
Belangrijk
De Aanvullende Voorwaarden Verkeersschade Medewerkers vormen één 
geheel met de Algemene Voorwaarden CompleetVerzekerd Mijn bedrijf. 
De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In dit 
document vindt u de voorwaarden die speciaal voor uw Verkeers schade
verzekering Medewerkers gelden. Als er bijzondere voorwaarden voor u van 
toepassing zijn, vindt u deze 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 � ets 
rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf 
enorm gegroeid en is er veel veranderd. 
Nu hee�  De Goudse zo’n 700 medewerkers 
en een omzet van ruim 621 miljoen euro. 
Maar ondanks deze groei zijn wij nog 
steeds een ona� ankelijk 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.

Ona� ankelijke adviseurs
Onze samenleving wordt steeds inge-
wikkel der. Particulieren en onder nemers 
heb ben behoe� e aan iemand die hen 
kent en een advies gee�  dat helemaal 
is afgestemd op hun persoonlijke 
situatie, wensen en mogelijkheden. 
Daarom werken wij nauw samen met 
ona� ankelijke adviseurs, die als geen 
ander in staat zijn om de juiste oplossing 
samen te stellen.
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Artikel 1  
 
 
 
Wat houdt de Verkeersschadeverzekering 
Medewerkers in? 

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

1.1 Waarvoor bent u verzekerd?
Verkeersschade Medewerkers vergoedt veel van de schade die uw medewerkers in het verkeer 
kunnen oplopen. Ook als de schade hun eigen schuld is. Voorwaarde voor dekking is wel dat er 
een duidelijke relatie is met het werk. 

De verzekering geeft dekking aan een verzekerde voor de schade die hij lijdt:
 – tijdens de uitoefening van werkzaamheden voor u;
 – of in gevallen die daarmee volgens de rechtspraak op één lijn te stellen zijn. 

Deze schade moet het gevolg zijn van een aanrijding of ongeval, waarbij de verzekerde 
betrokken is:

 – als bestuurder van een motorrijtuig; 
 – als in- of opzittende van een motorrijtuig;
 – als passagier van een trein, tram of vaartuig;
 – als ongemotoriseerde verkeersdeelnemer.

De dekking wordt gegeven tot ten hoogste het verzekerd bedrag per gebeurtenis dat op het 
polisblad is vermeld. 

1.2 Wat is het verzekeringsgebied?
De verzekering geldt voor gebeurtenissen die plaatsvinden in de landen van de Europese Unie.

1.3 Welke schade vergoeden wij niet?
Uw Verkeersschadeverzekering Medewerkers heeft een ruime dekking. Maar wij vergoeden 
niet alles. Hieronder leest u welke schade wij niet vergoeden. En welke uitzonderingen daarop 
bestaan.
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1.3.1 Atoomkernreacties en molest
Wij vergoeden geen schade die is veroorzaakt door of verband houdt met:

 – atoomkernreacties (zie toelichting in kader hierna);
 – molest. 

1.3.2 Vervoermiddel
Wij vergoeden geen schade aan het vervoermiddel waarvan de verzekerde:

 – bestuurder is;
 – in- of opzittende is;
 – passagier is. 

1.3.3 Opzet
Wij vergoeden geen schade die het gevolg is van opzet of roekeloosheid van de verzekerde.

1.3.4 Overheidsvoorschriften
Wij vergoeden geen schade die is ontstaan of mogelijk is geworden doordat er bewust iets is 
gedaan of nagelaten dat in strijd is met een voorschrift van de overheid.

1.3.5 Niet verzekerde bestuurder
Wij vergoeden geen schade die is veroorzaakt terwijl de bestuurder van het motorrijtuig: 

 – nog niet de leeftijd heeft die wettelijk is voorgeschreven voor het besturen van dit 
motorrijtuig; 

 – niet in het bezit is van een in Nederland geldig rijbewijs dat voor het motorrijtuig wettelijk is 
voorgeschreven; 

 – door een vonnis of een daartoe bevoegde instantie de rijbevoegdheid was ontzegd;
 – niet gemachtigd was gebruik te maken van het motorrijtuig.

1.3.6 Alcohol e.d. 
Wij vergoeden geen schade als:

 – de bestuurder tijdens het ongeval of de aanrijding onder zodanige invloed verkeerde van 
alcohol of een ander bedwelmend of opwekkend middel (waaronder ook medicijnen) dat hij 

Toelichting atoomkernreacties 

Geen dekking
Wij vergoeden geen schade die is veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit 
atoomkernreacties. Ongeacht hoe deze zijn ontstaan. 

