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Art. 1 Begripsomschrijvingen
		 1. verzekerde
			
a. u;
			
b. 	de eigenaar, de bezitter en de houder van het
werkmaterieel;
			
c.	degeen die met uw toestemming gebruik maakt van
het werkmaterieel;
		 2.	werkmaterieel
			het op het polisblad omschreven werktuig, inclusief de
standaard aanwezige algemeen gebruikelijke accessoires.
Onder werkmaterieel wordt ook begrepen een tijdelijk
vervangend gelijksoortig werktuig;
		 3.	vervangingswaarde:
			het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van een naar
soort, kwaliteit, staat en ouderdom gelijkwaardige zaak.
			Als er geen vervangingsmarkt bestaat dan wordt als de
vervangingswaarde aangehouden de hoogste uitkomst
van:
			
-	de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag voor
technische veroudering of
			
-	de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag voor
economische veroudering.
		 	Daarbij rekening houdende met de staat van onderhoud
van de zaak.
		 4. totaal verlies
			
van totaal verlies is sprake:
			
a.	na diefstal, verduistering of vermissing, mits er
dertig dagen zijn verstreken sinds de datum van
melding bij de politie en u dan nog steeds niet de
over het werkmaterieel kunt beschikken.
			
b.	in geval van volledige vernietiging van het
werkmaterieel;
			
c.	als de reparatiekosten meer bedragen dan de
vervangingswaarde het werkmaterieel onmiddellijk
voor de gebeurtenis verminderd met de waarde van
de restanten na de gebeurtenis.
		 5. bereddingskosten
			de door of namens verzekerde gemaakte kosten voor het
treffen van maatregelen om een dreigend gevaar
waartegen verzekerd is te voorkomen of daarna gemaakt
ter voorkoming of vermindering van schade aan
verzekerde zaken. Onder gemaakte kosten wordt tevens
verstaan schade aan zaken die bij het nemen van de hier
bedoelde maatregelen worden ingezet.
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Het vaststellen van het verzekerde bedrag

Het verzekerde bedrag is vastgesteld op basis van de
oorspronkelijke cataloguswaarde (is de adviesprijs van het
werkmaterieel naar model en type in de prijscourant van de
fabrikant – af fabriek – op het moment dat het
werkmaterieel nieuw werd gekocht inclusief de standaard
accessoires). Als op het polisblad (andere) accessoires
gespecificeerd staan, zijn deze ook in het verzekerde bedrag
begrepen
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Wijziging premiebepalende factoren

De premie voor deze verzekering is mede gebaseerd op de
aard van uw bedrijf en de te verrichten werkzaamheden. U
bent verplicht ons of de verzekeringsadviseur onmiddellijk in
kennis te stellen van een wijziging in de aard van het bedrijf
of het gebruik van het werkmaterieel. Bij wijziging van een
premiebepalende factor hebben wij het recht de premie aan
te passen per een door ons vast te stellen datum. Deze
premieaanpassing geeft u niet het recht de verzekering per
die datum te beëindigen.

Geldigheidsgebied

De dekking is van kracht in Benelux en Duitsland.

Wat is verzekerd?

Verzekerde risico’s
Wij vergoeden u tot ten hoogste het verzekerde bedrag de
materiële schade aan of verlies van het werkmaterieel door
de volgende gebeurtenis(sen):
1. 	brand, explosie, zelfontbranding, kortsluiting of
blikseminslag. Voor de gebeurtenissen: zelfontbranding
en kortsluiting vergoeden wij geen schade indien het
werkmaterieel twintig jaar of ouder is;
2. 	storm, voor zover het werkmaterieel zich tijdens de
storm in een gebouw bevindt. Onder storm wordt
verstaan wind met een snelheid van tenminste 14 meter
per seconde (windkracht 7);
3. 	overstroming, vloedgolf, hagel, lawine, vallend
gesteente, instorting, aardverschuiving, aardbeving of
soortgelijke natuurrampen;
4.	diefstal, vermissing, oplichting, verduistering, joyriding
of een poging daartoe;
5.	een plotseling van buiten komend onheil zoals botsen,
stoten, slippen, omslaan van de weg of te water raken,
evenals schade veroorzaakt door glasbreuk.
Extra vergoeding
Wij vergoeden ook, zonodig boven het verzekerde bedrag, de
kosten van:
1. 	berging; waaronder verstaan de kosten van berging
indien het werkmaterieel als gevolg van een gedekte
gebeurtenis niet meer op eigen kracht verplaatst kan
worden;
2.	vervoer; waaronder verstaan de kosten van vervoer naar
de dichtstbijzijnde reparatie-inrichting waar de
beschadiging kan worden hersteld, indien die
beschadiging is opgetreden als gevolg van een gedekte
gebeurtenis;
3. 	noodreparaties; waaronder verstaan de kosten van
noodreparaties, als gevolg van een gedekte gebeurtenis,
exclusief noodruiten;
4. 	averij-grosse; waaronder verstaan uw bijdrage in de
averijgrosse bij vervoer van het werkmaterieel over
water;
5. 	opruiming; waaronder verstaan de kosten van lichting
en/of opruiming van werkmaterieel, als gevolg van een
gedekte gebeurtenis.

