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Deze aanvullende voorwaarden zijn van 
toepassing: 
- voor zover hiernaar in het polisblad is verwezen; 
- als aanvulling op en met inachtneming van de 
Algemene voorwaarden Bedrijven 2005 en de 
Aanvullende voorwaarden Garageverzekering 2007 
Algemeen. 
 
Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 
 
1.1. Verzekerde 
Verzekerden krachtens deze voorwaarden zijn: 
 
1.1.1. de verzekeringnemer in de op het polisblad 
omschreven hoedanigheid; 
 
1.1.2. de ondergeschikten, huisgenoten en 
familieleden van de verzekeringnemer ten aanzien 
van de werkzaamheden die zij voor hem verrichten. 
 
1.2. Cliënt 
De eigenaar of houder van een object dat aan de 
verzekeringnemer is toevertrouwd om daaraan een 
handeling te verrichten. 
 
1.3. Objecten 
 
1.3.1. Onder objecten worden verstaan: 
motorrijwielen, personen- en bestelauto’s waarvan 
het eigen gewicht plus laadvermogen (treingewicht)  
maximaal 3500 kg bedraagt, kampeerwagens, 
werktuigen, aanhangwagens, opleggers, caravans, 
boottrailers of soortgelijke voertuigen alsmede losse 
onderdelen en accessoires. 
 
1.3.2. Onder objecten worden tevens verstaan de in 
artikel 1.3.1. vermelde objecten van verzekering-
nemer welke zijn verkocht maar nog niet zijn 
(af)geleverd, mits de verkoop bij schriftelijke 
overeenkomst is vastgelegd. 
 
Artikel 2. Omschrijving van de dekking 
 
2.1. Verzekerd is beschadiging, vermissing of 
verlies van een object van een cliënt. Tevens is 

verzekerd tot een maximum van EUR 2.500,- 
schade aan zaken die zich daarin bevinden, met 
uitzondering van geld, geldswaardige papieren en 
kostbaarheden. 
 
2.2. Verzekerd is de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid van de verzekeringnemer voor 
schade: 
 
2.2.1. die voor de cliënt voortvloeit uit de onder 2.1. 
bedoelde schade; 
 
2.2.2. door diefstal van of joyriding met voertuigen 
van cliënten; 
 
2.2.3. door het niet, of niet naar behoren uitvoeren 
van werkzaamheden aan objecten van cliënten; 
 
2.2.4. door zaken die een verzekerde in of aan 
objecten van cliënten heeft gemonteerd. 
 
2.3. Samenloop van verzekeringen 
 
Indien blijkt, dat de door deze verzekering gedekte 
schade genoemd onder 2.1., 2.2.1. en 2.2.2. 
eveneens op (een) andere verzekering(en) is 
gedekt, al dan niet van oudere datum, en/of daarop 
zou zijn gedekt, indien de onderhavige verzekering 
niet zou hebben bestaan, geldt de onderhavige 
verzekering slechts als excedent boven de dekking 
die onder de andere verzekering(en) is verleend of 
verleend zou zijn, indien deze onderhavige 
verzekering niet zou hebben bestaan. Wel zal een 
eventueel eigen risico dat op die andere 
verzekering van toepassing is worden vergoed 
evenals het eventuele verlies van korting in verband 
met schadevrij rijden.  
 
Indien op basis van wettelijke bepalingen 
vergoeding op deze basis niet mogelijk blijkt zal 
vergoeding plaatsvinden alsof samenloop niet van 
toepassing is. 
 
Artikel 3. Uitsluitingen 
 
Onverminderd de uitsluitingen genoemd in de 
Aanvullende voorwaarden Garageverzekering 2007 
Algemeen gelden voor deze rubriek nog de 
volgende uitsluitingen. 
 
Uitzonderingen hierop worden apart vermeld. 
 
Niet verzekerd is de schade aan een object dat: 
 
3.1. eigendom is van een verzekerde als bedoeld in 
artikel 1.1.; 
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3.2. aan het bedrijf is toevertrouwd voor verkoop- of 
stallingvoorwaarden; 
 
3.3. Tevens biedt deze rubriek geen dekking: 
 
3.3.1. voor de kosten van het alsnog geheel of 
gedeeltelijk opnieuw verrichten van door de 
verzekeringnemer overeengekomen 
werkzaamheden die niet - of niet naar behoren - 
waren verricht; 
 
3.3.2. voor de kosten van vervanging, verbetering 
of herstelling van door of namens de 
verzekeringnemer gemonteerde zaken die niet 
deugdelijk zijn gebleken; 
 
3.3.3. indien het motorrijtuig van een cliënt of de 
lading daarvan wordt beschadigd of verloren gaat, 
terwijl de bestuurder van dat motorrijtuig: 
a. de daarvoor wettelijk voorgeschreven leeftijd nog 
niet heeft bereikt; of 
b. niet in het bezit is van een in Nederland geldig, 
voor het motorrijtuig wettelijk voorgeschreven 
rijbewijs; of 
c. door een vonnis of een daartoe bevoegde 
instantie de rijbevoegdheid was ontzegd.  
De onder 3.3.3. a t/m c genoemde uitsluitingen 
gelden niet voor de verzekeringnemer die aantoont 
dat de daarin bedoelde omstandigheden zich buiten 
zijn weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en 
dat hem daarvoor in redelijkheid geen verwijt treft. 
 
