
De door verzekerden aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke 
vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekering en worden geacht 
daarmede één geheel te vormen. Het polisblad, de daarop vermelde 
Algemene voorwaarden, verzekeringsvoorwaarden, bijzondere 
voorwaarden en clausules maken deel uit van dat geheel.
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1	 Uitbreiding	dekkingsgebied
Deze verzekering is eveneens van kracht voor gebeurtenissen binnen 
Duitsland en Frankrijk.

2	 Stakingsmolest
Meeverzekerd zijn verlies, beschadiging en kosten zoals omschreven 
in artikel 2.2 van de op het polisblad genoemde verzekerings-
voorwaarden casco dekking veroorzaakt door: 
a  binnenlandse onlusten;
b  oproer.
Voor de betekenis van deze begrippen gelden de begripsomschrijvingen 
die door het Verbond van Verzekeraars in Nederland op 2 november 
1981 bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag zijn 
gedeponeerd.

3	 Financiering
Zolang niet uit een schriftelijke verklaring van de financier blijkt, dat 
de eigendom van het object op de verzekeringnemer is overgegaan, 
zullen de krachtens de cascoverzekering verschuldigde schade-
vergoedingen en een eventuele premierestitutie aan de financier 
worden uitbetaald. 
Verzekeraar is verplicht bij wijziging of beëindiging van de verzekering 
daarvan kennis te geven aan de financier.

4	 Geen	B.T.W.
Bij de vaststelling van de schade aan het verzekerde object zal geen 
rekening worden gehouden met de toepasselijke bepalingen van de 
Wet op de Omzetbelasting 1968 (B.T.W.). 
Eventuele schadeuitkeringen geschieden derhalve zonder vergoeding 
van B.T.W.

5	 Diefstal	-	nachtrisico
a  Schade bestaande uit diefstal, vermissing, zoekraken ed. van de 

objecten wordt uitsluitend vergoed, indien sporen van braak 
aanwezig zijn aan het deugdelijk afgesloten vervoermiddel;

b  tussen 22.00 uur (of zoveel eerder of later als de reis voor die dag 
wordt beëindigd) en 8.00 uur (of zoveel eerder als de reis voor die 
dag wordt aangevangen) is schade bestaande uit diefstal, 
vermissing, zoekraken e.d. van de objecten uitsluitend gedekt na 
sporen van braak aan een deugdelijk afgesloten pand waarin het 
vervoermiddel is gestald.

6	 Diefstal	tijdens	verblijf
Schade bestaande uit diefstal, vermissing en zoekraken en dergelijke 
van de objecten wordt uitsluitend vergoed, indien aantoonbare 
sporen van braak aanwezig zijn aan de verblijfplaats waarin de 
objecten zich bevinden.

7	 Diefstal
Het object dient zowel in gekoppelde als in ontkoppelde toestand te 
zijn versloten door middel van een goed werkend slot. Verzekerde 
heeft alleen dan recht op vergoeding van schade door diefstal, 
vermissing en zoekraken indien hij aantoont dat aan bovenstaande 
voorwaarde ten tijde van de diefstal, vermissing of zoekraken was 
voldaan.

8	 Graffiti
Vervallen - zie voorwaarden

9	 Vandalisme
Vervallen - zie voorwaarden

10	 Excluis	schade	aan	ondergrondse	objecten
Van de dekking van deze verzekering is uitgesloten aansprakelijkheid 
en kosten ontstaan door schade aan objecten onder de grond 
respectievelijk onder water, alsmede de daaruit voortvloeiende schade.

11	 Voorwerpen	in	gewassen
Ten aanzien van verlies of beschadiging van het object als gevolg van 
een zich tussen de te bewerken grond of gewassen bevindend 
voorwerp, geldt een eigen risico van e 500,–. Indien op het polisblad 
een hoger eigen risico is vermeld geldt in een dergelijk geval dit 
hogere eigen risico.

12	 Motorclausule
Ten aanzien van het motorisch gedeelte van het verzekerde object 
wordt artikel 2.2 a van de verzekeringsvoorwaarden LCU vervangen 
door:
Verlies of beschadiging van het object of deel daarvan als gevolg van:
1 een van buiten aankomend onheil;
2  brand, ontploffing, botsen, aanraken, stoten, slippen, omslaan of 

te water of van de weg geraken als gevolg van enig gebrek, eigen 
bederf of uit de aard en de natuur van het object zelf onmiddellijk 
voortspruitende.

13	 Luchtbanden
De uitsluiting in de op het polisblad genoemde dekkingsmodule ten 
aanzien van luchtbanden is niet van toepassing. Gedekt zijn verlies en 
beschadiging van de luchtbanden als gevolg van een van buiten 
aankomend onheil.
In geval van een gedekte schade aan luchtbanden geldt een eigen 
risico van 25% van het schadebedrag met als minimum het op het 
polisblad vermelde eigen risico voor andere schade aan het casco.
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14	 Uitsluiting	vervoer	van	gevaarlijke	stoffen
Op uitdrukkelijk verzoek van de verzekeringnemer is overeengekomen 
dat de in verzekeringsvoorwaarden LAU dekking voor aansprakelijkheid 
van verzekerde op grond van artikel 3a van de Wet Aansprakelijkheids-
verzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) tot maximaal  e 10.000.000,– per 
gebeurtenis is doorgehaald.
Indien zich derhalve een schade voordoet door of met gevaarlijke 
stoffen, dan zal in afwijking van hetgeen in de W.A.M. bepaalde, de 
verzekering geen dekking bieden voor het in de W.A.M. bedoelde 
risico van aansprakelijkheid voor schade door een gevaarlijke stof aan 
boord van de volgens de polis (mee)verzekerde objecten. Mocht de 
verzekeraar op grond van de W.A.M. dergelijke schade toch moeten 
vergoeden, dan is hij gerechtigd de schadevergoeding van de 
verzekeringnemer terug te vorderen.

