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Informatie voor de ondernemer

Belangrijk
De Aanvullende Voorwaarden Aanhangwagen vormen één geheel met de
Algemene Voorwaarden CompleetVerzekerd Mijn bedrijf.
De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In deze
Aanvullende Voorwaarden vindt u de voorwaarden die speciaal voor uw
Aanhangwagenverzekering gelden en voor de eventuele verzekeringen die u
aanvullend heeft afgesloten. Als er Bijzondere Voorwaarden voor u van toepassing
zijn, vindt u die op uw polisblad.

Wij zijn…
Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij
in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop
werd ingericht als kantoorruimte en
de eerste polissen werden op de fiets
rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf
enorm gegroeid en is er veel veranderd.
Maar ondanks deze groei zijn wij nog
steeds een onafhankelijk familiebedrijf
en werken we nog steeds vanuit ons
ondernemershart.
Verzekeringen voor ondernemers
Wij richten ons vooral op verzekeringen
voor ondernemers. Mannen en vrouwen
die hard werken aan het succes van hun
bedrijf. Die op zoek zijn naar zekerheid
en gemak. En naar goede en praktische
verzekeringsoplossingen, voor elke fase
van hun ondernemerschap.
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Onafhankelijke adviseurs
Onze samenleving wordt steeds ingewikkelder. Particulieren en ondernemers
hebben behoefte aan iemand die hen
kent en een advies geeft dat helemaal
is afgestemd op hun persoonlijke
situatie, wensen en mogelijkheden.
Daarom werken wij nauw samen met
onafhankelijke adviseurs, die als geen
ander in staat zijn om de juiste oplossing
samen te stellen.
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Ziet u in de voorwaarden een woord onderstreept staan? Dan vindt u een toelichting in
de begrippenlijst achterin. De eerste keer dat het woord voorkomt in de tekst, hebben
wij dit onderstreept.

Artikel 1
Algemeen
Met de Aanhangwagenverzekering is uw aanhangwagen goed verzekerd. In dit
onderdeel leest u wat wel en niet verzekerd is.
1.1

Wat is de aanhangwagenverzekering?
Onze Aanhangwagenverzekering biedt dekking voor:
–– beschadiging, verlies en diefstal van de aanhangwagen;
–– aansprakelijkheid van de verzekerde(n) voor schade die buiten het verkeer is toegebracht aan
derden met of door de aanhangwagen.
Als u uw aanhangwagen voor verkoopactiviteiten gebruikt, noemen wij dit een verkoopwagen.
In dat geval kunt u aanvullende verzekeringen toevoegen aan uw Aanhangwagenverzekering.

1.2

Welke aanvullende verzekeringen kunt u kiezen?
Is de verzekerde aanhangwagen een verkoopwagen? Dan kunt u de volgende aanvullende
verzekeringen toevoegen aan uw Aanhangwagenverzekering.
–– Bedrijfsschade
–– Inventaris / goederen (eventueel inclusief terrasmeubilair)
–– Geld
–– Elektronica
In artikel 3 leest u wat deze verzekeringen inhouden.

1.3

Hoe weet u waarvoor u verzekerd bent?
Op het polisblad leest u in het kort hoe u verzekerd bent en wat de verzekerde bedragen zijn.
U kunt hiervoor natuurlijk ook contact opnemen met uw verzekeringsadviseur.
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Artikel 2
De Aanhangwagenverzekering
2.1

Algemeen deel
Uw Aanhangwagenverzekering biedt belangrijke zekerheid. In artikel 2.2 en 2.3 leest u in welke
situaties u recht heeft op een schadevergoeding. In dit algemene deel leest u welke schade wij
niet vergoeden. En welke uitzonderingen wij hierop maken. Ook leest u in dit algemene deel
hoe wij de premie bepalen en wanneer de verzekering stopt. Verder vindt u hier belangrijke
aanwijzingen en regels voor het melden en afhandelen van een schade.

2.1.1

Welke schade vergoeden wij niet?
Wij bieden een ruime dekking. Toch kunnen wij een aantal schades niet dekken. De volgende
algemene uitsluitingen gelden voor alle onderdelen van de Aanhangwagenverzekering.
Wij vergoeden geen schade:
a. als uit de wet blijkt dat wij niet hoeven te vergoeden;
b. als u belangrijke wijzigingen niet aan ons heeft doorgegeven (zie onder andere de in artikel
2.1.6 genoemde gevallen);
c. die veroorzaakt is of verband houdt met atoomkernreacties of molest;
d. die ontstaat tijdens een snelheidswedstrijd, snelheidsproef of het rijden op een circuit;
e. die ontstaat tijdens sliptesten, slipcursussen of rijvaardigheidstrainingen;
f. die ontstaat tijdens regelmatigheids- en behendigheidsritten in het buitenland (of voor een
deel in het buitenland);
g. die ontstaat tijdens verhuur, tenzij anders overeengekomen;
h. die ontstaat tijdens gebruik voor andere doeleinden die niet aan ons zijn opgegeven en/of niet
door de wet zijn toegestaan;
i. die ontstaat als de aanhangwagen zonder uw toestemming wordt gebruikt;
j. die ontstaat terwijl de bestuurder het motorrijtuig met de daaraan gekoppelde aanhangwagen
niet mag besturen (bijvoorbeeld omdat hij geen naar Nederlands recht wettelijk
voorgeschreven geldig rijbewijs heeft, de rijbevoegdheid is ontzegd of het rijbewijs is
ingetrokken);
k. die ontstaat terwijl de bestuurder het motorrijtuig met de daaraan gekoppelde aanhangwagen
niet veilig kan besturen of het motorrijtuig 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;
l. die ontstaat met uw toestemming;
m. die is veroorzaakt door opzet van een verzekerde;
n. als de aanhangwagen in beslag genomen of gevorderd is;
o. die door roekeloosheid is veroorzaakt;
p. die veroorzaakt is door of verband houdt met in of op de aanhangwagen aanwezige gevaarlijke
stoffen als bedoeld in het Uitvoeringsbesluit aansprakelijkheid gevaarlijke stoffen en
milieuverontreiniging;
q. die ontstaat door slecht of achterstallig onderhoud.
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2.1.2

Wanneer maken wij een uitzondering?
Omstandigheden waar u niets aan kunt doen:
Kunt u aantonen dat de omstandigheden buiten uw weten of tegen uw wil gebeurden? En dat u
redelijkerwijs niets te verwijten valt? Dan gelden de uitsluitingen in artikel 2.1.1 onder h tot en
met k voor u niet.

2.1.3

In welke landen bent u verzekerd?
De verzekering is geldig in de landen die op de Internationale Motorrijtuigverzekeringskaart
(‘groene kaart’) staan vermeld en niet zijn doorgehaald.

2.1.4

Tijdelijke vervanging
Een gelijksoortige aanhangwagen van dezelfde prijsklasse die de verzekerde aanhangwagen
tijdelijk vervangt tijdens onderhoud of reparatie, is gedurende de vervanging ook verzekerd.
Dit geldt niet als de vervangende aanhangwagen een aanhangwagen van een verzekerde is.
De vervangende aanhangwagen is op dezelfde voorwaarden verzekerd als uw eigen
aanhangwagen.

2.1.5

Hoe bepalen wij uw premie?
De premie van de Aanhangwagenverzekering is afhankelijk van de waarde van de aanhangwagen.
Voor de aanvullende verzekeringen is de premie afhankelijk van de gekozen verzekerde
bedragen.

2.1.6

Wanneer stopt de Aanhangwagenverzekering?
Naast de in de Algemene Voorwaarden genoemde gevallen eindigt de verzekering zodra:
–– u geen belang meer heeft bij uw aanhangwagen1;
–– u niet meer in Nederland woont;
–– uw aanhangwagen in het buitenland wordt gestald;
–– uw aanhangwagen een buitenlands kenteken krijgt;
–– uw aanhangwagen total loss is.
Informeer ons zo snel mogelijk als één van de hier genoemde gevallen zich voordoet.

2.1.7

Wat moet u doen bij schade?
Als u een schade heeft, wilt u natuurlijk dat alles zo snel mogelijk weer in orde komt.
Neem daarom direct na een schade, contact op met uw verzekeringsadviseur. Hij kan u verder
helpen. Wilt u weten welke algemene voorwaarden gelden voor de schadeafhandeling?
Lees dan de Algemene Voorwaarden van uw CompleetVerzekerd Mijn bedrijf. Hieronder leest u wat
er specifiek geldt voor de aanhangwagenverzekering.

