze rubriek betrekking heeft op een motorrijtuig met een toelaatbaar 

totaalgewicht van maximaal 3500 kg of op een motorrijwiel en 
- de voornoemde motorrijtuigen en/of aangekoppelde aanhanger 

(zijspan) door een ongeval, brand, diefstal of ander van buiten 
komend onheil (waaronder niet begrepen het tot stilstand komen als 
gevolg van een mechanisch gebrek) niet meer kan rijden of noch de 
bestuurder noch de passagier(s) door het ongeval in staat zijn het 
motorrijtuig verder te besturen. 

a. Hulpverlening binnenland 
De hulpverlening in Nederland omvat: 
1. het vervoer van het beschadigde motorrijtuig en/of aanhanger 

naar een adres in Nederland dat door de verzekerde bepaald 
wordt; 

2. het vervoer van de bestuurder en de passagiers met hun 
bagage per taxi naar een adres in Nederland dat door de 
bestuurder bepaald wordt. 

Voor hulpverlening moet contact worden opgenomen met de 
alarmcentrale. 

b. Hulpverlening buitenland 
De hulpverlening in het buitenland omvat: 
1. het vervoer van het beschadigde motorrijtuig en/of aanhanger 

(hierna: object) naar een adres in Nederland dat door de 
verzekerde bepaald wordt, maar alleen als: 
- dit object niet binnen 4 werkdagen - eventueel door middel 

van een noodreparatie - zodanig kan worden gerepareerd, 
dat de (terug)reis op technisch verantwoorde manier kan 
plaatsvinden; 

- de kosten van dit vervoer lager zijn dan de waarde van het 
beschadigde object. Zijn de vervoerskosten hoger dan 
worden de kosten vergoed voor invoering of vernietiging 
van het beschadigde object in het betreffende land. In dat 
geval kan verzekerde ook aanspraak maken op vervoer van 
bagage naar Nederland; 
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2. de vergoeding van de kosten voor bewaken, slepen, bergen en 
stallen; 

3. de terugreiskosten van de bestuurder en de passagiers, als 
in verband met het bepaalde onder 4.2.b.1 niet met het 
motorrijtuig wordt teruggereisd. Wij vergoeden de kosten van 
vervoer op basis van de reiskosten per: 
- taxi naar het dichtstbij gelegen spoorwegstation; 
- trein (2e klasse) naar het spoorwegstation in Nederland, dat 

het dichtst ligt bij de plaats van bestemming; 
- taxi van dat station naar de plaats van bestemming. 

Voor de hulpverlening moet contact worden opgenomen met de 
alarmcentrale. 

3. Vervoer van gewonden 
Onder deze rubriek zijn ook gedekt de kosten van herstel of reiniging van 
de binnenbekleding van het motorrijtuig nadat deze is beschadigd of 
bevuild als gevolg van het kosteloos vervoer van personen die bij een 
ongeval gewond zijn geraakt. 

 
 
Artikel 5  

Aanvullende uitsluitingen 
 
Naast de uitsluitingen in de Algemene Voorwaarden gelden de volgende 
bepalingen. 
1. Leeftijd bestuurder 

Wij dekken niet de aansprakelijkheid van verzekerden voor schade die 
veroorzaakt is door of met het motorrijtuig, terwijl het motorrijtuig wordt 
bestuurd door iemand die de daarvoor wettelijk voorgeschreven leeftijd 
nog niet heeft bereikt, onverminderd het hierna bepaalde in artikel 5.2 van 
deze rubriek. 

2. Geen rijbewijs of rijbevoegdheid 
Wij dekken niet de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade die 
veroorzaakt is door of met het motorrijtuig, terwijl de feitelijke bestuurder 
niet in het bezit is van een geldig voor het motorrijtuig wettelijk 
voorgeschreven rijbewijs en/of niet heeft voldaan aan de op zijn rijbewijs 
gestelde voorschriften of aan de overige voorschriften die ten aanzien van 
de rijbevoegdheid gesteld zijn. 
Wij dekken deze aansprakelijkheid wel, als de feitelijke bestuurder: 
a. geslaagd is voor het rijvaardigheidsexamen maar het rijbewijs nog 

niet aan hem is uitgereikt; 
b. een ondergeschikte van u is met een leeftijd van minstens 16 jaar, 

die het motorrijtuig zonder geldig rijbewijs bestuurt, maar alleen als 
de schade is voorgevallen op het terrein of binnen de gebouwen van 
het verzekerde bedrijf. Betreft het een motorrijtuig met een maximaal 
toelaatbaar totaalgewicht van meer dan 3500 kg, dan is deze 
insluiting alleen van toepassing als de ondergeschikte minimaal 
beschikt over een rijbewijs B. 

