Specifieke Verzekeringsvoorwaarden
Landmateriaal - Werkmateriaal (SVLW-2019)
De Algemene Verzekeringsvoorwaarden ABN AMRO BedrijfsPolis
en de Specifieke Verzekeringsvoorwaarden vormen één geheel.
Indien er sprake is van strijdigheid tussen deze voorwaarden gaan
de Specifieke Verzekeringsvoorwaarden voor.
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Onder de verzekering zijn onder meer begrepen: breuk, materiaalen constructiefouten, eigen gebreken al dan niet verborgen (zowel
de fout en het gebrek zelf als de gevolgen daarvan), schuld,
nalatigheid, verzuim of kwaadwilligheid van onverschillig welke
personen (daaronder begrepen leidinggevende en
toezichthoudende) al dan niet in dienst van verzekerde, diefstal,
vermissing en verduistering.

4 Specifieke bepalingen
2.3 Aansprakelijkheid
Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen
1.1 Verzekerden

- de verzekeringnemer;
- de eigenaar, bezitter, houder of bestuurder en de gemachtigde
gebruiker van de verzekerde zaak;
- degene die door de verzekerde zaak wordt vervoerd;
- de werkgever van de bovenvermelde verzekerden voor zover die
wettelijk aansprakelijk is.
1.2 Verzekerde zaak

De op de polis omschreven verzekerde zaak met de daarbij
behorende uitrusting en toebehoren.
1.3 Aanhangwagen

Met een aanhangwagen wordt ook bedoeld een oplegger, caravan,
ander object zonder eigen voortbewegingskracht of voorwerp dat
volgens artikel 1 van de Wet Aansprakelijkheids-verzekering
Motorrijtuigen (W.A.M.) wordt gelijkgesteld met een
aanhangwagen.

2.3.1 De verzekering voldoet aan de bepalingen van de W.A.M.

Verzekerd is:
2.3.2 De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekerden

ontstaan binnen het verzekeringsgebied. Dit tot maximaal de in de
polis vermelde bedragen per gebeurtenis voor alle verzekerden
samen voor schade aan personen en zaken, met inbegrip van de
daaruit voortvloeiende schade, veroorzaakt met of door:
- de verzekerde zaak of enig onderdeel daarvan;
- de verzekerde zaak vervoerde lading en of last;
- de aanhangwagen die aan de verzekerde zaak is gekoppeld of na
koppeling daarvan is losgemaakt of losgeraakt, zolang zij nog niet
buiten het verkeer tot stilstand zijn gekomen;
- enige werkzaamheid en of handeling met en/of door de
verzekerde zaak of enig onderdeel daarvan;
- enige werkzaamheid en of handeling met en/of de door de
verzekerde zaak vervoerd wordende lading en of last.
De verzekerden worden ten opzichte van elkaar en onderling
als derden beschouwd.

Artikel 2 Omvang van de dekking
2.1 Verzekeringsgebied

2.3.3 Proceskosten en wettelijke rente

Deze verzekering biedt dekking binnen het op de polis omschreven
dekkingsgebied. Bij overschrijding van dit gebied blijft de
verzekering onverminderd van kracht tegen een eventueel nader te
bepalen premieaanpassing. Verzekeraar zal het een
verzekeringnemer niet tegenwerpen indien een overschrijding eerst
achteraf wordt gemeld. Verzekeringnemer is echter in ieder geval
verplicht zo spoedig mogelijk na afloop van de verzekeringstermijn
op te geven of overschrijdingen hebben plaatsgevonden. In
afwijking van het bovenstaande zijn overschrijdingen buiten het
gebied van Nederland, België, Luxemburg en Duitsland slechts
gedekt indien vooraf daarvan aan de verzekeraar is kennis gegeven.

Indien deze verzekering dekking biedt tegen aansprakelijkheid,
vergoedt verzekeraar eveneens:
- de kosten waarin een verzekerde mocht worden veroordeeld ter
zake van een door hem met goedvinden of op verlangen van
verzekeraar gevoerde procedure en de kosten van in opdracht van
verzekeraar verleende rechtsbijstand;
- de kosten waarin verzekeraar mocht worden veroordeeld ter zake
van een door de benadeelde tegen hem aanhangig gemaakte
procedure;
- de door een verzekerde over het gedekte schadebedrag
verschuldigde wettelijke rente.

