Van der Linden Assuradeuren
Bijzondere Voorwaarden
(bagage)aanhangwagenverzekering
Naast de algemene voorwaarden Van der Linden Alles onder één Dakpakket zijn voor de (bagage)aanhangwagenverzekering tevens
onderstaande bijzondere voorwaarden (bagage)aanhangwagenverzekering
van kracht.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
1.1 Verzekerden
De op het polisblad vermelde verzekeringnemer en de door deze
gemachtigde gebruikers van de (bagage)aanhangwagen;
1.2 (bagage)aanhangwagen
De op het polisblad omschreven (bagage)aanhangwagen inclusief de
standaarduitrusting zoals door de fabrikant of de importeur geleverd;
1.3 Gebeurtenis
Een plotseling optredend onzeker voorval waaruit voor de verzekeraar een
verplichting tot schadevergoeding zou kunnen ontstaan.

Artikel 2 Omvang van de dekking
2.1 Casco
De verzekering dekt verzekeringnemer tegen schade aan en verlies van de
verzekerde objecten -of delen daarvan – door:
a. brand, ontploffing, kortsluiting of blikseminslag ook wanneer een eigen
gebrek van de (bagage)aanhangwagen de oorzaak is;
b. diefstal, braak, oplichting of verduistering door anderen dan de
verzekeringnemer;
c. storm (onder storm wordt verstaan wind met een snelheid van
tenminste 14 m per seconde, windkracht 7);
d. botsing, omslaan, van de weg of te water geraken, tijdens het gebruik
van de (bagage)aanhangwagen in het verkeer, ook wanneer een
eigen gebrek van de (bagage)aanhangwagen de oorzaak is; voor
deze verzekering wordt onder verkeer verstaan het verplaatsen van de
(bagage)aanhangwagen door middel van een trekkend motorrijtuig
waaraan de (bagage)aanhangwagen is gekoppeld.
2.2 Aansprakelijkheid
Voorzover hiervoor geen andere verzekering bestaat, al dan niet van
oudere datum, is, overeenkomstig de polisvoorwaarden die bij verzekeraar
op de schadedatum gelden voor de ''Aansprakelijkheidsverzekering voor
Particulieren'', mede verzekerd de aansprakelijkheid van de verzekerden
wegens toegebrachte personenschade en/of schade aan zaken met of
door de (bagage)aanhangwagen en wel tot ten hoogste € 453.800 per
gebeurtenis.

Artikel 3. Dekkingsgebied
De verzekering is van kracht over de gehele wereld

Artikel 4 Schaderegeling (bagage)aanhangwagen
4.1 Schadevergoeding
De verzekeraar vergoedt tot ten hoogste de verzekerde som:
a. indien reparatie gezien de aard van de beschadigingen en van de aan
de reparatie verbonden kosten redelijk is, de reparatiekosten mits de
reparatie blijkens een te overleggen officiële nota daadwerkelijk is
uitgevoerd; deze voorwaarde geldt niet indien - bij expertise - tussen
de verzekeringnemer en de door de verzekeraar benoemde expert
anders is overeengekomen;
b. het verschil tussen de waarden van de (bagage)aanhangwagen
onmiddellijk voor en na het ontstaan van de schade indien de kosten
van de reparatie meer bedragen dan dat verschil;
c. in geval van verlies van de (bagage)aanhangwagen de waarde
daarvan onmiddellijk voor het ontstaan van de schade.
4.2 Hulpverlening
In geval van nood heeft verzekerde recht op onderstaande hulpverlening en
kostenvergoeding. Verzekerde dient zich in bij schade daarvoor in
verbinding te stellen met Van der Linden Assistance. Deze hulpcentrale is
24 uur per dag en 7 dagen in de week te bereiken onder nummer 020 –
592.90.90
Indien geen beroep kan worden gedaan op een andere voorziening,
vergoedt de verzekeraar aan de verzekeringnemer, ook boven de
verzekerde som:
a. de kosten van berging en opruiming;
b. de kosten van bewaking en vervoer van de niet (meer) rijdbare
(bagage)aanhangwagen naar een door hem te bepalen adres in
Nederland, een en ander voor zover deze kosten noodzakelijk zijn
geworden door een gedekte schade en, indien deze schade in het

c.

buitenland plaatsvindt, de (bagage)aanhangwagen niet binnen 4
werkdagen zodanig kan worden gerepareerd (eventueel door een
noodreparatie) dat vervoer op een technisch verantwoorde wijze kan
plaatsvinden. Is vervoer vanuit het buitenland echter economisch niet
verantwoord dan worden de kosten van invoer en/of vernietiging van
de (bagage)aanhangwagen vergoed.;
indien in het buitenland het trekkende motorrijtuig verloren gaat of
zodanig wordt beschadigd dat dit motorrijtuig naar Nederland dient te
worden vervoerd, de kosten van vervoer van de
(bagage)aanhangwagen naar Nederland, mits over de wijze van
vervoer vooraf overleg is gepleegd met Van der Linden Assistance.

