
Verschillenoverzicht (gekentekende) aanhangwagens (NAOP) 
- NN ZP Agrarische bedrijven Aanhangwagen (gekentekend) 

Het onderstaande verschillenoverzicht geeft een indicatie van de verschillen tussen producten uit ons oude en nieuwe 
productassortiment. Alle verschillen en de volledige omschrijving van de rubrieken vindt u in de polisvoorwaarden onder het 
overzicht. De polisvoorwaarden blijven leidend. U kunt dan ook geen rechten ontlenen aan dit verschillenoverzicht. 

Onderwerp Polisvoorwaarden Zekerheidspakket 

 
L 03.2.19 G Landbouwwerktuigen 

 

Dekkingsgebied Europa Europees economische ruimte en landen op de groene 

kaart van het trekkende voertuig, art. 2.1 Omvang van de 

dekking 

 
Uitsluiting verhuur/ andere doeleinden, art. 2.1 Vergelijkbaar, art. 3.2 Uitsluitingen, vervoer tegen 

betaling, les, verhuur 

 
Uitsluiting opzet, art. 2.2 Vergelijkbaar, art. 3. Opzet 

 
Uitsluiting rijden onder invloed, art. 2.3 Vergelijkbaar, art. 3. Rijbevoegdheid en/of 

Bedieningsbevoegdheid, Bestuurder onder invloed 

 
Uitsluiting onbevoegde bestuurder, art. 2.4 Vergelijkbaar, art. 3. Rijbevoegdheid en/of 

Ongemachtigde bestuurder 

 Meldingsplicht gewijzigde omstandigheden, art. 7 Vergelijkbaar, art. 7. Risicowijziging 



Onderwerp Polisvoorwaarden Zekerheidspakket 

 
Kosten ter voorkoming en vermindering van schade, art. 

2.2 

Vergelijkbaar, art. 2.2 Aanvullende dekkingen, 

Beredding 

 
Accessoires, max. € 500,- per gebeurtenis, art. 13.2 Accessoires zijn meeverzekerd. Art. 1 Begrippen, en art. 

2.1 Omvang van de dekking 

 
Kosten van berging en vervoer, art. 13.3 Kosten voor berging, stalling, bewaking, transport tot 

max. € 5.000,-, art. 2.2 Aanvullende dekkingen 

 
Averij-grosse, art. 13.4 Vergelijkbaar, art. 2.2 Aanvullende dekkingen, Averij-

grosse 

 
Expertise Vergelijkbaar, art. 2.2 Aanvullende dekkingen, Expertise 

Eigen gebrek Optioneel mee te verzekeren Niet gedekt 

 
Uitsluiting onvoldoende onderhoud, art. 14.1 Vergelijkbaar, art. 3.2 Geleidelijk ontstane schade. 

Noodvoorziening Niet verzekerd Meeverzekerd tot max. de verzekerde som, art. 2.2 

Aanvullende dekkingen 

Opruiming Niet verzekerd Meeverzekerd tot max. de verzekerde som, art. 2.2 

Aanvullende dekkingen 



Onderwerp Polisvoorwaarden Zekerheidspakket 

Dagvergoeding Niet verzekerd Meeverzekerd voor zover verzekerde niet over de 

aanhangwagen kan beschikken, art. 2.2 Aanvullende 

dekkingen 

Hulpmaterialen Niet verzekerd Meeverzekerd tot max. 25% van de verzekerde som 

Schade aan derden Niet verzekerd Meeverzekerd als excedentdekking, tot max. € 

1.000.000,-, art. 2.2 Aanvullende dekkingen 

Preventievoorschriften Optioneel aanwezig in clausules onbeheerd 

 


