Avéro Achmea
Postbus 909
8901 BS Leeuwarden
Telefoon (058) 297 97 97

Voorwaarden modelnummer 2MR3-95
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Begripsomschrijvingen
In deze rubriek wordt verstaan onder:
Verzekerde:
de verzekeringsnemer;
de eigenaar, bezitter, houder van het werkmaterieel;
de bestuurder;
zij die door het werkmaterieel worden vervoerd.
Werkmaterieel:
Het op het polisblad omschreven werkmaterieel.
Cataloguswaarde:
De adviesprijs van het werkmaterieel naar model en type,
zoals vermeld in de prijscourant van de fabrikant, vermeerderd met de prijs van alle extra uitrusting, voor zover deze
niet zijn inbegrepen in de adviesprijs van het werkmaterieel
en inclusief BTW, tenzij anders op het polisblad is bepaald.
Omvang van de verzekering
De verzekering dekt de schade aan en het verlies van het
verzekerde werkmaterieel, ontstaan door: brand, ontploffing,
zelfontbranding, kortsluiting of blikseminslag, ook indien een
eigen gebrek van het werkmaterieel de oorzaak is.
Avéro Achmea vergoedt per gebeurtenis ten hoogste het
verzekerd bedrag, zonodig verhoogd met:
Stallings-/bergingskosten
de noodzakelijke kosten voor bewaking en voorlopige
stalling of berging en vervoer van het werkmaterieel naar de
dichtstbijzijnde herstelinrichting waar de door deze verzekering gedekte schade naar behoren kan worden hersteld
en/of het werkmaterieel kan worden ondergebracht indien
dit ten gevolge van de schade niet op eigen kracht kan rijden
zonder gevaar verder schade op te lopen of te veroorzaken;
Noodreparaties
de kosten van noodreparaties, exclusief noodruiten;
Averij-grosse
de bijdrage in averij-grosse;
Opruimingskosten
de kosten van lichting en/of opruiming van het werkmaterieel.
Vaststelling van de schade
Avéro Achmea vergoedt per gebeurtenis ten hoogste het
verzekerd bedrag, zonodig verhoogd met de in artikel 2.B
van deze rubriek vermelde vergoedingen.
Reparatiekosten
In geval van gedeeltelijke vernietiging of beschadiging van
het werkmaterieel, vergoedt Avéro Achmea de herstelkosten
tot ten hoogste het verschil tussen de waarde van het
werkmaterieel onmiddellijk vóór de gebeurtenis en de
restantwaarde.
Voor onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, wordt een
aftrek nieuw voor oud toegepast.
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WERKMATERIEEL

RUBRIEK 3
BRANDVERZEKERING WERKMATERIEEL
(W.A.M.-PLICHTIG)

Totaal verlies
In geval van algehele vernietiging van het werkmaterieel of
indien de waarde van het werkmaterieel onmiddellijk vóór de
gebeurtenis verminderd met de restantwaarde door de
herstelkosten wordt overtroffen (totaal verlies), vergoedt de
maatschappij de waarde van het werkmaterieel onmiddellijk
vóór de gebeurtenis verminderd met de restantwaarde.
Onderverzekering
Indien op grond van onjuiste opgave door verzekeringsnemer de voor de branddekking een premie is berekend die
lager is dan de premie die hiervoor verschuldigd zou zijn
geweest bij de opgave van de juiste gegevens, heeft Avéro
Achmea het recht de schadevergoeding te verminderen in
de verhouding van de door de branddekking betaalde
premie tot de premie die bij opgave van de juiste gegevens
hiervoor in rekening zou zijn gebracht.

Regeling van de schade
De verzekerde is verplicht Avéro Achmea in de gelegeheid te
stellen de schade door een deskundige te laten opnemen
alvorens met de reparatie een aanvang wordt gemaakt.
De verzekerde is bevoegd schade tot ten hoogste f 750,(€ 340,34) direct te laten herstellen door een deskundige
reparateur, mits de vervangen onderdelen gedurende
minimaal dertig dagen worden bewaard en aan Avéro
Achmea een gespecificeerde reparatienota wordt overgelegd.
De verzekerde heeft het recht naast de deskundige van
Avéro Achmea op eigen kosten ook een deskundige aan te
wijzen. Bij verschil van mening tussen de beide deskundigen, benoemen zij te zamen een derde deskundige, wiens
schadevaststelling binnen de grenzen van de beide taxaties
moet blijven en bindend zal zijn. De kosten van een derde
deskundige worden door elk van de partijen voor de helft
gedragen. In afwijking van het hierboven bepaalde zijn de
kosten van alle deskundigen voor rekening van Avéro
Achmea indien de verzekerde door de derde deskundige
geheel in het gelijk wordt gesteld.

Art. 5

Eigen risico
Van de schade blijft het op het polisblad bepaalde eigen
risico voor rekening van verzekerde.

Art. 6

Afstand van verhaalsrecht
Avéro Achmea doet ter zake van een krachtens deze verzekering uitbetaalde schade afstand van de haar toekomende
verhaalsrechten jegens de bestuurder en de passagier 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 4.A t/m
F van de Algemene voorwaarden hebben voorgedaan.