Schadeformulier
Vul altijd een schadeformulier in en maak foto’s van de schade en stuur deze naar uw
verzekeringsadviseur. Hoe sneller hoe beter!

1 Dit is het geval als u bijvoorbeeld:
– uw aanhangwagen verkoopt;
– uw aanhangwagen inruilt;
– uw aanhangwagen naar de sloop brengt;
– de feitelijke macht over uw aanhangwagen verliest (bijvoorbeeld bij diefstal van uw aanhangwagen).
Let op! Informeer ons zo snel mogelijk als zo’n geval zich voordoet.

CompleetVerzekerd Mijn bedrijf
Aanhangwagen
Aanvullende Voorwaarden

pag 5/27

Wanneer moet u aangifte doen?
U doet aangifte bij de politie als sprake is van:
–– diefstal; bel dan direct de Stichting VbV (Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit) op
(055) 74 10 001 of meldt de diefstal via www.stichtingvbv.nl;
–– verduistering;
–– joyriding;
–– inbraak;
–– vandalisme;
–– aanrijding door een onbekende dader.
Let op!

Stuur daarna het proces-verbaal van aangifte, het schadeformulier en eventuele foto’s naar uw
verzekeringsadviseur.

2.1.8

Hoe vergoeden wij de schade?
De schaderegeling is als volgt:
–– Als u schade bij ons meldt, machtigt u ons automatisch om de schade namens u te
behandelen.
–– Als u voor een schade verzekerd bent, dan stellen wij de omvang van de schade vast en
regelen wij die voor u.
–– U hoort van ons of wij de schade vergoeden.

2.1.9

Andere verzekering dekt de schade
Is de schade ook geheel of gedeeltelijk gedekt op één of meer andere verzekeringen? Of zou
de schade geheel of gedeeltelijk op één of meer andere verzekeringen zijn gedekt als deze
Aanhangwagenverzekering niet zou bestaan? Dan gelden de volgende voorwaarden:
–– deze Aanhangwagenverzekering geldt als laatste;
–– deze Aanhangwagenverzekering geldt alleen boven het recht op vergoeding dat is toegekend
of zou zijn toegekend als de Aanhangwagenverzekering er niet zou zijn geweest.

2.2

De cascodekking
Met de cascodekking bent u tegen bijna elke mogelijke schade aan uw aanhangwagen verzekerd.
In dit onderdeel leest u wat verzekerd is, wat uw eigen risico is en wanneer de aanschafwaarde- of
nieuwwaarderegeling geldt.
Wat is verzekerd?
Wat houdt de cascodekking in?

Uw aanhangwagen is verzekerd tegen bijna alle denkbare risico‘s. Ook heeft u recht op
aantrekkelijke extra’s. Als uw aanhangwagen gestolen is of niet meer gerepareerd kan worden,
kunt u met de vergoeding vaak een vergelijkbare aanhangwagen terugkopen.
Wat vergoeden wij onder de cascodekking?
Wij vergoeden de schade aan uw aanhangwagen als die is ontstaan door:
a. brand, storm, natuurgeweld e.d.
–– het vallen van een voorwerp op uw aanhangwagen door storm;
–– het omwaaien van uw aanhangwagen door storm;
–– natuurgeweld;
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–– brand, explosie, zelfontbranding of blikseminslag. Hieronder valt niet: brand, explosie of
zelfontbranding ontstaan door een aanrijding of verkeersongeval;
–– een aanrijding met wild, een vogel of een loslopend dier. Wij vergoeden alleen de schade,
die direct door de aanraking met het dier is ontstaan;
–– relletjes. Hieronder valt niet: baldadigheid en vandalisme;
–– luchtverkeer;
–– een van buiten komend geweld tijdens het vervoer van de aanhangwagen door een
transportonderneming. Daaronder valt niet: schade tijdens takelen, tillen of slepen en
schrammen, krassen of lakschade.
b. botsing, aanrijding e.d.
–– een botsing, aanrijding, omslaan, slippen, van de weg of te water raken, ook wanneer een
eigen gebrek van de aanhangwagen de oorzaak is;
–– vandalisme;
–– ieder ander van buiten komend geweld.
Ontstaat door de hierboven genoemde gebeurtenissen (ook) schade aan accessoires?
Dan vergoeden wij:
–– tot maximaal € 1.250,- voor accessoires die in of aan de aanhangwagen zijn gemonteerd,
zoals zeilen, velgen, een geïntegreerde mover, belettering, betimmering en een
beveiligingssysteem.
Wij vergoeden ook:
–– de noodzakelijke kosten van berging;
–– de noodzakelijke kosten van bewaking;
–– € 20,- 2 per dag gedurende maximaal 10 dagen tijdens de reparatieperiode van uw
aanhangwagen.
Kan uw aanhangwagen niet gerepareerd worden omdat deze total loss is? Dan ontvangt u tijdens
de periode waarin u niet over uw aanhangwagen kunt beschikken een vergoeding van € 20,- 2 per
dag gedurende maximaal 10 dagen.
Wat is de dekking bij diefstal, joyriding en verduistering?
Wat is verzekerd?

Wij vergoeden de schade die:
–– bestaat uit het verlies van uw aanhangwagen door diefstal, joyriding of verduistering. Er is
sprake van verlies als de aanhangwagen meer dan 30 dagen vermist blijft;
–– aan uw aanhangwagen ontstaat:
–– gedurende de periode waarin sprake was van vermissing;
–– door (een poging tot) diefstal van uw aanhangwagen;
–– door (een poging tot) joyriding met uw aanhangwagen;
–– door (een poging tot) inbraak in uw aanhangwagen.

2 Als u een verkoopwagen heeft, bedraagt de vergoeding € 50,- per dag.
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Gaan door diefstal, joyriding of verduistering (ook) accessoires verloren? Of ontstaat er door de
hierboven genoemde gebeurtenissen (ook) schade aan accessoires? Dan vergoeden wij:
–– tot maximaal € 1.250,- voor accessoires die in of aan de aanhangwagen zijn gemonteerd,
zoals zeilen, velgen, een geïntegreerde mover, belettering, betimmering en een
beveiligingssysteem.
Wij vergoeden ook:
–– de noodzakelijke kosten van berging;
–– de noodzakelijke kosten van bewaking;
–– € 20,- 2 per dag gedurende de vermissing van uw aanhangwagen door diefstal, joyriding of
verduistering. U krijgt deze vergoeding tot de dag waarop u weer over de aanhangwagen kunt
beschikken, maximaal voor 30 dagen;
–– € 20,- 2 per dag gedurende maximaal 10 dagen tijdens de reparatieperiode van uw
aanhangwagen.
Kan uw aanhangwagen niet gerepareerd worden omdat die total loss is? Dan ontvangt u tijdens de
periode waarin u niet over uw aanhangwagen kunt beschikken een vergoeding van € 20,-2 per dag
gedurende maximaal 10 dagen.
Wat is niet verzekerd?
Onvoldoende zorg en beveiliging

U bent niet verzekerd voor:
–– schade die ontstaat omdat u te weinig heeft gedaan om diefstal of verlies van uw
aanhangwagen te voorkomen3;
–– schade die ontstaat terwijl de aanhangwagen niet voldoet aan de hieronder vermelde
beveiligingseisen en/of de beveiligingseisen die wij speciaal met u hebben afgesproken en
die als bijzondere voorwaarden op het polisblad staan.
Aankoopprijs exclusief BTW
(inclusief accessoires)

Beveiliging die wij minimaal eisen

< € 50.000,-

VbV/SCM wielklem of VbV/SCM koppelingslot/
disselslot
Peilzender/ terugvindsysteem met daarnaast VbV/
SCM wielklem of VbV/SCM koppelingsslot/disselslot

> € 50.000,-

Accessoires

Uitgesloten van de dekking zijn (auto)telefoons, detectie-, computer- en communicatieapparatuur, losse audiovisuele en navigatiesystemen en accessoires die wettelijk niet zijn
toegestaan, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Hoe hoog is uw eigen risico?