2.2 Casco

2.3.4 Zekerheidstelling

Verzekerd is:

Indien door een gedekt voorval aan een verzekerde een
vrijheidsbeperking is opgelegd of de verzekerde zaak in beslag is
genomen ter waarborging van de rechten van een benadeelde, zal
verzekeraar ten behoeve van verzekerde een zekerheid stellen
indien daardoor opheffing van de vrijheidsbeperking of van het
beslag kan worden verkregen.
De verzekerde is gehouden verzekeraar schriftelijk te machtigen
over het door hem gestorte bedrag te beschikken zodra het is
vrijgegeven en al zijn medewerking te verlenen om terugbetaling te
verkrijgen.

2.2.1 Schade aan of verlies van een verzekerde zaak of een
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deel daarvan door een plotselinge onvoorziene gebeurtenis.
2.2 2 Bij een verzekerde zaak jonger dan zes jaar

De in 2.2.1 genoemde gebeurtenis evenals de gevolgen van eigen
gebrek of schade vanwege de aard van de verzekerde zaken.
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2.4 Schade aan andere zaken

Schade door een verzekerde zaak aan andere zaken die:
- toebehoren aan verzekeringnemer;
- in gebruik zijn bij verzekeringnemer.
Bovenstaande met uitzondering van artikel 2.8.2 laatste
gedachtestreepje. Voor schaden onder dit artikel geldt een eigen
risico van € 1.000,-.
Uitgesloten is schade:
- door bedrijfs- en of gevolgschade;
- aan zaken die zich op of in het werkmaterieel bevinden;
- aan zaken tijdens het laden en of lossen;
- aan zaken die aan het werkmaterieel zijn gekoppeld;
- die door een specifieke verzekering is gedekt.
2.5 Vervallen
2.6 De wijze van vervoer en verplaatsing van het verzekerde object

door derden is gedekt, indien de rechten van verzekeraar niet
worden geschaad.
2.7 Bijzondere bepalingen
2.7.1 Diefstal

Ingeval van diefstal of vermissing van of verduistering van of
joyriding met het verzekerde object geldt voor cascoschade een
(extra) eigen risico van 10% van het schadebedrag met een
minimum van € 500,-.
Het (extra) eigen risico zal worden toegepast samen met eventuele
andere van toepassing zijnde eigen risico’s. Voor de toepassing van
het extra eigen risico maakt het geen verschil of het object later
geheel of gedeeltelijk wordt teruggevonden.
Het (extra) eigen risico zal niet worden toegepast indien:
- het object, was uitgerust met een door met een minimaal
VbV/SCM goedgekeurd alarmsysteem; en
- dit beveiligingssysteem in overeenstemming is met de
voorgeschreven beveiligingsklasse conform de opgenomen risicoindeling; en
- dit beveiligingssysteem jaarlijks is gecontroleerd en goedgekeurd
door een SCM-BMWT erkend inbouwbedrijf; en
- dit beveiligingssysteem ten tijde van de diefstal, vermissing,
verduistering of joyriding in werking was; en
- voor het overige de normale zorgvuldigheid is betracht, ten einde
het risico van diefstal, vermissing, verduistering of joyriding te
voorkomen.
2.7.2 Kabels, buizen en/of leidingen

Ingeval van schade toegebracht aan ondergrondse kabels, buizen
en/of leidingen geldt een eigen risico van € 1.000,-. Dit eigen risico
zal niet worden toegepast indien:
- verzekerde voorafgaande aan het uitvoeren van graaf- of
grondverzetwerkzaamheden, onderzoek heeft gedaan naar de
ligging van kabels, buizen en/of leidingen door middel van het
opvragen van gegevens bij het KLIC (Online) en, indien de
werkzaamheden worden uitgevoerd op niet-openbare (water)
wegen of (bedrijfs)terreinen, de gegevens bij de eigenaar of de
beheerder van de betreffende wegen of terreinen heeft
opgevraagd; en
- verzekerde zich, met inachtneming van de hierboven bedoelde
gegevens, van de juiste ligging van kabels, buizen en/of leidingen
heeft vergewist door middel van handmatig controleren of
vrijmaken van de betreffende objecten.
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2.8 Uitsluitingen
2.8.1 Van de in artikel 2.2.1 en 2.2.2 omschreven dekking is

uitgesloten:
- schade door slecht onderhoud van de verzekerde zaak;
- schade aan alleen luchtbanden;
- schade door normale slijtage.
2.8.2 Van de in artikel 2.3 omschreven dekking is uitgesloten:

- personenschade en de gevolgen daarvan, toegebracht aan de
bestuurder van het verzekerde object dat het ongeval heeft
veroorzaakt;
- personenschade en de gevolgen daarvan van degene die zich op of
in de verzekerde zaak of een aanhanger bevinden, anders dan de
daarvoor ingerichte (extra) zit- of staanplaatsen;
- de aansprakelijkheid van degene, die de verzekerde zaak bestuurt,
bedient of zich daarop bevindt zonder uitdrukkelijke of
stilzwijgende machtiging van iemand, die tot machtigen bevoegd
is;
- de aansprakelijkheid van de bezitter te kwader trouw of van de
houder te kwader trouw;
- de aansprakelijkheid van een verzekerde (waaronder niet te
verstaan leidinggevend of toezichthoudend personeel van
verzekerde) voor schade, die voor hem het beoogde of zekere
gevolg is van zijn handelen of nalaten;
- de aansprakelijkheid voor schade door verlies of beschadiging van
met de verzekerde zaak vervoerde zaken (ook tijdens het laden en
lossen daarvan) en verlies of beschadiging van aanhangwagens of
andere zaken die aan de verzekerde zaak zijn gekoppeld of na
koppeling daarvan zijn losgemaakt of losgeraakt, zolang zij nog
niet buiten het verkeer tot stilstand zijn gekomen.
2.8.3 Vervallen
2.8.4 Vervallen
2.8.5 Ontbreken rijbevoegdheid

Schade ontstaan terwijl de feitelijke bestuurder:
- niet in het bezit is van een geldig voor het besturen van het
motorrijtuig wettelijk voorgeschreven rijbewijs;
- de rijbevoegdheid bij rechterlijk vonnis is ontzegd of niet voldoet
aan andere door of op grond van de wet gestelde bepalingen met
betrekking tot de bevoegdheid tot het besturen van het verzekerde
motorrijtuig.
2.8.6 Alcohol e.d.
Schade aan het motorrijtuig wanneer de bestuurder van het
motorrijtuig ten tijde van de gebeurtenis onder zodanige invloed
van alcoholhoudende drank en of enig ander bedwelmend of
opwekkend middel verkeerde, dat hem/haar het besturen van het
motorrijtuig bij wet of overheid niet zou zijn toegestaan.
2.8.7 Ander gebruik
Tenzij anders overeengekomen en als zodanig op de polis vermeld,
schade ontstaan terwijl het motorrijtuig was verhuurd, werd
gebruikt voor vervoer van personen tegen betaling of voor andere
doeleinden dan aan de verzekeraar is opgegeven.

Artikel 3 Specifieke schadebepalingen

3.3.1.1 Verzekeraar dient in de gelegenheid gesteld te worden de

3.1 Verplichtingen na een schadegeval

reparatie te controleren. Wanneer reparatie niet plaatsvindt omdat
dit in redelijkheid niet kan worden gevergd, zal door partijen een
regeling worden getroffen met betrekking tot de vergoedingsplicht
van verzekeraar.

Ingeval van schade aan derden dient verzekerde zich te onthouden
van het erkennen van schuld of het doen van een toezegging tot
enige betaling.
Indien verzekeraar bewijst dat door het niet nakomen van deze
verplichting de schade is vergroot, verliest verzekerde zijn recht op
schadevergoeding van dit meerdere.
3.2 Regeling van schade
3.2.1 De schade wordt vastgesteld in onderling overleg of door een

door verzekeraar aan te wijzen en te betalen deskundige.
Verzekerde heeft het recht eveneens – op zijn kosten – een
deskundige aan te wijzen. Voor het geval de taxaties verschillen
benoemen de twee deskundigen een derde deskundige die een
bindende uitspraak zal doen binnen de grenzen van hun taxaties.
De kosten van deze derde deskundige zijn voor de helft voor
rekening van verzekeraar en voor de helft voor die van verzekerde.
3.2.2 Indien verzekeraar op grond van de W.A.M. of een

soortgelijke buitenlandse wet aan een benadeelde een
schadevergoeding verschuldigd wordt, die hij volgens andere
wettelijke bepalingen of verzekeringsvoorwaarden een verzekerde
zou kunnen weigeren, is hij gerechtigd het door hem verschuldigde
– vermeerderd met de door hem ter zake gemaakte kosten – op die
verzekerde te verhalen.
3.2.3 Vervallen
3.2.4 Verzekeraar zal de door hem op grond van de artikelen

2.2.1, 2.2.2 en 2.4 betaalde schade niet verhalen op:
- verzekeringnemer, eigenaar, bezitter te goeder trouw of houder te
goeder trouw;
- degene, die het verzekerde object bestuurt, bedient of zich daarop
bevindt met uitdrukkelijke of stilzwijgende machtiging van
iemand die tot machtigen bevoegd is;
- de werkgever van de hiervoor genoemde personen, indien deze in
die hoedanigheid voor de schade aansprakelijk is, tenzij er sprake
is van opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of al dan niet
bewuste merkelijke schuld van degene die de schade heeft
veroorzaakt.