Wel dekking
Wij vergoeden wel schade die is veroorzaakt door radioactieve nucliden. Deze nucliden moeten 
zich dan buiten een kerninstallatie (Onder kerninstallatie wordt verstaan een kerninstallatie 
in de zin van de Wet aansprakelijkheid kernongevallen (Staatsblad 1979-225). Evenals een 
kerninstallatie aan boord van een schip) bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn voor 
industriële, commerciële, landbouwkundige, medische, wetenschappelijke, onderwijskundige 
of (niet-militaire) beveiligingsdoeleinden. Hiervoor moet de betreffende instantie, voor zover dit 
vereist is, een vergunning van de overheid hebben gekregen. Deze vergunning moet betrekking 
hebben op het ontwikkelen, gebruiken, opslaan en het zich ontdoen van radioactieve stoffen. 
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geacht moet worden niet in staat te zijn het motorrijtuig te besturen of hem dit door de wet of 
de overheid is verboden;

 – de schade (mede) is ontstaan doordat een in-/opzittende of passagier onder invloed 
verkeerde van alcohol of een ander bedwelmend of opwekkend middel (waaronder ook 
medicijnen);

 – de schade (mede) is ontstaan doordat een verzekerde onder invloed verkeerde van alcohol 
of een ander bedwelmend of opwekkend middel (waaronder ook medicijnen). 

De bovengenoemde uitsluitingen gelden in ieder geval als het bloed-alcoholgehalte ten tijde 
van de schade 0,8 promille of hoger was of als het adem-alcoholgehalte 350 microgram of 
hoger was.

1.3.7 Autogordel of helm
Wij vergoeden geen schade als deze is ontstaan of mogelijk geworden door het niet dragen van 
een autogordel of helm.

Uitzondering

De uitsluitingen in artikel 1.3.5 t/m 1.3.7 gelden niet als u aantoont dat de hierin bedoelde 
omstandigheden zich buiten uw weten of tegen uw wil hebben voorgedaan en dat u hiervoor 
geen enkel verwijt te maken valt. In dat geval wordt de schade die uw medewerker lijdt 
slechts vergoed voor zover u verplicht zou zijn om die schade aan hem te vergoeden als deze 
verzekering niet zou bestaan.
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Artikel 2 
 
 
 
Hoe werkt het als u schade heeft?

Als deze verzekering dekking biedt, regelen wij de schade.

2.1 Wie hebben recht op een uitkering?
Wij stellen de verzekerde of zijn nabestaanden rechtstreeks schadeloos. Op deze verzekering 
kan alleen een beroep worden gedaan door:

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

2.2 Hoe wordt de schade vastgesteld?
De bepaling van de schade die voor vergoeding in aanmerking komt, de begroting van de schade 
en de vaststelling van degenen die recht hebben op vergoeding gebeurt:

 – overeenkomstig het Nederlands burgerlijk recht; en
 – alsof sprake is van een onrechtmatige daad.
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Artikel 3 
 
 
 
Wat is nog meer voor u van belang?

In dit artikel leest u over enkele onderwerpen die verder nog van belang zijn. U leest 
welke gegevens u aan ons door moet geven. En wat wij vergoeden als er andere 
verzekeringen zijn. 

3.1 Opgave gegevens voor premievaststelling 

3.1.1 Nieuw bedrijf 
Vraagt u de verzekering aan voor een nieuw bedrijf? Dan bent u bij het aangaan van de 
verzekering verplicht om ons de gegevens te verstrekken die wij nodig hebben om de 
premie vast te stellen. Deze opgave moet gebaseerd zijn op het voor uw bedrijf opgestelde 
ondernemersplan. Wij kunnen dit ondernemersplan opvragen. 

3.1.2 Bestaand bedrijf 
Vraagt u de verzekering aan voor een bedrijf dat ten minste één jaar bestaat? Dan bent u bij het 
aangaan van de verzekering verplicht op ons verzoek opgave te doen van de gegevens die nodig 
zijn om de premie vast te stellen. Wij zullen u meedelen welke gegevens wij nodig hebben. 

3.1.3 Jaarlijks nieuwe opgaaf
Op of omstreeks de vervaldatum van de verzekering vragen wij u opgave te doen van de 
gegevens die nodig zijn om de premie opnieuw vast te stellen. U dient binnen vier weken na dit 
verzoek deze opgave te verstrekken op de manier die wij aangeven. Daarna wordt de premie 
aan de hand van de opgave door ons vastgesteld. De nieuwe premie is verschuldigd vanaf de 
vervaldatum.