Het eigen risico vermelden wij op uw polisblad.
Hoe vergoeden wij uw schade?
Bij beschadiging van uw aanhangwagen en/of accessoires vergoeden wij of de herstelkosten of de
dagwaarde onder aftrek van de waarde van de restanten. Bij verlies vergoeden wij de dagwaarde.
2 Als u een verkoopwagen heeft, bedraagt de vergoeding € 50,- per dag.
3		Voorbeelden:
– u laat uw sleutels onbeheerd achter in een gemakkelijk toegankelijke ruimte.
– uw sleutels zijn verdwenen en u neemt geen maatregelen, zoals het vervangen van de sloten.

CompleetVerzekerd Mijn bedrijf
Aanhangwagen
Aanvullende Voorwaarden

pag 8/27

Wanneer vergoeden wij de herstelkosten?

Bij beschadiging vergoeden wij de noodzakelijke herstelkosten tot maximaal het verschil tussen
de dagwaarde van de aanhangwagen en/of accessoires en de waarde van de restanten. Als de
herstelkosten hoger zijn, is er sprake van total loss. Wij vergoeden dan de herstelkosten niet.
Wanneer vergoeden wij de dagwaarde minus de waarde van de restanten?

Als er sprake is van total loss vergoeden wij de dagwaarde van de aanhangwagen en/of
accessoires onder aftrek van de waarde van de restanten.
Wanneer vergoeden wij de dagwaarde?

Als er sprake is van verlies vergoeden wij de dagwaarde van uw aanhangwagen en/of accessoires.
Welke regels gelden er verder nog?

Bij het claimen en vergoeden van uw schade gelden verder nog de volgende regels:
–– U ontvangt alleen een vergoeding bij total loss of verlies als u de volgende zaken aan ons heeft
overgedragen:
a. de eigendomsrechten;
b. het kentekenbewijs als dit van toepassing is;
c. alle sleutels.
–– Als uw aanhangwagen gefinancierd of geleased is, betalen wij de schadevergoeding aan de
financier. Als er een bedrag overblijft, betalen wij dat bedrag aan u.
Expertisekosten

Voor de expertisekosten krijgt u een volledige vergoeding. Wij vergoeden de kosten van
de deskundige die wij zelf inschakelen. Deze deskundige moet zich houden aan de Gedragscode
Expertiseorganisaties. Wij betalen de deskundige.
Wanneer geldt de nieuwwaarderegeling?
Bij de nieuwwaarderegeling wordt niet uitgegaan van de dagwaarde van uw aanhangwagen maar
van de hogere nieuwwaarde.
Wanneer geldt de nieuwwaarderegeling?

De nieuwwaarderegeling geldt als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
–– de schade is ontstaan binnen 2 jaar na de afgifte van het Nederlandse kentekenbewijs.
Een kentekenbewijs wordt afgegeven als de aanhangwagen zwaarder is dan 750 kg
(leeg gewicht + laadvermogen);
–– de aanhangwagen was nieuw op het moment van de afgifte van het Nederlandse
kentekenbewijs;
–– u bent de eerste eigenaar van de aanhangwagen;
–– er is geen sprake van een geleasde aanhangwagen;
–– de aanhangwagen heeft een oorspronkelijke catalogusprijs van niet meer dan
€ 50.000,- (exclusief btw).
Welke vergoeding betalen wij?

De vergoeding voor de beschadiging of het verlies van uw aanhangwagen stellen wij vast volgens
het bepaalde in artikel 2.2 onder de volgende kopjes:
–– ‘Wanneer vergoeden wij de herstelkosten?’ (pag 9).
–– ‘Wanneer vergoeden wij de dagwaarde minus de waarde van de restanten?’ (pag 9).
–– ‘Wanneer vergoeden wij de dagwaarde?’ (pag 9).
Wij gaan daarbij niet uit van de dagwaarde maar van de nieuwwaarde. Daarbij geldt dat
uw aanhangwagen ook total loss is, als de herstelkosten meer bedragen dan 2/3 van de
nieuwwaarde.
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Hoe stellen wij de nieuwwaarde vast?

Op de nieuwwaarde wordt geen enkele aftrek toegepast, als de schade binnen 2 jaar na de afgifte
van het kentekenbewijs is ontstaan.
Wanneer geldt de aanschafwaarderegeling?
De aanschafwaarderegeling is een aanvulling op de cascodekking. Als u een occasion heeft is
de dagwaarde van uw aanhangwagen het uitgangspunt bij de vergoeding van uw schade. Bij de
aanschafwaarderegeling gaan wij in bepaalde gevallen niet uit van de dagwaarde maar van de
hogere aanschafwaarde.
Wanneer geldt de aanschafwaarderegeling?

De aanschafwaarderegeling geldt als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
–– de schade is ontstaan binnen tien jaar na de afgifte van het eerste (Nederlandse of
buitenlandse) kentekenbewijs. Een kentekenbewijs wordt afgegeven als de aanhangwagen
zwaarder is dan 750 kg (leeg gewicht + laadvermogen);
–– de schade is ontstaan binnen 2 jaar na overschrijving van het kenteken op uw naam;
–– de aanhangwagen heeft een oorspronkelijke catalogusprijs van niet meer dan
€ 50.000,- (exclusief btw);
–– overhandiging van de originele aankoopnota van een BOVAG-bedrijf, FOCWA
carrosseriebedrijf, merkdealer of fabrikant speciaalbouw.
Wat is de vergoeding?

De vergoeding voor de beschadiging of het verlies van uw aanhangwagen stellen wij vast volgens
het bepaalde in artikel 2.2 onder de volgende kopjes:
–– Wanneer vergoeden wij de herstelkosten? (pag 9).
–– Wanneer vergoeden wij de dagwaarde minus de waarde van de restanten? (pag 9).
–– Wanneer vergoeden wij de dagwaarde? (pag 9).
Wij gaan daarbij niet uit van de dagwaarde maar van de aanschafwaarde.

2.3

De aansprakelijkheidsdekking
De Aanhangwagenverzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekerde(n) voor schade die is
toegebracht aan derden met of door de aanhangwagen die op het polisblad is vermeld, nadat:
–– de aanhangwagen is losgemaakt of losgeraakt van een motorrijtuig; en
–– veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen.
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Artikel 3
Aanvullende verzekeringen
Voor uw verkoopwagen kunt u een aantal aanvullende verzekeringen toevoegen aan uw
Aanhangwagenverzekering.
3.1

Algemeen deel aanvullende verzekeringen
In dit deel leest u welke aanvullende verzekeringen u kunt afsluiten. Verder ziet u in welke landen
u verzekerd bent. Ook kunt u lezen wanneer een aanvullende verzekering stopt.

3.1.1

Welke aanvullende verzekeringen kunt u kiezen?
U kunt de volgende aanvullende verzekeringen kiezen:
–– Bedrijfsschade
–– Inventaris/goederen (eventueel inclusief terrasmeubilair)
–– Geld
–– Elektronica
In de voorwaarden hieronder leest u wat deze verzekeringen inhouden.

3.1.2

Hoe weet u waarvoor u verzekerd bent?
Op het polisblad leest u in het kort hoe u verzekerd bent en wat de verzekerde bedragen zijn.
U kunt hiervoor natuurlijk ook contact opnemen met uw verzekeringsadviseur.

3.1.3

Welke artikelen van de Aanhangwagenverzekering gelden ook?
Voor de aanvullende verzekeringen gelden ook de artikelen 2.1.1, 2.1.2, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9 en 2.2
van de Aanhangwagenverzekering. Aanvullingen hierop of afwijkingen hiervan worden bij elke
aanvullende verzekering afzonderlijk vermeld.

3.1.4

In welke landen bent u verzekerd?
De aanvullende verzekeringen zijn geldig in Nederland, België, Duitsland en Luxemburg.

3.1.5

Tijdelijke vervanging verkoopwagen
De aanvullende verzekering gaat automatisch gelden voor een gelijksoortige verkoopwagen die
de verkoopwagen tijdelijk vervangt tijdens onderhoud, reparatie of keuring. De vervangende
dekking geldt alleen tijdens de periode van vervanging.
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3.1.6

Wanneer stopt een aanvullende verzekering?
Naast de gevallen die worden genoemd in de Algemene Voorwaarden eindigt een aanvullende
verzekering zodra:
–– de Aanhangwagenverzekering eindigt;
–– u geen belang meer heeft bij uw aanhangwagen4;
–– u niet meer in Nederland woont;
–– uw aanhangwagen in het buitenland wordt gestald;
–– uw aanhangwagen een buitenlands kenteken krijgt.
Informeer ons zo snel mogelijk als zo’n geval zich voordoet.