Extra dekking

Slijtage en fouten
Wij vergoeden de schade van de artikel 5 lid A vermelde
gebeurtenissen ook indien deze veroorzaakt zijn door
slijtage, reparatie-, constructie- en materiaalfouten of door
eigen gebrek. De herstelkosten van slijtage, reparatie-,
constructie- en materiaalfouten of het eigen gebrek zelf
vergoeden wij niet. Wij vergoeden nimmer de kosten van
onderhoud en de kosten verband houdend met het herstel
en vervanging van onderdelen voor zover deze voortvloeien
uit normale slijtage.
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Eigen gebrek zelf
Indien op het polisblad is vermeld dat het eigen gebrek zelf is
meeverzekerd, dan vergoeden wij eveneens de herstelkosten
van constructie- en materiaalfouten en het eigen gebrek zelf.
Voor deze dekking geldt boven een eventueel op het
polisblad vermelde eigen risico een extra eigen risico van €
110,- per gebeurtenis. De dekking van eigen gebrek eindigt
automatisch per de hoofdpremievervaldatum na het jaar
waarin het werkmaterieel vier jaar oud is geworden.
Tijdelijke vervanging
Deze verzekering is ook van kracht voor schade of verlies van
een naar type en prijsklasse gelijksoortig werktuig dat het
verzekerde werktuig vervangt. Dit geldt uitsluitend:
-	voor zover de schade is ontstaan door een in artkel 5 lid
A vermelde gebeurtenis en
- 	voor een vervangend werktuig, dat niet aan de
verzekerde of diens echtgeno(o)t(e)/partner toebehoort
en
- 	het werkmaterieel in verband met reparatie, onderhoud
of revisie bij een hiervoor erkend herstelbedrijf tijdelijk
niet beschikbaar is en de vervanging niet langer duurt
dan dertig dagen en
- 	voor zover er voor het vervangende werktuig niet al een
andere verzekering van toepassing is, al dan niet van
oudere datum.
Bereddingskosten
Boven het verzekerde bedrag vergoeden wij de
bereddingskosten.
Bedieningsfouten en onoordeelkundig gebruik
Indien op het polisblad is vermeld dat bedieningsfouten zijn
meeverzekerd, dan vergoeden wij ook schade aan of geheel
of gedeeltelijk verlies van het werkmaterieel door
onoordeelkundig gebruik en/of bedieningsfouten. Voor deze
dekking geldt boven een eventueel op het polisblad vermeld
eigen risico een extra eigen risico van € 110,- per
gebeurtenis.
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Wat is niet verzekerd?

In aanvulling op de uitsluitingen vermeld in artikel 11 van de
algemene voorwaarden is eveneens van de verzekering
uitgesloten:
A Alcohol en drugs
		 schade ontstaan terwijl het werkmaterieel gekoppeld is aan
een motorrijtuig (waaronder ook verstaan een zelfrijdend
werkmaterieel) en de bestuurder van dit motorrijtuig:
		 1.	onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank en/
of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeert, dat
hij geacht moet worden niet in staat te zijn het
motorrijtuig naar behoren te besturen;
		 2.	het motorrijtuig bestuurde na zodanig gebruik van
alcoholhoudende drank, dat het alcoholgehalte van zijn
bloed hoger blijkt te zijn geweest dan 0,5 milligram
alcohol per milliliter bloed, dan wel het alcoholgehalte
van zijn adem hoger blijkt te zijn geweest dan 220
microgram alcohol per liter uitgeademde lucht;
		 3.	bij verdenking van het rijden onder invloed van
alcoholhoudende drank een ademtest, urine of
bloedproef weigert;
B Ander gebruik verzekerd werkmaterieel
		 schade veroorzaakt, terwijl het verzekerde werkmaterieel
werd gebruikt voor:
		 1. verhuur;
		 2. 	andere doeleinden dan aan ons zijn opgegeven of door
de wet zijn toegelaten.
C Onbevoegd besturen
		 schade ontstaan terwijl het werkmaterieel gekoppeld is aan
een motorrijtuig (waaronder ook verstaan zelfrijdend
werkmaterieel) en de bestuurder van dit motorrijtuig:
		 1. 	niet in het bezit is van een (voor zover nodig) geldig voor
het besturen van het werkmaterieel wettelijk voor
geschreven rijbewijs.
			
