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Art. 1

Begripsomschrijving
Verzekerde:
de verzekeringnemer.

Art. 2
A

B

Omvang van de dekking
Verzekerd is de schade aan of het geheel of gedeeltelijk
verlies van het werkmaterieel ontstaan binnen Europa tijdens
de verzekeringsduur door:
1. brand, explosie, zelfontbranding, kortsluiting of blikseminslag (deze dekking vervalt indien het verzekerd
werkmaterieel 20 jaar of ouder is;
2. storm voor zover het werkmaterieel zich tijdens de storm in
een gebouw bevindt;
3. overstroming, vloedgolf, hagel, lawine, vallend gesteente,
instorting, aardverschuiving, aardbeving of soortgelijke
natuurrampen.
Avéro Achmea vergoedt ook de schade door de hierboven
genoemde gebeurtenissen als deze veroorzaakt zijn door
slijtage, reparatie-, constructie- en materiaalfouten of door
eigen gebrek. Maar de herstelkosten van slijtage, reparatie-,
constructie- en materiaalfouten en het gebrek zelf worden
niet vergoed.

Art. 3

Aanvullende uitsluitingen
Naast de uitsluitingen genoemd in artikel 4 van de Algemene
voorwaarden werkmaterieelverzekering is voorts van de
verzekering uitgesloten:
1. Bevriezing
schade door vorst, tenzij de bevriezing het gevolg is van een
gebeurtenis als vermeld in artikel 2.A van deze rubriek brand
en natuurgeweld;
2. Te zwaar beladen
schade als gevolg van het zwaarder beladen van het motorrijtuig dan op grond van de constructie door de overheid is
toegestaan.

Art. 4
A
B

C

Schaderegeling
De verzekerde is verplicht Avéro Achmea in de gelegenheid
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 € 500,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 tezamen 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.
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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
C en E t/m G van de Algemene voorwaarden werkmaterieelverzekering hebben voorgedaan.