3.1.7

Wie stelt de schade en de extra kosten vast?
Wij kunnen de schade en de eventuele extra kosten op twee manieren vaststellen:
1. Wij stellen de schade en de extra kosten samen met u of uw verzekeringsadviseur vast.
2. Wij schakelen een deskundige in. Deze stelt de schade en de extra kosten vast.
Wij beslissen hoe de schade en extra kosten worden vastgesteld. In het tweede geval kunt
u ook een eigen deskundige inschakelen. Als u hiervoor kiest, laat u ons dit dan vóór de
schadevaststelling weten. Onze deskundige en die van u beoordelen daarna de schade.
Worden zij het niet met elkaar eens? Dan komt er een derde deskundige. Vooraf hebben zij deze
al aangewezen. Hij doet een bindende uitspraak. Daarbij blijft hij binnen de grenzen van de
bedragen die zijn vastgesteld door beide deskundigen.

3.2

De Bedrijfsschadeverzekering
In dit artikel leest u wat de aanvullende Bedrijfsschadeverzekering inhoudt. U ziet wat wel en wat
niet verzekerd is.

3.2.1

Bedrijfsschade door een onzekere gebeurtenis bij u
Ontstaat er tijdens de looptijd van de verzekering schade aan uw verkoopwagen? Of raakt
inventaris/goederen in uw verkoopwagen beschadigd of gaat deze verloren? En kunt u uw
bedrijfsactiviteiten daardoor niet meer of nog maar gedeeltelijk voortzetten? Dan vergoeden wij
tot het verzekerd bedrag de bedrijfsschade die als gevolg hiervan tijdens de uitkeringstermijn
ontstaat. Heeft u volgens artikel 3.2.4 opgaaf gedaan van de brutowinst? Dan heeft u ook recht op
een overdekking van 50%.
Voorwaarde voor vergoeding van uw bedrijfsschade is dat de schade aan uw verkoopwagen en/of
inventaris/goederen of het verlies van uw verkoopwagen en/of inventaris/goederen veroorzaakt
is door:
–– Afpersing of beroving waarbij de dader geweld tegen personen gebruikt of daarmee dreigt.
–– Diefstal of een poging daartoe. Dit geldt alleen als iemand door middel van braak de
verkoopwagen is binnengedrongen of heeft geprobeerd binnen te dringen.
Is uw verkoopwagen gestald? Dan moeten er sporen van braak zijn aan de ruimte waarin de
verkoopwagen gestald is.

4 Dit is het geval als u bijvoorbeeld:
– uw aanhangwagen verkoopt;
– uw aanhangwagen inruilt;
– uw aanhangwagen naar de sloop brengt;
– de feitelijke macht over uw aanhangwagen verliest (bijvoorbeeld bij diefstal van uw aanhangwagen).
Let op! De verzekeringnemer of zijn/haar erfgenamen zijn verplicht om ons zo snel mogelijk te informeren
als zo’n geval zich voordoet.
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–– Koelschade. Wij vergoeden de bedrijfsschade tot maximaal € 5.000,- per gebeurtenis.
–– Water of stoom. Schade die ontstaat als door een mankement of bevriezing water
of stoom onvoorzien stroomt of ontsnapt uit een waterleiding-, verwarmings- of
airconditioningsinstallatie of daarop blijvend aangesloten onderdelen of toestellen.
Deze gedekte gebeurtenissen zijn een aanvulling op de dekking zoals omschreven in artikel 2.2.

3.2.2

Maximum vergoeding
Voor de hieronder genoemde kosten geldt dat de vergoeding is gemaximeerd.
Redelijke kosten
Maakt u tijdens de uitkeringstermijn redelijke kosten om zo bedrijfsschade te voorkomen
of te verminderen? Dan vergoeden wij deze kosten tot maximaal het bedrag waarmee de
bedrijfsschade is voorkomen of verminderd.
Let op!

In de gevallen waarin de vergoeding voor bedrijfsschade beperkt is tot een in artikel 3.2.1
aangegeven bedrag of percentage geldt dit ook hier.
Kosten die u maakt met onze toestemming
Maakt u tijdens de uitkeringstermijn in overleg met ons en met onze toestemming kosten om
bedrijfsschade te voorkomen of te verminderen? Dan vergoeden wij deze kosten. Dit doen wij ook
als de genomen maatregelen geen of maar een beperkt resultaat hebben gehad.

3.2.3

Hoe vergoeden wij de schade?
De hoogte van de bedrijfsschade stellen wij vast door te bepalen hoeveel de brutowinst is gedaald
door vermindering van de omzet. Vermindering van brutowinst die ook zou zijn opgetreden als de
gedekte gebeurtenis niet had plaatsgevonden valt niet onder de verzekerde bedrijfsschade.

Vergoeding
De vergoeding is gelijk aan het bedrag aan bedrijfsschade en kosten dat is vastgesteld.
De vergoeding voor bedrijfsschade zal nooit hoger zijn dan 150% van het verzekerd bedrag. Als u
geen aanspraak kunt maken op overdekking, wordt nooit meer dan het verzekerd bedrag vergoed.

Uitkeringstermijn
Er geldt een maximale uitkeringstermijn van 26 weken.

Gespreide uitkering
Tenzij wij uitkering in één bedrag met u afspreken, vergoeden wij uw bedrijfsschade gespreid.
Wij doen dit door de bedrijfsschade periodiek uit te keren naarmate deze door u wordt geleden.
U ontvangt de vergoeding zo lang als nodig is:
–– om de verkoopwagen weer op te bouwen en om de voor uw bedrijfsuitoefening noodzakelijke
inventaris/goederen te vervangen;
–– en/of zolang als dit (daarna nog) nodig is om de brutowinst weer op het peil te krijgen van vóór
de gebeurtenis;
–– maar nooit langer dan de maximale duur van de uitkeringstermijn.
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Let op!

Ontstaat er vertraging door een reden die niet direct te maken heeft met een gedekte
gebeurtenis? Dan ontvangt u geen vergoeding voor bedrijfsschade tijdens deze periode van de
uitkeringstermijn.
De uitkeringstermijn gaat in op de dag dat de bedrijfsschade ontstaat en eindigt in elk geval aan
het einde van de uitkeringstermijn. Heeft een gedekte gebeurtenis plaatsgevonden tijdens de
looptijd van de verzekering? Dan heeft tussentijdse beëindiging van de verzekering geen invloed
op uw recht op uitkering.

Beperking van de uitkeringstermijn
Wij beperken de uitkeringstermijn tot maximaal tien weken:
–– als u stopt met uw bedrijfsactiviteiten vanuit de verkoopwagen;
–– als u binnen deze periode niet probeert om het bedrijf op de oude voet voort te zetten;
–– als u andere bedrijfsactiviteiten vanuit de verkoopwagen gaat uitoefenen.

3.2.4

Opgaaf brutowinst
Opgaaf brutowinst bij aanvang van de verzekering
Voor het bepalen van de premie en het verzekerd bedrag gaan wij uit van de brutowinst.
Hierbij zijn er twee mogelijkheden:
1. Nieuw bedrijf.
Start u een bedrijf? Dan geeft u bij het sluiten van de verzekering op welke brutowinst u
verwacht. Heeft u schade in het eerste verzekeringsjaar? Dan bent u verzekerd tot aan het
verzekerd bedrag. Voor het recht op overdekking moet u aantonen dat uw opgaaf volgens het
vastgestelde ondernemersplan is gedaan.
2. Bestaand bedrijf.
Bestaat uw bedrijf minimaal één jaar? Dan bent u verplicht om bij aanvang van de verzekering
een opgaaf te doen van de brutowinst van het afgelopen boekjaar.

Jaarlijks opgaaf brutowinst
U ontvangt van ons jaarlijks een verzoek om opgaaf te doen van de brutowinst over het afgelopen
boekjaar. U moet de gevraagde brutowinst binnen vier maanden online aan ons doorgeven.
Op basis van uw opgaaf wordt de nieuwe premie berekend. Als u niet binnen deze vier maanden
na ons verzoek de brutowinst heeft doorgegeven, kan dit gevolgen hebben bij schade.

3.2.5

Gevolgen als u de brutowinst niet, niet juist of niet tijdig doorgeeft
Bij het niet, niet juist of niet tijdig doorgeven van de brutowinst heeft u geen recht op overdekking
en wordt maximaal het verzekerd bedrag uitgekeerd.