Deze uitsluiting geldt niet als:
			
- 	de betrokkene minimaal 14 jaar is en het
landbouwwerktuig redelijkerwijs goed kan besturen
of
bedienen;
			
-	en het landbouwwerktuig wordt gebruikt voor
agrarische doeleinden, maar niet voor werkzaam
heden voor derden;
			
-	en de schade is ontstaan op het eigen terrein van
verzekeringnemer, dus niet op de openbare weg;
		 2.	niet bevoegd is het motorrijtuig te besturen op grond
van de wet of op grond van een gerechtelijke uitspraak.
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Beslag op het werkmaterieel
schade veroorzaakt gedurende de tijd dat het werkmaterieel
in beslag is genomen of wordt gebruikt op bevel van de
overheid.
Bevriezing
schade veroorzaakt door bevriezing, tenzij de bevriezing het
gevolg is van een door deze verzekering gedekte gebeurtenis.
Onvoldoende onderhoud
schade veroorzaakt door onvoldoende en ondeskundig
onderhoud.
Te zwaar beladen
schade als gevolg van het zwaarder beladen van het
werkmaterieel dan op grond van de constructie door de
overheid is toegestaan
Bedieningsfouten en onoordeelkundig gebruik
schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik en/of
bedieningsfouten tenzij deze dekking volgens het polisblad is
meeverzekerd.
Messen en bladen
schade aan messen en bladen terwijl hier werkzaamheden
mee worden verricht.
Opproppen van gewas
schade ontstaan aan het mechanisme van het
werkmaterieel door het opproppen van enig gewas.
Waardevermindering
schade door waardevermindering tengevolge van een
gebeurtenis, nadat de schade is hersteld.
De uitsluitingen genoemd in artikel 11 lid A van de algemene
voorwaarden en in lid B t/m D van dit artikel gelden niet
voor die verzekerde die aantoont dat de daarin bedoelde
omstandigheden zich buiten zijn weten en tegen zijn wil
hebben voorgedaan en dat hem ter zake van deze
omstandigheden redelijkerwijs geen verwijt treft.

Het vaststellen van de schade

Benoeming experts
De schade wordt vastgesteld door ons samen met de
verzekerde. Of door onze expert met de verzekerde. Of door
onze expert samen met de expert van de verzekerde.
Voor zij starten, kiezen zij een 3e expert.
1. Deze expert bepaalt de schade bij verschil van mening.
2. Deze expert bepaalt de schade binnen de grenzen van
de beide eerdere schadevaststellingen.
Alle experts mogen andere deskundigen raadplegen. Alle
experts zijn ingeschreven in het register van het Nederlands
Instituut Van Register Experts (NIVRE). Of alle experts zijn
ingeschreven bij een vergelijkbare beroepsorganisatie.
1. Deze organisatie houdt zich aan de ‘Gedragscode
schade-expertiseorganisaties’ van het Verbond van
Verzekeraars.
2. In de statuten en reglementen van deze organisatie
staat een duidelijke klacht- en tuchtprocedure en zijn de
eisen beschreven voor permanente opleiding van experts.
Let op: dat het schadebedrag door ons wordt bepaald,
betekent niet dat de schade door ons wordt betaald.
Expertiserapport
Het expertiserapport van de expert dient aan te geven:
1. de vervangingswaarde van het werkmaterieel
onmiddellijk vóór de gebeurtenis;
2. de waarde van het werkmaterieel onmiddellijk na de
gebeurtenis;
3. het verschil tussen beide onder 1 en 2 genoemde
waarden;
4. de reparatiekosten indien herstel mogelijk is.
Mogelijkheid tot schadevaststelling
De verzekerde is verplicht ons in de gelegenheid te stellen de
schade vast te stellen, voordat een begin wordt gemaakt
met de reparatie. Schade tot ten hoogste € 500, - vormt een
uitzondering op deze regel. De verzekerde mag een dergelijke
schade direct laten herstellen.
Hierbij gelden de voorwaarden:
1. dat u de vervangen onderdelen minimaal 30 dagen
bewaart;
2. dat u ons een gespecificeerde reparatienota toestuurt.
Kosten van de experts
De kosten van onze expert, de kosten van de expert van de
verzekerde tot en met de kosten van onze expert en de
kosten van de 3e expert worden door ons betaald. Alleen als
deze kosten zijn gemaakt voor het bepalen van de hoogte
van de schade.
Alle experts zijn ingeschreven in het register van het
Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE). Of alle
experts zijn ingeschreven bij een vergelijkbare
beroepsorganisatie.
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Deze organisatie houdt zich aan de ‘Gedragscode
schade-expertiseorganisaties’ van het Verbond van
Verzekeraars.
2. In de statuten en reglementen van deze organisatie
staat een duidelijke klacht- en tuchtprocedure en zijn de
eisen beschreven voor permanente opleiding van
experts.
Voldoet een expert niet aan deze eisen? Dan zijn de kosten
van de expert niet verzekerd.
Let op: de kosten van de experts worden alleen door ons
betaald bij een verzekerde schade.
Medewerking schaderegeling
Aan onze medewerking aan de schaderegeling kunt u geen
recht op schadevergoeding ontlenen.