3.3.4. Voor aansprakelijkheid of schade in of buiten 
het verkeer ontstaan als bedoeld in de artikelen 3 
en 3a van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering 
Motorrijtuigen (WAM). 
 
Artikel 4. Schadevergoeding 
 
4.1. In geval van beschadiging van een 
cliëntenobject vergoedt de maatschappij de 
reparatiekosten tot maximaal het verschil tussen de 
waarde van het object onmiddellijk vóór het 
ontstaan van de schade (de vervangingswaarde) en 
de waarde van de restanten.  
Indien de reparatiekosten de waarde van het 
motorrijtuig onmiddellijk voor de beschadiging 
verminderd met die van de restantwaarde 
overtreffen, is er sprake van totaal verlies 
 
4.2. In geval van verlies van een cliëntenobject 
wordt vergoed de vervangingswaarde van het 
object ten tijde van het verlies. 
 
4.3. Indien het cliëntenobject een personenauto is 
die: 

- ten tijde van het evenement waarbij de schade is 
ontstaan niet ouder was dan 12 maanden en een 
nieuwwaarde had van niet meer dan  
EUR 50.000,00 inclusief BTW/BPM en,  - door de 
cliënt als eerste eigenaar is verkregen, niet wordt 
gebruikt voor verhuur, het geven van rijles, vervoer 
tegen betaling of is geleasd - dan wordt de alsdan 
geldende nieuwwaarde als waarde vóór het 
evenement aangehouden (dat wil zeggen de op de 
dag van het evenement geldende prijs van een 
nieuwe personenauto van gelijk merk, type en 
uitvoering met dezelfde accessoires, vermeerderd 
met de gemaakte afleveringskosten). 
 
4.4. Indien de reparatiekosten worden begroot op 
meer dan 2/3 van de waarde, vastgesteld volgens 
de hiervoor genoemde regeling, dan kan de cliënt 
desgewenst aanspraak maken op vergoeding van 
die waarde onder aftrek van de waarde van de 
restanten. 
 
4.5. Ten aanzien van een object dat door 
verzekeringnemer aan cliënt is verkocht maar nog 
niet is afgeleverd, wordt de schadevergoeding 
gebaseerd op de inkoopprijs vermeerderd met de 
gemaakte afleveringskosten. 
 
4.6. Ten aanzien van beschadiging of verlies van 
zaken van een cliënt vindt vaststelling van de 
schadevergoeding plaats overeenkomstig hetgeen 
bepaald is in art. 4.1. respectievelijk 4.2. 
 
4.7. In geval van verduistering/diefstal/joyriding van 
het cliëntenobject en/of de zich daarin bevindende 
zaken is de maatschappij eerst na verloop van 30 
dagen nadat aanmelding bij haar en aangifte bij de 
politie is geschied, verplicht het schadebedrag te 
(doen) bepalen en de schade af te wikkelen. 
 
4.8. Indien naar de mening van de maatschappij 
een ander dan de verzekeringnemer aansprakelijk 
is voor de geleden schade zal eerst tot uitkering 
worden overgegaan nadat de schadelijdende partij 
zijn rechten inzake de geleden schade aan de 
maatschappij heeft overgedragen. 
 
Artikel 5. Verplichtingen van de 
verzekeringnemer en/of cliënt bij schade 
 
In aanvulling op het bepaalde in artikel 4 van de 
Algemene voorwaarden geldt tevens het 
navolgende. Bij diefstal, joyriding of verduistering 
van een cliëntenobject is de verzekeringnemer 
en/of cliënt verplicht onverwijld de politie van dat feit 
in kennis te stellen en zijn volledige medewerking te 
verlenen aan het in te stellen onderzoek. In geval 
van diefstal of verduistering dan wel 
schadevergoeding op basis van totaal verlies 
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dienen alle delen van het bij het motorrijtuig 
behorende kentekenbewijs, alsmede de bescheiden 
en middelen die toegang bieden tot het motorrijtuig 
of noodzakelijk zijn voor de werking hiervan op 
verlangen van de maatschappij aan haar te worden 
overhandigd. 
De maatschappij is niet tot vergoeding van de 
schade gehouden, indien de verzekeringnemer 
en/of cliënt één van deze verplichtingen niet is 
nagekomen. 