Verder dekken wij niet de aansprakelijkheid van de verzekerden voor 
schade die veroorzaakt is door of met het motorrijtuig, terwijl aan de 
feitelijke bestuurder een rijverbod is opgelegd, de rijbevoegdheid is 
ontzegd of het rijbewijs van de feitelijke bestuurder is ingenomen. 

3. Wedstrijden 
Wij dekken niet de aansprakelijkheid van verzekerden voor schade die 
veroorzaakt is door of met het motorrijtuig terwijl met het motorrijtuig 
wordt deelgenomen aan een wedstrijd, snelheidsproef of -rit, behalve als 
het gaat om een regelmatigheids- of behendigheidswedstrijd of -rit, die 
geheel binnen Nederland plaatsvindt, niet langer duurt dan 24 uur en 
waarbij het snelheidselement niet overheerst. 

De onder 5.1 t/m 5.3 genoemde uitsluitingen gelden niet voor de verzekerde 
die aantoont dat de daarin bedoelde omstandigheden zich buiten zijn weten 
en tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem daarvan in redelijkheid geen 
verwijt treft. 
4. Ander gebruik 

Wij dekken niet de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade die 
veroorzaakt is door of met het motorrijtuig, terwijl het motorrijtuig: 
a. werd gebruikt voor vervoer van personen tegen betaling; 
b. werd gebruikt voor het geven van rijlessen met inbegrip van 

examenrijden; 
c. werd gebruikt voor verhuur (waaronder begrepen leasing en 

huurkoop), behalve wanneer het een motorrijtuig van u betreft, dat 
was verhuurd aan een cliënt van u, die zijn eigen motorrijtuig op 
hetzelfde moment aan u in de verzekerde hoedanigheid had 
toevertrouwd, of aan wie een bij u gekocht motorrijtuig nog niet kon 
worden afgeleverd; 

d. behoort tot uw handelsvoorraad en is voorzien van een 
handelaarskenteken dat niet overeenkomstig de wettelijke eisen 
wordt gebruikt. 

5. Inbeslagneming 
Wij dekken niet de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade die 
veroorzaakt is door of met het motorrijtuig tijdens de periode dat het 
motorrijtuig in beslag is genomen of is gevorderd of wordt gebruikt 
volgens een besluit van een Nederlandse of vreemde overheid. 

6. Personenschade bestuurder 
Wij dekken niet de aansprakelijkheid van de verzekerden voor 
personenschade die toegebracht is aan de bestuurder van het 
motorrijtuig dat het ongeval veroorzaakt. 

7. Laadruimte 
Wij dekken niet de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade aan 
inzittenden die worden vervoerd in een laadruimte van het motorrijtuig die 
niet voor personen bestemd is, behalve wanneer dit vervoer gebeurt voor 
controlewerkzaamheden aan een motorrijtuig dat aan u in de verzekerde 
hoedanigheid is toevertrouwd. 

8. Schade aan eigen zaken 
Wij dekken niet de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade die 
met of door het motorrijtuig veroorzaakt is aan uw zaken maar ook aan 
zaken waarvan de bestuurder van het motorrijtuig eigenaar of huurkoper 
is. De aansprakelijkheid voor schade aan uw zaken is wel gedekt als de 
schade is veroorzaakt door de ondergeschikten met een motorrijtuig bij 
het uitoefenen van de opgedragen werkzaamheden binnen de verzekerde 
hoedanigheid of door andere personen voor wie u in de verzekerde 
hoedanigheid aansprakelijk bent. Deze aansprakelijkheid blijft niettemin 
uitgesloten als schade wordt toegebracht aan geld, geldswaardig papier 
of kostbaarheden van u of als de schade bestaat uit bedrijfsschade. 
Bij schadevergoeding op grond van dit artikel is een eigen risico van 
€ 250,- van toepassing. 