3.3.1.2 Behalve de in artikel 3.3.1 omschreven schade vergoedt

verzekeraar, zo nodig boven het in de polis genoemde bedrag, de
volgende kosten:
- kosten ter voorkoming of vermindering van een gedekte schade,
onverschillig of deze kosten het beoogde resultaat hebben gehad.
Hieronder worden niet alleen verstaan met geld betaalde of te
betalen uitgaven, maar ook op geld waardeerbare opofferingen;
- kosten van de ten gevolge van een gedekte schade noodzakelijke
bewaking of het vervoer van de verzekerde zaak naar de dichtstbij
gelegen geschikte herstelplaats;
- kosten van ten gevolge van een gedekte schade verplichte of door
verzekeringnemer redelijkerwijs nodig geachte opruiming na
verlies van het verzekerde object of daarmee gelijk te stellen
schade;
- bijdrage in Averij Grosse; en wel tot ten hoogste de op de polis
genoemde bedragen.
3.3.2 Aansprakelijkheid
3.3.2.1

- Verzekeraar vergoedt de schade als bedoeld in artikel 2.3 voor
alle verzekerden samen per gebeurtenis tot ten hoogste het op de
polis genoemde bedrag;
- Voor gebeurtenissen, die plaatsvinden in een tot het
geldigheidsgebied behorend land waarin op grond van de daar
geldende wettelijke bepalingen betreffende verplichte verzekering
van aansprakelijkheid voor motorrijtuigen een hoger bedrag wordt
geëist, zal dit hogere bedrag als verzekerd bedrag gelden.
3.3.2.2 Proceskosten en wettelijke rente

De in artikel 2.3.3 bedoelde kosten en rente worden vergoed boven
het op de polis genoemde bedrag.
3.3.2.3 Zekerheidstelling

Verzekeraar stelt de zekerheid omschreven in artikel 2.3.4 tot ten
hoogste het bedrag van de verzekerde zaak.
3.3.3 Schade aan andere zaken

3.3 Vergoeding van schade

Verzekeraar vergoedt de in artikel 2.4 omschreven schade tot ten
hoogste € 125.000,-.

3.3.1 Schade aan de verzekerde zaak (dagwaarde)

Verzekeraar vergoedt ingeval van schade als omschreven in
artikel 2.2.1 en 2.2.2:
- bij verlies de waarde van de verzekerde zaak onmiddellijk voor de
schade tot ten hoogste het op de polis genoemde bedrag;
- bij beschadiging de reparatiekosten, waarop in mindering wordt
gebracht een redelijke aftrek voor normale slijtage en de waarde
van eventuele restanten.
De schadevergoeding zal nimmer hoger zijn dan het bedrag dat
bij verlies zou zijn betaald. Verzekeraar doet geen beroep op
onderverzekering.

Blad 3

3.3.4 Kabels, buizen en/of leidingen

Verzekeraar vergoedt de in artikel 2.7.2 omschreven schade tot ten
hoogste € 250.000,- per aanspraak en per verzekeringsjaar.
Artikel 4 Specifieke bepalingen
4.1 Automatische bijverzekering na schade

De verzekering blijft na het voorval van kracht voor het
oorspronkelijk verzekerde bedrag verminderd met een bedrag gelijk
aan de schadevergoeding. Het schadebedrag wordt geacht per
schadedatum te zijn bijverzekerd. Verzekeraar heeft het recht voor
deze bijverzekering premie in rekening te brengen.

4.2 Wijzigingen aan de verzekerde zaak

De verzekering blijft onverminderd van kracht wanneer er
wijzigingen aan het verzekerde object worden aangebracht.
4.3 Vervallen
4.4 Vervallen
4.5 Afwijkende bepalingen
4.5.1 Artikel 2.9.3.c tweede gedachtestreepje van de Algemene

Voorwaarden ABN AMRO BedrijfsPolis is niet van toepassing op
de verzekeringsdekking uit hoofde van de W.A.M.
4.5.2 Artikel 2.9.3.c derde gedachtestreepje van de Algemene

Voorwaarden ABN AMRO BedrijfsPolis is niet van toepassing op
de verzekeringsdekking uit hoofde van de W.A.M. wanneer het
object gestald wordt in een andere lidstaat van de Europese Unie
dan Nederland.
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