3.3

De Inventaris/goederen verzekering
In dit artikel leest u wat de aanvullende Inventaris/goederenverzekering inhoudt. U ziet wat wel en
wat niet is verzekerd.

3.3.1

Schade door een onzekere gebeurtenis in uw verkoopwagen
Ontstaat er tijdens de looptijd van de verzekering schade aan uw verkoopwagen? Of raakt
inventaris/goederen in uw verkoopwagen beschadigd of gaat deze verloren? Dan vergoeden wij
tot het verzekerd bedrag de schade die als gevolg hiervan ontstaat.
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Voorwaarde voor vergoeding is dat de schade aan inventaris/goederen of het verlies daarvan
veroorzaakt is door:
–– Afpersing of beroving waarbij de dader geweld tegen personen gebruikt of daarmee dreigt.
–– Diefstal of een poging daartoe. Dit geldt alleen als iemand door middel van braak
de verkoopwagen is binnengedrongen of heeft geprobeerd binnen te dringen. Is uw
verkoopwagen gestald? Dan moeten er sporen van braak zijn aan de ruimte waarin de
verkoopwagen gestald is.
–– Koelschade. Wij vergoeden tot maximaal € 5.000,- per gebeurtenis.
–– Lekkage van vloeistoffen uit vaste (fris)drankinstallaties.
–– Water of stoom. Schade die ontstaat als door een mankement of bevriezing water
of stoom onvoorzien stroomt of ontsnapt uit een waterleiding-, verwarmings- of
airconditioningsinstallatie of daarop blijvend aangesloten onderdelen of toestellen.
Deze gedekte gebeurtenissen zijn een aanvulling op de dekking zoals omschreven in artikel 2.2.

3.3.2

Terrasmeubilair buiten de verkoopwagen
Het is mogelijk om een dekking voor terrasmeubilair toe te voegen aan uw Inventaris/
goederenverzekering. Het gaat om terrasmeubilair bij uw verkoopwagen. Terrasmeubilair is alleen
meeverzekerd tegen schade door storm. Dekking voor terrasmeubilair is meeverzekerd als dit op
het polisblad staat.

3.3.3

Bereddingskosten
Als uw schade onder de dekking valt vergoeden wij ook bereddingskosten.
Bereddingskosten krijgt u tot maximaal 100% boven het verzekerd bedrag vergoed.

3.3.4

Welke schade vergoeden wij niet?
Belang van een ander
Wij vergoeden geen schade aan het belang van een ander.
Schade door bak-/frituurwand
Wij vergoeden geen schade die is veroorzaakt door een bak-/frituurwand als u daaraan niet de
volgende voorzieningen heeft getroffen:
–– Een maximaal thermostaat.
–– Waakvlambeveiliging.
–– Eindbeveiliging op de gastoevoer en afzuiginstallatie.
–– Metalen sluitdeksels in de directe nabijheid als de bak-/frituurwand in gebruik is.
–– Afzuiginstallatie van aluminium/staal.
De bak-/frituurwand moet minimaal één keer per jaar door een deskundig en hierin
gespecialiseerd bedrijf gecontroleerd worden op bedrijfszekerheid.
Ook moeten de vetfilters minimaal iedere week worden schoongemaakt of vervangen.

3.3.5

Hoe vergoeden wij de schade?
Herstelbare schade
U kunt een beschadigde zaak herstellen als de herstelkosten niet hoger zijn dan:
–– bij inventaris: het verschil tussen de nieuwwaarde en de waarde van de restanten;
–– bij goederen: het verschil tussen de dagwaarde en de waarde van de restanten. Wij vergoeden
dan de herstelkosten.
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Zijn uw inventaris/goederen na herstel minder waard? Dan krijgt u een vergoeding voor de
waardevermindering. De totale vergoeding kan nooit hoger zijn dan de vergoeding die u krijgt als
de schade niet hersteld kan worden.
Niet-herstelbare schade
Kan de schade niet hersteld worden? De hoogte van de schade wordt dan vastgesteld op het
verschil tussen de waarde van uw inventaris/goederen onmiddellijk vóór en onmiddellijk na de
gebeurtenis.
Als u uw bedrijf voortzet gaan wij hierbij uit van het volgende:
–– Goederen vergoeden wij altijd op basis van de dagwaarde.
–– Inventaris:
–– Voor inventaris gaan we bij het vaststellen van de schade uit van de nieuwwaarde.
Vergoeding op basis van de dagwaarde gebeurt alleen bij:
a. inventaris waarvan de dagwaarde minder is dan 40% van de nieuwwaarde;
b. inventaris die niet meer gebruikt wordt waarvoor deze bedoeld is;
c. zaken die u via een huurkoopovereenkomst onder u heeft.
Zet u uw bedrijf niet voort? Dan vergoeden wij altijd alleen de dagwaarde.

3.3.6

Wanneer is er sprake van onderverzekering?
Is het verzekerd bedrag dat op uw polisblad staat lager dan de waarde van uw inventaris/
goederen onmiddellijk voor de gebeurtenis? Dan is er sprake van onderverzekering. In dat
geval vergoeden wij een deel van de schade. Dit gebeurt op basis van de verhouding van het
verzekerd bedrag ten opzichte van de waarde van uw inventaris/goederen onmiddellijk voor de
schadegebeurtenis.

3.4

De Geldverzekering
In dit artikel leest u wat de Geldverzekering inhoudt. U ziet wat wel en wat niet is verzekerd.

3.4.1

Wat is wel en wat is niet verzekerd?
Waar geldt de dekking?
In afwijking van artikel 3.1.3 heeft u voor deze Geldverzekering alleen dekking in Nederland.
Welke gebeurtenissen zijn verzekerd?
Gaat uw geld verloren door een onzekere gebeurtenis? Dan vergoeden wij in de hieronder
genoemde situaties uw schade. De dekking geldt tot het verzekerd bedrag dat op uw polisblad
staat, tenzij anders vermeld. Artikel 2.2 geldt niet voor deze aanvullende verzekering.
a. Geld in uw verkoopwagen als u of uw werknemers aanwezig zijn. Dit geld is verzekerd als het
verloren gaat door:
–– brand, blikseminslag, ontploffing;
–– luchtverkeer;
–– afpersing en/of diefstal waarbij de dader geweld tegen personen gebruikt of daarmee
dreigt.
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b. Geld in uw verkoopwagen als u of uw werknemers niet aanwezig zijn. Dit geld is verzekerd als
het verloren gaat door:
–– brand, blikseminslag of ontploffing;
–– luchtverkeer;
–– diefstal na braak aan uw verkoopwagen. Wij vergoeden maximaal € 1.000,-. Dit bedrag
vergoeden wij ook als de dader door afpersing en/of bedreiging met geweld aan de sleutel
of toegangscode van uw verkoopwagen is gekomen.
c. Geld in een nachtkluis van een bank. Dit geld is verzekerd als het verloren gaat door:
–– brand, blikseminslag of ontploffing;
–– luchtverkeer;
–– afpersing en/of diefstal waarbij de dader geweld tegen personen gebruikt of daarmee
dreigt;
–– diefstal na braak aan de nachtkluis.
d. Geld tijdens vervoer.
–– Dit geld is verzekerd als het verloren gaat door welke oorzaak dan ook. Hiervoor gelden de
volgende voorwaarden.
–– U of een volwassen persoon die in uw opdracht handelt, vervoert het geld.
–– Het geld wordt naar de plaats van bestemming vervoerd langs de kortste weg en zonder
onnodige onderbrekingen.
–– Het geld is hierbij steeds direct onder handbereik.
–– Wordt het geld met een motorrijtuig vervoerd? Dan mag het geld ook opgeborgen worden in
een afgesloten laadruimte/kofferbak. Hierbij mag het geld van buitenaf niet zichtbaar zijn.
Als u het motorrijtuig verlaat moet u het geld wel meenemen uit het motorrijtuig.
e. Geld in een woning.
Dit geld is verzekerd als het verloren gaat door:
–– brand, blikseminslag of ontploffing;
–– luchtverkeer;
–– afpersing en/of diefstal waarbij de dader geweld tegen personen gebruikt of daarmee
dreigt;
–– diefstal na braak.
Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
–– Het geld bevindt zich in het woongedeelte van uw eigen woning of de woning van de persoon
die in uw opdracht handelt;
–– Het geld is steeds direct onder handbereik of is opgeborgen in een afgesloten kast of ander
meubel.
Let op!