3.1.4 Verhoging met een percentage 
Als wij geen opgave hebben ontvangen na vier weken, wordt de premie met 50% verhoogd. 
Wij kunnen een hoger percentage verhogen, als wij gegevens hebben die dit rechtvaardigen. 
De nieuwe premie is verschuldigd vanaf de vervaldatum. 

3.1.5 Bijstelling maximale naverrekening 
Als u na verhoging van de premie volgens artikel 3.1.4 alsnog opgave doet van de gevraagde 
gegevens, wordt de premie aan de hand van die opgave opnieuw berekend. De nieuwe premie is 
dan verschuldigd vanaf de datum waarop wij de opgave ontvangen.
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3.2 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 
Verkeersschade Medewerkers niet zou bestaan? Dan gelden de volgende voorwaarden: 

 – deze Verkeersschade Medewerkers geldt als laatste;
 – deze Verkeersschade Medewerkers geldt alleen boven het recht op vergoeding dat is 

toegekend of zou zijn toegekend als de andere verzekering er niet zou zijn geweest.
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Begrippenlijst 

Aanrijding
Een botsing, aan- of overrijding.

Bestuurder
Degene die met toestemming van de rechthebbende een motorrijtuig bestuurt. Ook als 
bestuurder wordt beschouwd degene die:

 – in/op of uit/van het motorrijtuig stapt;
 – na te zijn uit- of afgestapt:

a. tijdens de rit langs de weg een noodreparatie uitvoert of helpt uitvoeren aan het 
motorrijtuig;

b. een tankstation bezoekt.

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

Gebeurtenis
Een voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen die voortvloeien uit dezelfde 
schadeoorzaak.

In-/opzittende
Degene die met toestemming van de rechthebbende in-/opzittende van een motorrijtuig is. Ook 
als een in-/opzittende wordt beschouwd degene die:

 – in/op of uit/van het motorrijtuig stapt;
 – na te zijn uit- of afgestapt:

a. tijdens de rit langs de weg een noodreparatie uitvoert of helpt uitvoeren aan het 
motorrijtuig;

b. een tankstation bezoekt.

Medewerker(s)
Werknemers die bij u in loondienst zijn. Met werknemer wordt gelijkgesteld degene als bedoeld 
in lid 4 van artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek. Eigenaren en vennoten van uw bedrijf worden daar 
niet onder begrepen.
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Molest 
Onder molest valt het volgende:
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.

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 als omschreven in de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM).

Nagelaten betrekkingen
Alle personen die bedoeld zijn in artikel 6:108 van het Burgerlijk Wetboek.  
Dit zijn o.a. de volgende personen:

 – de echtgenoot of geregistreerd partner;
 – de minderjarige kinderen van de verzekerde.

Nuclide
Kernsoort. Een soort van atoomkern.

Ongeval
Onder ongeval verstaan wij een plotseling en onverwacht geweld dat van buiten op het lichaam 
van de verzekerde inwerkt. Het moet daarbij gaan om medisch vast te stellen lichamelijk letsel 
dat rechtstreeks het gevolg is van het geweld.

Onrechtmatige daad
Een onrechtmatige daad is:

 – een inbreuk op een recht, en
 – een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of wat volgens het ongeschreven recht 

gepast is in het maatschappelijk verkeer. 

Toelichting

Als een verzekerde schade lijdt door toedoen van een ander, kan de verzekerde 
schadevergoeding eisen. Voorwaarde is dan wel dat die ander aansprakelijk is voor de schade. 
In het algemeen geldt dat iemand aansprakelijk is als hij onrechtmatig heeft gehandeld en 
schuld heeft. Iemand handelt bijvoorbeeld onrechtmatig als hij in het verkeer een andere 
verkeersdeelnemer geen voorrang verleent.
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Passagier
Degene die met toestemming van de rechthebbende in een trein, tram of vaartuig zit en degene 
die daar in- of uitstapt.

Schade
Schade aan personen en schade aan zaken.

Schade aan personen
Dit is een schade aan een persoon. Er moet sprake zijn van letsel of van aantasting van de 
gezondheid. Ook kan de persoon overlijden. Onder personenschade valt ook alle schade die 
hieruit voortkomt. 

Schade aan zaken
Beschadiging, vernietiging, vuil worden of het verloren gaan van zaken van de verzekerde.

U/uw
Degene die de verzekeringsovereenkomst is aangegaan. Het gaat dus om de verzekeringnemer.

Verzekerde
De medewerkers van de verzekeringnemer.

Verzekeringnemer
Degene die de verzekeringsovereenkomst is aangegaan

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