15	 Datum-gerelateerde	storingen
Vervallen - zie voorwaarden

16	 Beperking	Eigen	Gebrek	Termijn
De in artikel 2.2.a van de verzekeringsvoorwaarden Landmaterieel 
casco uitgebreid LCU genoemde termijn van 5 jaar wordt geacht te 
zijn gewijzigd in 3 jaar.

17	 Wielklem/Disselslot
Indien het verzekerd object niet gestald is in een afgesloten ruimte, 
zal het verzekerde object door middel van een deugdelijke wielklem 
en disselslot versloten moeten zijn.
Verzekeringnemer heeft alleen dan recht op vergoeding van schade 
door diefstal indien hij aantoont dat ten tijde van de diefstal aan 
bovenstaande voorwaarde was voldaan.

18	 Kingpin	clausule
In ontkoppelde toestand is het risico van schade door diefstal, 
vermissing, zoekraken uitsluitend verzekerd indien:
• het verzekerd object ten tijde van de diefstal was versloten door 

middel van een door SCM of een soortgelijke instantie goedgekeurd 
kingpinslot, of;

• het verzekerd object was gestald in een deugdelijk afgesloten pand 
of afgesloten gedeelte van een pand.

19	 Insluiting	hei-	en	sloopwerkzaamheden
De uitsluiting in de op het polisblad genoemde dekkingsmodule(s) 
ten aanzien van heien sloopwerk is niet van toepassing.
Voor casco en/of W.A. schade ontstaan door en als gevolg van heien/of 
sloopwerkzaamheden bedraagt het eigen risico per schadegeval 10% 
van het schadebedrag, met een minimum eigen risico van e 1.000,– 
per gebeurtenis per object en een maximum van e 2.500,– per 
gebeurtenis per object, voor zowel casco als W.A. schaden 
afzonderlijk.

20	 Stormclausule
Vervallen - zie voorwaarden

21	 Krassen,	schrammen
Van de dekking van deze verzekering is tevens uitgesloten schade 
bestaande uit krassen, schrammen, deuken, putten of andere 
soortgelijke beschadigingen.

22	 Dieren
Uitdrukkelijk is van deze verzekering uitgesloten iedere schade 
ontstaan of verergerd door het (de) vervoerde of te vervoeren dier(en).

23	 Uitbreiding	met	vandalisme
Vervallen - zie voorwaarden

24	 Verhuur
Het is aan Verzekeraar bekend dat het verzekerde object verhuurd kan 
worden en derhalve zal, ingeval van verhuur, de navolgende bepaling 
op de verzekering van toepassing zijn:
Schade aan of veroorzaakt door het verzekerde object tijdens verhuur 
wordt uitsluitend vergoed indien verzekeringnemer een door de 
huurder ingevulde en ondertekende huur- of lease-overeenkomst kan 
overleggen alsmede een kopie van een door de Nederlandse overheid 
toegelaten geldig identiteitsbewijs van de huurder. Tevens dient 
verhuur van de verzekerde objecten uitsluitend op gedeponeerde 
voorwaarden plaats te vinden.
Onderverhuur door de huurder is nimmer toegestaan. Schade 
ontstaan door of tijdens onderverhuur wordt niet onder deze 
verzekering vergoed.
Voorts is nadrukkelijk overeengekomen dat tijdens verhuur van het 
verzekerd object geen schade aan eigen zaken van de huurder is 
verzekerd.
N.B. Ingeval van uitlenen zijn de bepalingen van deze clausule naar 
analogie van toepassing.

25	 Verhuur:	uitsluiting	verduistering
Vervallen - zie voorwaarden

26	 Uitsluiting	diefstal
In tegenstelling tot hetgeen vermeld is in de van toepassing zijnde 
verzekeringsvoorwaarden, biedt de verzekering van dit object geen 
dekking tegen de risico’s van diefstal, verduistering en vermissing.

27	 Oldtimer
In aanvulling op de polisvoorwaarden is het navolgende van 
toepassing:
1 het verzekerde object is ouder dan 25 jaar; 
2 het verzekerde object moet in originele, dan wel authentieke staat 

zijn, dan wel het is de bedoeling dat het object in de zeer nabije 
toekomst als zodanig wordt gerestaureerd; 

3 het gebruik van het verzekerde object is beperkt tot hobbymatig 
gebruik dan wel gebruik ten behoeve van een hobby. 
Beroepsmatige werkzaamheden zijn van dekking uitgesloten;

4 demonstraties van werkwijzen bij bijzondere gelegenheden en 
tijdens tentoonstellingen zijn toegestaan, alsmede het meedoen 
aan optochten en corso’s; 

5 het passagiersrisico is van deze dekking uitgesloten; 
6 bij meerdere verzekerde tractoren is het tegelijkertijd gebruiken 

toegestaan, mits de bestuurder(s) minimaal in het bezit zijn van een 
tractorrijbewijs;

7 de dekking schade aan eigen zaken van verzekeringnemer is niet 
van toepassing ingeval een verzekerd object een ander op deze 
polis verzekerd object beschadigd.
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