Is er meer dan € 7.000,- in een woning aanwezig? Dan moet er een meerderjarige persoon in huis
zijn. Als dat niet het geval is vergoeden wij bij schade het verzekerde bedrag, met een maximum
van € 7.000,-.
Extra dekking
U heeft ook dekking in de volgende drie gevallen:
1. Vals geld.
Als u bankbiljetten of munten ontvangt waarvan later blijkt dat ze vervalst zijn. Dit geld was
bij in ontvangst nemen niet te herkennen als vals geld, ook niet met algemeen gebruikelijke
hulpmiddelen. Wij vergoeden maximaal het verzekerd bedrag, maar nooit meer dan € 7.000,per gebeurtenis.
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2. Verlies van geld van een werknemer.
U heeft dekking in geval van afpersing en/of diefstal waarbij de dader geweld tegen personen
gebruikt of daarmee dreigt. Dit moet wel plaatsgevonden hebben in de verkoopwagen of
tijdens vervoer door een werknemer. Wij vergoeden maximaal € 250,-per gebeurtenis.
3. Verlies van roerende zaken van uzelf, een gezinslid of werknemer.
U heeft dekking in geval van afpersing of diefstal waarbij de dader geweld tegen personen
gebruikt of daarmee dreigt. Dit moet wel plaatsgevonden hebben in de verkoopwagen of
tijdens het vervoer van geld door uzelf, een gezinslid of een werknemer. Wij vergoeden
maximaal € 250,- per gebeurtenis.

3.4.2

Welke schade vergoeden wij niet?
De Geldverzekering biedt een ruime dekking. Maar wij vergoeden niet alles. Hieronder leest u
wanneer wij uw schade niet vergoeden.
Valse of ongedekte cheques en verlopen geld
Ontstaat schade door het in ontvangst nemen van vervalste of ongedekte cheques? Of door het in
ontvangst nemen van verlopen geld? Dan biedt deze verzekering geen dekking.
Oplichting, fraude of diefstal door een werknemer
Wij bieden geen dekking als geld verloren gaat of schade ontstaat door een strafbaar feit, zoals
oplichting, fraude of diefstal, als:
–– dit is veroorzaakt door een werknemer of een volwassen persoon die in uw opdracht handelt;
en
–– u wist of had kunnen weten dat deze werknemer of persoon al eerder een vermogensmisdrijf
heeft gepleegd of een poging daartoe heeft gedaan.

3.4.3

Hoe bepalen wij de hoogte van de schade?
Bij schade gaan we uit van het bedrag aan geld dat verloren is gegaan. Wij vergoeden tot
maximaal het verzekerd bedrag. Bij schade aan roerende zaken (zie artikel 3.4.1 onder het kopje
‘Extra dekking’) gaan wij uit van de nieuwwaarde. Wij gaan echter uit van de dagwaarde als deze
waarde minder is dan 40% van de nieuwwaarde.

3.5

De Elektronicaverzekering
In dit artikel leest u wat de Elektronicaverzekering inhoudt. U ziet wat wel en wat niet is verzekerd.
Ook vindt u een overzicht van de schade die niet gedekt is.

3.5.1

Schade in de verkoopwagen
In uw verkoopwagen is uw elektronica tegen bijna alle denkbare risico’s verzekerd.
Het verzekerd bedrag is gebaseerd op de waarde van de elektronica, die u aan ons heeft
opgegeven. Wij vermelden dit op het polisblad. Artikel 2.2 geldt niet voor deze aanvullende
verzekering.
Schade door een onverwachtse gebeurtenis
Ontstaat er tijdens de looptijd van de verzekering door een onverwachtse gebeurtenis schade
aan elektronica in de verkoopwagen? En komt dit niet door diefstal, een poging tot diefstal,
vandalisme of een oorzaak die is uitgesloten in artikel 3.5.2? Dan vergoeden wij die schade tot
aan het verzekerd bedrag dat daarvoor op het polisblad is vermeld.
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Is de schade het gevolg van eigen gebrek? Dan vergoeden wij alleen schade die het gevolg is van
eigen gebrek als u een onderhoudscontract voor de elektronica heeft.
Voor zaken met een nieuwwaarde tot € 12.500,- en die niet ouder zijn dan 3 jaar is geen
onderhoudscontract noodzakelijk.
Schade door diefstal
Wordt er tijdens de looptijd van de verzekering elektronica gestolen uit de verkoopwagen?
Of ontstaat er in de verkoopwagen schade aan de elektronica door diefstal, een poging tot diefstal
of vandalisme? En komt dit niet door een oorzaak die is uitgesloten in de artikelen 2.1.1 of 3.5.2?
Dan vergoeden wij de schade tot aan het verzekerd bedrag dat daarvoor op het polisblad is
vermeld.
Let op!

Wij vergoeden de schade alleen als iemand door middel van braak de verkoopwagen is
binnengedrongen of heeft geprobeerd binnen te dringen. Is uw verkoopwagen gestald?
Dan moeten er sporen van braak zijn aan de ruimte waarin de verkoopwagen gestald is.
Voor losse elektronica geldt bovendien dat schade door diefstal alleen is gedekt als:
a. deze zaken opgeborgen zijn in een afgesloten kast, én
b. er ook zichtbare braakschade aan de (afsluiting van de) kast is.

3.5.2

Welke schade vergoeden wij niet?
Uw Elektronicaverzekering heeft een ruime dekking. Maar wij vergoeden niet alles. Hieronder leest
u welke schade wij niet vergoeden. En welke uitzonderingen daarop bestaan.
Experimenten, opzettelijke overbelasting, abnormale beproevingen
Wij vergoeden geen schade die is ontstaan door experimenten, opzettelijke overbelasting of
abnormale beproevingen die plaatsvinden in opdracht van, of met medeweten van een verzekerde
of degene die de algehele of feitelijke leiding heeft over het bedrijf of een deel hiervan.
Slijtage, corrosie, oxidatie
Wij vergoeden geen schade die is ontstaan door slijtage, corrosie, oxidatie als natuurlijk gevolg
van de ouderdom van de elektronica of de gewone werking van de elektronica.
Esthetische beschadigingen
Wij vergoeden geen schade die is ontstaan door esthetische beschadigingen, zoals schrammen,
krassen of deuken, die een goede technische werking niet beïnvloeden.
Schade aan regelmatig te vervangen onderdelen
Wij vergoeden geen schade die uitsluitend bestaat uit beschadiging of het defect raken van
onderdelen die regelmatig worden vervangen of beschadiging van beveiligingen,
zoals zekeringen.
Verhaal
Wij vergoeden geen schade die verhaalbaar is op grond van een overeenkomst (bv. een koop- of
onderhoudsovereenkomst) of garantievoorwaarden.
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3.5.3

Hoe vergoeden wij de schade?
Herstelbare schade
U kunt een beschadigde zaak herstellen als de herstelkosten niet hoger zijn dan het verschil
tussen de dagwaarde en de waarde van de restanten. Wij vergoeden dan de herstelkosten.
Is uw elektronica na herstel minder waard? Dan krijgt u een vergoeding voor de
waardevermindering. De totale vergoeding kan nooit hoger zijn dan de vergoeding die u krijgt als
de schade niet hersteld kan worden.
Niet-herstelbare schade
Kan de schade niet hersteld worden? De hoogte van de schade wordt dan vastgesteld op
het verschil tussen de waarde van uw elektronica onmiddellijk vóór en onmiddellijk na de
gebeurtenis.
Als u uw bedrijf voortzet gaan wij hierbij uit van het volgende:
Bij het vaststellen van de schade vergoeden wij de nieuwwaarde. Vergoeding op basis van de
dagwaarde gebeurt alleen bij:
a. elektronica waarvan de dagwaarde minder is dan 40% van de nieuwwaarde;
b. elektronica die niet meer gebruikt wordt waarvoor deze bedoeld is;
c. elektronica van derden die u heeft geleased, gehuurd of via een huurkoopovereenkomst onder
u heeft.
Zet u uw bedrijf niet voort? Dan vergoeden wij altijd alleen de dagwaarde.

3.5.4

Wanneer is er sprake van onderverzekering?
Is het verzekerd bedrag dat op uw polisblad staat lager dan de waarde van uw elektronica
onmiddellijk voor de gebeurtenis? Dan is er sprake van onderverzekering. In dat geval vergoeden
wij een deel van de schade. Dit gebeurt op basis van de verhouding van het verzekerd bedrag ten
opzichte van de waarde van uw elektronica onmiddellijk voor de schadegebeurtenis.