9. Schade aan lading 
Wij dekken niet de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade aan 
of ontvreemding van zaken, die vervoerd, geladen of gelost worden. 

10. Schade door geleverde voertuigen 
Wij dekken niet de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade die 
veroorzaakt is door geleverde nieuwe voertuigen, behalve wanneer de 
schade te wijten is aan een verkeerd uitgevoerde bewerking aan het 
nieuwe voertuig door een verzekerde of aan het niet nakomen van de 
voorschriften van de fabrikant, importeur of dealer met betrekking tot het 
rijklaar maken van af te leveren nieuwe voertuigen. 

 
 
Artikel 6  

Vervoer gevaarlijke stoffen 
 
Alleen met betrekking tot de aansprakelijkheid van de verzekerden op grond 
van artikel 3a van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen 
(W.A.M.) gelden de volgende aanvullende voorwaarden. 
1. Verzekerden 

In aanvulling op hetgeen bepaald is in artikel 1.2.a dekt de verzekering 
ook de aansprakelijkheid van de exploitant van het motorrijtuig. 

2. Verzekerd bedrag 
In afwijking van het op het polisblad vermelde bedrag geldt een verzekerd 
bedrag van € 10.000.000,- per gebeurtenis. 

3. Omvang van de dekking 
In aanvulling op hetgeen bepaald is in artikel 2 van de Bijzondere 
Voorwaarden Aansprakelijkheid dekt de verzekering ook de 
aansprakelijkheid voor de schade, zoals omschreven in artikel 8:1210 sub 
b Burgerlijk Wetboek. 

4. Gekoppeld object 
Met betrekking tot de dekking, zoals omschreven in artikel 1.1.e dekt 
de verzekering de aansprakelijkheid alleen als en voor zover deze 
aansprakelijkheid gegrond is op artikel 3a van de W.A.M. 

5. Lading 
Met betrekking tot de dekking, zoals omschreven in artikel 3.3 dekt 
de verzekering de aansprakelijkheid alleen als en voor zover deze 
aansprakelijkheid gegrond is op artikel 3a van de W.A.M. 

6. Schade aan personen 
In afwijking van hetgeen bepaald is in artikel 2 van de Bijzondere 
Voorwaarden Aansprakelijkheid en artikel 5.6 van deze rubriek dekt de 
verzekering ook de aansprakelijkheid voor schade aan de persoon van de 
bestuurder, als de bestuurder uit hoofde van een arbeidsverhouding met 
de verzekeringsplichtige het motorrijtuig bestuurde, behalve als de 
verzekeringsplichtige een vennootschap is, zoals genoemd in artikel 4 lid 
2 van de W.A.M., waarin de bestuurder van het motorrijtuig zelf leiding 
heeft. 
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Artikel 7  

Verhaalsrecht 
 
Als wij uit hoofde van de W.A.M. of een soortelijke buitenlandse wet verplicht 
zijn een benadeelde schadeloos te stellen, terwijl wij daartoe volgens andere 
wettelijke bepalingen of volgens de voorwaarden van deze rubriek niet 
verplicht zijn, hebben wij het recht het door ons verschuldigde - vermeerderd 
met de gemaakte kosten - terug te vorderen van de jegens de benadeelde 
aansprakelijke verzekerde of van u. 
 
 
Artikel 8  

Aan- en afmelden kentekens 
 
U bent verplicht de kentekens van de bij uw bedrijf in gebruik zijnde 
motorrijtuigen, met uitzondering van de motorrijtuigen die behoren tot uw 
handelsvoorraad, direct via het daarvoor bestemde systeem aan- en af te 
melden. Als u deze verplichting niet nakomt, en wij op grond daarvan verplicht 
zijn een benadeelde schadeloos te stellen, hebben wij het recht de 
uitkering(en) op u te verhalen. 
 