			

- 	dit beveiligingssysteem ten tijde van de diefstal in
werking was.
			Het eigen risico vindt ook geen toepassing wanneer het
werkmaterieel aanwezig was in een afgesloten ruimte op
de hoofd-/nevenvestiging (geen bouwplaats e.d.) van
verzekerde of in een afgesloten ruimte behorende bij een
bewoond adres en er sporen van braak zijn geconstateerd
aan de ruimte waarin het werkmaterieel zich bevond.
		 4.	Ongeacht het vorenstaande vindt ook toepassing van
het (extra) eigen risico plaats, indien de gemachtigde
gebruiker van het werkmaterieel, in ernstige mate in
gebreke is gebleven om die maatregelen te treffen welke
van een zorgvuldige gebruiker onder de gegeven
omstandigheden mocht worden verwacht teneinde het
risico van diefstal van het verzekerde werkmaterieel te
voorkomen.
5. In onderstaande tabel staat de risico indeling en de daarbij
vereiste beveiligingssystemen

Wat wordt vergoed?

Schadebedrag
Wij vergoeden u de reparatiekosten tenzij er sprake is van
totaal verlies. Bij totaal verlies vergoeden wij u het verschil
tussen de vervangingswaarde van het werkmaterieel
onmiddellijk voor de gebeurtenis en de waarde onmiddellijk
na de gebeurtenis. Bij schadevergoeding op basis van zowel
reparatiekosten als op basis van totaal verlies vindt de
schadevergoeding plaats met in achtneming van het
maximum verzekerd bedrag en het eventueel van toepassing
zijnde eigen risico.
Wettelijke rente
Wij voldoen de verschuldigde schadevergoeding binnen vier
weken nadat wij alle noodzakelijke gegevens hebben
ontvangen. Wanneer wij niet binnen vier weken na
ontvangst van alle noodzakelijke gegevens de schade
hebben voldaan zijn wij in verzuim. U kunt vanaf het tijdstip
dat wij in verzuim zijn de wettelijke rente vorderen.
Afstand doen van verzekerde zaken
U kunt, in geval van schade, geen afstand van verzekerde
zaken doen ten behoeve van ons.