3.5.5

Wat bewaart u na een schade?
Na schade bent u verplicht om beschadigde of vernielde elektronica en onderdelen te bewaren en
beschikbaar te houden voor inspectie door ons.
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Begrippenlijst
Aanhangwagen
De op het polisblad omschreven aanhangwagen. De aanhangwagen moet voldoen aan de
wettelijke eisen.

Aanschafwaarde
Het op de originele aankoopnota van een BOVAG-bedrijf, FOCWA carrosseriebedrijf, merkdealer
of fabrikant speciaalbouw vermelde aanschafbedrag van de aanhangwagen zonder eventuele
korting of inruilbedrag.

Accessoires
De niet in de catalogusprijs begrepen onderdelen en voorwerpen, die aan of in de aanhangwagen
gemonteerd zijn en die door u of een eerdere eigenaar zijn aangebracht. Hieronder vallen dus niet
af-fabriek geleverde accessoires en opties.

Bedrijfsschade
De daling van de brutowinst door een vermindering van de omzet. Deze vermindering is
veroorzaakt door een verzekerde gebeurtenis. Onder bedrijfsschade vallen niet de materiële
schade zelf en de opruimingskosten. Vermindering van brutowinst die ook zou zijn opgetreden als
de verzekerde gebeurtenis niet had plaatsgevonden valt niet onder de verzekerde bedrijfsschade.

Bereddingskosten
Kosten van uitzonderlijke maatregelen die moeten worden gemaakt om onmiddellijk dreigende
schade te voorkomen of te verminderen.

Bestuurder
Degene die het motorrijtuig waaraan de aanhangwagen gekoppeld is, bestuurt.

Blikseminslag
Een ontlading van atmosferische elektriciteit naar de aarde toe waardoor op de plek van de inslag
aantoonbare schade ontstaat aan het aardoppervlak en/of zaken die daarop aanwezig zijn.

Boekjaar
Een periode van 12 maanden waarop telkens de boekhouding, het fiscaal jaarverslag en de winsten verliesrekening van uw bedrijf betrekking heeft.

Braak (Bedrijfsschade-, Inventaris/goederen- en Geldverzekering)
Er is sprake van braak als iemand zich zonder toestemming toegang verschaft tot de
verkoopwagen, het bedrijfsgebouw waarin de verkoopwagen zich bevindt, een (bedrijfs)ruimte of
de bijgebouwen door het verbreken van afsluitingen waarbij aan de buitenkant zichtbare sporen
van beschadiging ontstaan.

Braak (Elektonicaverzekering)
Er is sprake van braak als iemand zich zonder toestemming toegang verschaft tot de
verkoopwagen, het bedrijfsgebouw waarin de verkoopwagen zich bevindt, een (bedrijfs)
ruimte, een kast of een vervoermiddel waarin uw elektronica zich bevindt of is opgeborgen door
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het verbreken van afsluitingen waarbij aan de buitenkant zichtbare sporen van beschadiging
ontstaan.

Brand
Een vuur dat buiten een haard brandt. Belangrijk daarbij is dat er ook vlammen zijn. En dat het
vuur zich uit eigen kracht verspreidt. De volgende situaties vallen dus niet onder het begrip:
–– zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien;
–– doorbranden van elektrische apparaten en motoren;
–– oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels.

Brutowinst
De jaarlijkse opbrengst uit de bedrijfsactiviteiten, verminderd met de variabele kosten. Bij een
net gestart bedrijf gaan wij uit van de brutowinst die volgens het ondernemersplan in het eerste
jaar behaald zou kunnen worden of – als dat mogelijk is – de behaalde brutowinst tot de datum
waarop de bedrijfsschade is ontstaan.

Catalogusprijs
De prijs van de aanhangwagen zoals vermeld in de prijslijst van de fabrikant, importeur, BOVAGbedrijf, FOCWA carrosseriebedrijf of fabrikant speciaalbouw.

Dagwaarde (Inventaris/goederen-, Geld- en Elektonicaverzekering)
De nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering door veroudering of
slijtage.

Dagwaarde (aanhangwagenverzekering)
De waarde van de aanhangwagen en/of accessoires direct voor de schadegebeurtenis.
Deze waarde wordt eventueel door een deskundige vastgesteld. Bij een geleasede aanhangwagen
is de dagwaarde nooit lager dan de boekwaarde volgens het leasecontract direct voor de
schadegebeurtenis.

Dekking/gedekt
Het verzekerd zijn; aanspraak op de verzekering.

Deskundige
Iemand die de schade beoordeelt en zich houdt aan de Gedragscode Expertiseorganisaties.

Eigen gebrek
Een slechte eigenschap van de zaak zelf die niet is veroorzaakt door een gebeurtenis van buitenaf
en die niet het gevolg is van slijtage of slecht of achterstallig onderhoud. Bijvoorbeeld een
ontwerp- of constructiefout.

Elektronica
Onder Elektronica worden de volgende, bedrijfsmatig in gebruik zijnde zaken verstaan.
–– Computerapparatuur
Vast opgestelde elektronische informatie verwerkende apparatuur en informatiedragers
inclusief bijbehorende randapparatuur. Daaronder wordt verstaan apparatuur die alleen
bedoeld is om (vast) aangesloten te zijn op de computer en waarmee deze computer gegevens
kan ontvangen of weergeven en die niet in staat is zelfstandig, dus zonder de computer,
te functioneren. Onder randapparatuur wordt geen losse elektronica verstaan.
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–– Software
Standaard software en geautoriseerde programmatuur die de producent heeft ontwikkeld voor
een specifieke toepassing en die hiervoor ook in gebruik is.
–– Beveiligingsapparatuur
Elektronische apparatuur die dient voor inbraak- of brandsignalering van de verkoopwagen die
de verzekerde in gebruik heeft.
–– Winkelelektronica
Elektronische apparatuur die gebruikt wordt voor het uitoefenen van winkel-/horecaactiviteiten in de verkoopwagen zoals kassasystemen.
–– Telecommunicatieapparatuur
Losse elektronica

Expertisekosten
Kosten van een deskundige.
Gebeurtenis
Het feitelijke voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen waaruit de schade is
ontstaan.

Gedekt
Zie dekking/gedekt.

Geïntegreerde mover
Vast gemonteerd elektrisch apparaat waarmee met een afstandsbediening de aanhangwagen
zonder duwen of trekken gemanoeuvreerd kan worden.

Geld
Onder geld verstaan wij al het muntgeld en alle bankbiljetten die gebruikt worden als wettig
betaalmiddel.
Het moet gaan om geld dat van uw bedrijf is en voor de bedrijfsvoering beschikbaar is. Als hiervan
wordt afgeweken staat dit duidelijk in de polisvoorwaarden vermeld.

Geldswaardig papier
Geldswaardig papier zijn alle waardepapieren waar men in het maatschappelijk verkeer een
zekere geldwaarde aan toekent. Dus ook cheques, betaalkaarten, creditcards en elektronische
betaalmiddelen, zoals een betaalpas.
Het moet gaan om geldswaardig papier dat van uw bedrijf is en voor de bedrijfsvoering
beschikbaar is. Als hiervan wordt afgeweken staat dit duidelijk in de polisvoorwaarden vermeld.

Goederen
Onder goederen worden verstaan:
–– grond- en hulpstoffen;
–– halffabrikaten;
–– eindproducten die voor de verkoop zijn bestemd;
–– goederen die worden bewerkt;
–– emballage.
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Inventaris
Alles wat bedoeld is om uw bedrijf, beroep of bedrijfsactiviteit uit te oefenen. Hieronder vallen
ook:
–– zonweringen;
–– lichtreclames;
–– vitrines.
Niet onder inventaris vallen:
–– inboedel voor particulier gebruik en zaken die onder de begripsomschrijving van ‘goederen’
vallen;
–– geld en geldswaardig papier;
–– losse onderdelen van en accessoires die horen bij motorrijtuigen, caravans, aanhangwagens
en vaartuigen.

Koelschade
Schade aan goederen in een koel- of vriesinstallatie door het geheel of gedeeltelijk falen van deze
installatie. Dit falen is een direct gevolg van:
–– een onverwachte materiële beschadiging van deze installatie, ongeacht de oorzaak daarvan;
of
–– een onderbreking in de stroomtoevoer naar deze installatie van langer dan zes uur achter
elkaar.