Artikel 5 Diefstal of verduistering
In geval van diefstal, oplichting of verduistering is verzekeringnemer
verplicht onmiddellijk aangifte te doen bij de politie. Verzekeringnemer kan
pas recht op vergoeding doen gelden indien de verzekerde objecten niet
kunnen worden terugverkregen binnen 30 dagen na de aangifte de
gebeurtenis bij de politie. Gedurende deze termijn is de verzekeraar door
de verzekeringnemer gemachtigd de desbetreffende objecten terug te
vorderen van degene bij wie ze mochten worden aangetroffen.
Bij het aanvaarden van de te verlenen schadevergoeding is de
verzekeringnemer verplicht de eigendomsrechten met betrekking tot de
vergoede objecten aan de verzekeraar over te dragen.
Indien de (bagage)aanhangwagen ’s nachts buiten wordt gestald is er enkel
dekking tegen diefstalschade als de (bagage)aanhangwagen voorzien was
van een wielklem tenzij anders overeengekomen.

Artikel 6 Uitsluitingen
Verzekeraar is geen vergoeding verschuldigd indien:
1. de schade is veroorzaakt terwijl de (bagage)aanhangwagen werd
verhuurd ; Uitleen tegen betaling aan kinderen, zusters, broers,
ouders, schoonzusters, schoonbroers en schoonouders is altijd
gedekt.
2. de schade is veroorzaakt terwijl de feitelijke bestuurder van het
motorrijtuig waaraan de (bagage)aanhangwagen was gekoppeld:
a. door een vonnis de bevoegdheid heeft verloren een motorrijtuig te
besturen;
b. geen houder is van een in Nederland geldig rijbewijs voor de
categorie waartoe de combinatie behoort, tenzij die bestuurder:
- heeft verzuimd het rijbewijs het rijbewijs te laten verlengen maar de
rijbevoegdheid nog wel bezit, dan wel
- minder dan 3 maanden tevoren is geslaagd voor het
rijvaardigheidsexamen, maar het vereiste rijbewijs nog niet werd
uitgereikt;
3. de bestuurder van het motorrijtuig waaraan de
(bagage)aanhangwagen was gekoppeld ten tijde van de gebeurtenis
onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of enig
bedwelmend of opwekkend middel verkeerde dat hij niet in staat
moest worden geacht het motorrijtuig naar behoren te besturen.
4. een verzekerde een van de in artikel 5 genoemde verplichtingen niet
nakomt of is nagekomen;
5. de schade is ontstaan gedurende de tijd waarin de verzekerde
objecten door een burgerlijke of militaire overheid zijn gevorderd;
6. de schade voortvloeit uit, of mogelijk is geworden door aan de
verzekerde te verwijten onvoldoende zorg voor of onderhoud van de
verzekerde objecten.
7. bij diefstal van een losgekoppelde (bagage)aanhangwagen blijkt dat er
geen koppelingsslot is gebruikt.
8. de schade is veroorzaakt door overstroming als gevolg van hoge
waterstand;
De onder 6.1 tot en met 6.3 genoemde uitsluitingen gelden niet voor een
verzekerde die aantoont dat de daarin bedoelde omstandigheden zich
buiten zijn weten of tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem daarvoor
in redelijkheid geen verwijt treft, een en ander onverminderd het recht van
de verzekeraar de schade te verhalen op degene voor wie de uitsluiting wel
van toepassing is.

Clausules
De volgende clausule(s) zijn slechts van toepassing voor zover daarvan
op het polisblad melding is gemaakt.
BAW01 Collectiviteit
Deze verzekering maakt deel uit van een collectiviteit. Aangetekend
wordt dat voorwaarden en premie gelden zolang verzekeringnemer een
relatie heeft met de houder van de collectiviteit en op grond daarvan
deelneemt aan de collectiviteit. Bij beëindiging van de relatie met de
houder van de collectiviteit zullen de voorwaarden en premie aangepast
worden naar de dan geldende individuele voorwaarden en premie.
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