Risico-indeling beveiliging Werk -en Land (bouw) materieel

Bijzondere regelingen en verplichtingen bij diefstal

Vergoeding
Bij diefstal (waaronder tevens vermissing, oplichting,
verduistering, joyriding of poging daartoe worden verstaan)
van het werkmaterieel vergoeden wij de vervangingswaarde
van het werkmaterieel op basis van totaal verlies. Recht op
vergoeding bestaat eerst nadat de desbetreffende
verzekerde zijn eigendomsrecht op het werkmaterieel
(inclusief de volledige kentekenbewijzen en de sleutels) aan
ons heeft overgedragen.
B Terugverkrijgen
		 1.	Wordt het werkmaterieel binnen dertig dagen na de
datum van aangifte bij de politie teruggevonden, dan
ben u verplicht het werkmaterieel terug te nemen.
Wanneer bij of na het tijdstip van de diefstal het
werkmaterieel is beschadigd, vergoeden wij de
reparatiekosten tot maximaal het verschil tussen de
vervangingswaarde onmiddellijk voor de gebeurtenis en
de restantwaarde.
		 2.	Wordt het werkmaterieel na de onder 1 bedoelde dertig
dagen teruggevonden, dan zijn wij verplicht het
werkmaterieel op uw verzoek aan u over te dragen, mits
u het door ons uitgekeerde bedrag, eventueel onder
aftrek van de reparatiekosten van de tijdens de diefstal
ontstane schade, gelijktijdig aan ons terugbetaalt.
C Beveiliging en extra eigen risico
		 1. 	Bij diefstal van het verzekerde werkmaterieel geldt voor
casco schade een (extra) eigen risico van 10% van het
schadebedrag met een minimum van € 1.250,- en een
maximum van € 25.000,- per gebeurtenis.
		 2.	Bij het berekenen van het schadebedrag dat ten laste
van deze verzekering komt geschiedt het vaststellen van
het in lid C 1 genoemde eigen risico voor andere op het
polisblad en/of in de verzekeringsvoorwaarden
voorkomende eigen risico’s. Dit eigen risico is eveneens
van toepassing bij het terugvinden van het
werkmaterieel.
		 3. 	Het extra eigen risico vindt geen toepassing indien u
aantoont:
			
- 	dat het werkmaterieel was uitgerust met een door
de SCM of soortgelijke instantie goedgekeurd
beveiligingssysteem, en
			
-	dit beveiligingssysteem in overeenstemming is met
de voorgeschreven beveiligingsklasse conform de in
lid C 5 van dit artikel opgenomen risico-indeling, en
			
-	dit beveiligingssysteem jaarlijks door een SCM
erkend inbouwbedrijf is gecontroleerd, en

6.

Soort werk- of land materieel

Vereiste beveiliging

Graafmachines en laadschoppen op rups of
banden (incl miniggravers

Klasse W 2 + identificatie

Weg en terreinkranen

Klasse W + identificatie

Bulldozer/shovel

Klasse W 1 + identificatie

Dumpers

Klasse W 2 + identificatie

Heftruck/verreikers

Klasse W2 + identificatie

Tractoren

Klasse W 2 + identificatie

Aggregaten,
Compressoren,
Generatoren

Mechanische beveiliging
(o.a. blokkering hijsogen/
wielklem)

Niet nader genoemd
materieel

minimaal mechanische
beveiliging of Klasse W 1
+ identificatie

In onderstaande tabellen zijn de technische uitvoeringen van
de beveiligingseisen en de wijze van identificatie
aangegeven.
Techische uivoering beveiligingseisen
Klasse

Technische uitvoering

W1

elektronische klep in de
brandstofvoorziening of
elektronische startblok
kering

W2

sabotagebestendige
klep in brandstof/hydrauliek of gecodeerde
beveiliging op de pomp

Wijze van identificatie van het werkmateriaal

Art. 11
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Met vaste ruiten

rechtsonder op minimaal
4 ruiten het chassisof framenummer + NL
graveren

Zonder vaste ruiten of
stationaire objecten

minimaal op 4 goed
zichtbare plaatsen het
chassis- of framenummer+ Nl graveren

Afstand van verhaalsrecht

Wij doen ter zake van een krachtens deze verzekering
uitbetaalde schade afstand van de ons toekomende
verhaalsrechten jegens de degeen die met uw toestemming
het werkmaterieel gebruikt en/of diens werkgever, indien hij
krachtens artikel 6:170 van het Burgerlijk Wetboek voor hen
aansprakelijk is, mits zij aan alle voor hen uit de verzekering
voortvloeiende verplichtingen hebben voldaan en zij

aantonen, dat zich ten aanzien van hen geen der
omstandigheden als bedoeld in artikel 11 lid A van de
algemene voorwaarden en artikel 7 lid B t/m D van deze
bijzondere voorwaarden hebben voorgedaan.

Art. 12
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Andere verzekeringen

Speciale verzekering
Indien een door deze verzekering gedekt belang tevens
verzekerd is op een speciaal daarvoor bestemde verzekering,
geldt de speciale verzekering, ongeacht of deze al dan niet
van oudere datum is.
Elders lopende verzekeringen
Voor het overige vergoeden wij u de schade krachtens deze
verzekering, ook al kunnen wij ons beroepen op wettelijke
bepalingen, die strekken tot vermindering van uitkeringen
wegens elders lopende verzekeringen. Indien wij hierom
verzoeken bent u dan wel verplicht die andere verzekeringen
te noemen en uw rechten tegenover de andere verzekeraars,
tot ten hoogste de bedoelde vermindering, aan ons over te
dragen.
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