Losse elektronica
Elektronica bedoeld om mee te nemen zoals mobiele telefoons, tablets, E-readers, laptops,
notebooks, Personal Digital Assistants (PDA’s), draadloze bestelterminals, draagbare scanners en
printers, modems, beamers, digitale foto- en filmapparatuur en bijbehorende draagtassen.

Luchtverkeer
Van schade door luchtverkeer is sprake als een lucht- of ruimtevaartuig uw aanhangwagen of
verkoopwagen heeft getroffen. Of als dit is gebeurd door een voorwerp dat is losgeraakt van of
gevallen uit zo’n vaartuig.

Molest
Onder molest valt:
a. Gewapend conflict
Elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar, of althans de een de
ander,bestrijden met gebruik van militaire machtsmiddelen. Onder gewapend conflict
verstaan wij ook het gewapend optreden van de 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 betrokken is.
c. Opstand
Georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat dat is gericht tegen het openbaar gezag.
d. Binnenlandse onlusten
Min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen die zich op verschillende plaatsen
binnen een staat voordoen.
e. Oproer
Een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging die is gericht tegen het
openbaar gezag.
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f.

Muiterij
Een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van de gewapende macht
die is gericht tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn.

Motorrijtuig
Een motorrijtuig in de zin van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.

Natuurgeweld
Overstroming, vloedgolf, inundatie, hagel, aardbeving, vulkanische uitbarsting, lawines, vallend
gesteente, instorting, aardverschuiving.

Nieuwwaarde
De catalogusprijs die op het moment van schade geldt voor een nieuwe aanhangwagen van
hetzelfde merk, type en model en in dezelfde of overeenkomstige uitvoering.

Omzet
De bruto opbrengsten van verkopen, werk en diensten die u in een boekjaar haalt, exclusief BTW.
Het maakt hierbij niet uit of de betaling hiervan al heeft plaatsgevonden.

Onderhoudscontract
Een overeenkomst tussen verzekerde en de fabrikant, leverancier of een daarin gespecialiseerd
bedrijf, die voorziet in:
–– regelmatig onderhoud ter voorkoming van storingen;
–– opheffen van storingen;
–– vervangen van apparatuur en/of onderdelen die ten gevolge van het normale gebruik versleten
of beschadigd zijn.

Ons/onze
Zie Wij/ons/onze

Ontploffing
Een gehele of gedeeltelijke vernieling die direct veroorzaakt is door een uitbarsting van gassen of
dampen die plotseling verloopt en zeer krachtig is.
Is de ontploffing ontstaan binnen een vat? Dan is aan het vereiste van een plotseling en zeer
krachtig verlopende uitbarsting voldaan als het volgende het geval is. De wand van het vat is
onder druk van de gassen of dampen die zich daarin bevinden zo uit elkaar getrokken dat in de
wand een opening is ontstaan. Uit die opening is gas, damp of vloeistof gestroomd, waardoor de
druk binnen en buiten het vat plotseling hetzelfde is geworden. Het maakt daarbij niet uit:
–– of het vat open of dicht was;
–– hoe deze gassen of dampen zijn ontstaan;
–– of de gassen of dampen al voor de ontploffing aanwezig waren of zich tijdens de ontploffing
hebben ontwikkeld.
Is aan het bovenstaande niet voldaan of is de ontploffing buiten een vat ontstaan? Dan moet
de plotseling en zeer krachtig verlopende uitbarsting de directe uitwerking zijn van gassen of
dampen die zijn ontwikkeld of tot uitzetting gebracht door een scheikundige reactie van vaste,
vloeibare, gas- of dampvormige stoffen of een mengsel daarvan.
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Gaat het om verzekerde zaken die geheel of gedeeltelijk zijn vernield door de ontploffing?
Dan wordt ook de schade aan verzekerde zaken door die vernieling als een gevolg van de
ontploffing beschouwd. Gaat het om niet-verzekerde zaken die geheel of gedeeltelijk zijn vernield
door de ontploffing? Dan wordt de schade aan verzekerde zaken die is ontstaan doordat zij zich
direct in de buurt van die vernieling bevonden, als een gevolg van de ontploffing gezien.

Opzet
Van opzet is sprake als de schade is beoogd door, of het zekere gevolg is van, het handelen of
nalaten van:
–– een verzekerde;
–– degene die met goedvinden van een verzekerde de algehele of feitelijke leiding heeft over het
bedrijf of een deel hiervan en in deze functie bij de schade betrokken is.

Overdekking
Als zonder de schade een hogere brutowinst in het lopende boekjaar zou zijn gerealiseerd dan
het verzekerd bedrag, wordt de schade naar evenredigheid van de hogere brutowinst vergoed tot
maximaal 150% van het verzekerd bedrag.

Overstroming
Het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen.

Roekeloosheid
Van roekeloosheid is sprake als:
–– een verzekerde of
–– degene die met goedvinden van een verzekerde de algehele of feitelijke leiding heeft over het
bedrijf of een deel hiervan en in deze functie bij de schade betrokken is, bewust of onbewust
het risico heeft genomen dat zijn/haar handelen of nalaten tot de schade zou kunnen leiden.

Roerende zaken
Roerende zaken zijn alle zaken die verplaatst kunnen worden en niet onroerend zijn.

Schade
Personenschade en/of zaakschade met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

Storm
Van storm is sprake als de windsnelheid ten minste veertien meter per seconde is.

Total loss
Er is sprake van total loss in de gevallen beschreven in:
2.2.1 onder het kopje ‘Wanneer vergoeden wij de herstelkosten?’;
2.2.1 onder het kopje ‘Welke vergoeding betalen wij?’.

U/uw
Degene die de verzekeringsovereenkomst is aangegaan en degene voor wie de verzekering ook
geldt. Het gaat dus om de verzekeringnemer en om andere verzekerden.

Uitkeringstermijn
De periode gedurende welke wij de bedrijfsschade vergoeden.
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Vals geld
Geld dat is vervalst .

Variabele kosten
Kosten die evenredig stijgen of dalen met een verhoging of verlaging van de omzet.
Variabele kosten zijn onder andere:
–– de inkoopprijs van verkochte goederen en gebruikte grond- en hulpstoffen;
–– omzetbelasting;
–– kortingen;
–– kosten van diensten door derden;
–– kosten van verpakkingen en vergelijkbare kosten.
Salarissen (inclusief provisies, winstdelingen en dergelijke) en de sociale lasten die daarmee
samenhangen zijn geen variabele kosten.

Verkoopwagen
Een niet-gemotoriseerde aanhangwagen, eventueel met geïntegreerde mover, bestemd voor de
verkoop van zaken. Deze aanhangwagen is ingericht als verkoop-/werkruimte.

Verzekerd bedrag (Bedrijfsschadeverzekering)
Het bedrag waarvoor uw bedrijfsschade maximaal is verzekerd en dat op uw polisblad staat.
Het verzekerd bedrag is gelijk aan de brutowinst over een boekjaar.

Verzekerd bedrag (Inventaris/goederenverzekering)
Het bedrag waarvoor uw inventaris/goederen zijn verzekerd en dat op uw polisblad staat.

Verzekerd bedrag (Geldverzekering)
Het bedrag waarvoor uw geld is verzekerd en dat op uw polisblad staat.

Verzekerd bedrag (Elektronicaverzekering)
Het bedrag waarvoor uw elektronica is verzekerd. Als voor een bepaald onderdeel een ander
verzekerd bedrag geldt, dan wordt dit duidelijk aangegeven in deze voorwaarden of op het
polisblad.

Verzekerde(n)
De verzekeringnemer en anderen die de aanhangwagen gebruiken voor het beroep of bedrijf,
dat aan ons is opgegeven. Dit kunnen bijvoorbeeld uw werknemers zijn.

Verzekeringnemer
Degene die de verzekeringsovereenkomst is aangegaan. Als u schade heeft, heeft u binnen de
voorwaarden van de polis recht op een schadevergoeding.

Wij/ons/onze
Goudse Schadeverzekeringen N.V., ook afgekort als De Goudse.

Zaakschade
Dit is schade aan of het verloren gaan van onroerende en roerende zaken, waaronder dieren.
Onder zaakschade valt ook alle schade die hieruit voortkomt.
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