Van der Linden Assuradeuren
Bijzondere Voorwaarden
Verkeersschadeverzekering
Naast de algemene voorwaarden Van der Linden Alles onder één Dakpakket zijn voor de Verkeersschadeverzekering tevens onderstaande
bijzondere voorwaarden verkeersschadeverzekering van kracht

Artikel 1 Verzekerden
1.1 Gezinsdekking
Verzekerden zijn degenen die tot het gezin van de verzekeringnemer
behoren en bij hem inwonen of – voorzover het kinderen betreft - voor
studie tijdelijk elders wonen.
1.2 Inzittendendekking
Verzekerden zijn degenen die zich met toestemming van de
verzekeringnemer in het motorrijtuig bevinden

Artikel 2 Begripsomschrijvingen
2.1 Inzittenden
Als inzittenden worden beschouwd degenen die zich in een
motorrijtuig, trein of tram bevinden dan wel:
a. daarin of daaruit stappen;
b. gedurende de rit langs de weg aan het desbetreffende
motorrijtuig een noodreparatie verrichten of daarbij behulpzaam
zijn;
c. zich ophouden bij een tankstation waar het desbetreffende
motorrijtuig wordt voorzien van brandstof
2.2

schade
Onder schade wordt verstaan:
a. schade tengevolge van letsel of benadeling van de gezondheid van
verzekerden, al dan niet de dood tengevolge hebbend;
b. schade tengevolge van beschadiging of vernietiging van zaken die
behoren tot de particuliere huishouding van een verzekerde, met
uitzondering van schade aan motorrijtuigen.

2.3

ongeval
Onder een ongeval wordt verstaan een plotseling onverwacht van
Buiten af, op het lichaam van de verzekerde, inwerkend geweld
Waaruit rechtstreeks een medisch vast te stellen letsel is ontstaan.

2.4

verkeersongeval
Onder een verkeersongeval wordt verstaan een botsing, aan- of
overrijding waarbij het motorrijtuig is betrokken.

Artikel 3 Omvang van de dekking
Tot ten hoogste de op het polisblad daarvoor genoemde som per
schadegeval geeft de verzekering dekking:
3.1

aan degenen die krachtens de gezinsdekking als verzekerden worden
beschouwd voor schade die zij oplopen bij:
a. verkeersongevallen
b. ongevallen waarbij zij zijn betrokken als inzittenden

3.2

aan degenen die krachtens de inzittendendekking als verzekerden
worden beschouwd voor schade die zij oplopen bij
(verkeers)ongevallen waarbij zij zijn betrokken als inzittenden

Artikel 4 Schaderegeling
4.1 Vaststelling vergoeding
Wordt een verzekerde gedood of gewond, dan zal bij de vaststelling van de
omvang van de vergoeding en van degenen die recht hebben op
vergoeding, het bepaalde in de artikelen 6:106, 6:107 en 6:108 van het
Burgerlijk Wetboek dienovereenkomstig van kracht zijn.
4.2 Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM)
4.2.1. Aansprakelijkheidsverzekering
Zodra een verzekerde kennis draagt van een schadegeval waarvoor
hij burgerrechtelijk aansprakelijk kan worden gehouden, dient hij daarvan,
conform de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM)
tevens melding te maken bij de desbetreffende WAM-verzekeraar. De
maatschappij zal alsdan zo spoedig mogelijk in overleg treden met de
betrokken verzekeraar(s).
4.2.2. Uitsluiting in verband met artikel 4 van de WAM
Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien een
verzekerde burgerrechtelijk aansprakelijk is voor schade als bedoeld in
artikel 2.2.a, toegebracht aan:

a.

de verzekeringnemer, de bezitter, de houder en de bestuurder van het
schadeveroorzakende motorrijtuig;
b. de echtgenoot/echtgenote van bovengenoemde personen alsmede
hun bloed- en aanverwanten in de rechte lijn die bij hen inwonen en
door hen worden onderhouden
Ter zake van deze schade is de WAM-verzekeraar van het desbetreffende
motorrijtuig tot uitkering gehouden. Indien de WAM-verzekeraar krachtens
zijn polisvoorwaarden voor de schade van de hiervoor genoemde personen
geen dekking biedt, zal de maatschappij, overeenkomstig de voorwaarden
van deze polis, dekking verlenen.
4.3 Rechthebbenden
Op deze verzekering kan geen beroep worden gedaan door anderen dan
de rechtstreeks bij het schadegeval betrokken benadeelde natuurlijke
personen of hun nagelaten betrekkingen.
4.4 Autogordels
Het niet dragen van in het motorrijtuig aanwezige autogordels kan eigen
schuld aan de schade opleveren. Die eigen schuld zal, naar de maatstaven
van het burgerlijk recht, bij de vaststelling van de schade worden
toegerekend.

Artikel 5 Uitsluitingen
Een verzekerde heeft geen aanspraak op dekking indien:
5.1 de schade is veroorzaakt tijdens het deelnemen met een
motorrijtuig aan snelheidswedstrijden of ritten;
5.2 de schade is veroorzaakt , terwijl het motorrijtuig werd gebruikt voor:
a. verhuur(waaronder leasing)
b. vervoer van personen tegen betaling (waaronder niet wordt
verstaan het privé-vervoer tegen een tegemoetkoming in de
kosten);
5.3 de schade is veroorzaakt terwijl de feitelijke bestuurder van een
motorrijtuig:
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 het motorrijtuig behoort, tenzij die bestuurder:
- heeft verzuimd 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;
5.4 hij een van de in artikel 3 van de Algemene voorwaarden Alles
onder één Dak genoemde verplichtingen bij een schadegeval niet is
nagekomen
5.5 het ongeval mogelijk is geworden door het onder invloed zijn van
alcoholhoudende drank of enig bedwelmend of opwekkend middel;
5.6 hij als inzittende gebruik maakt van een ander motorrijtuig waarvan
het kenteken op zijn naam staat;
5.7 hij als verzekerde krachtens de gezinsdekking, onrechtmatig
gebruik maakt van een motorrijtuig;
5.8 hij als bestuurder of passagier gebruik maakt van een motor-, bromof snorfiets.
De uitsluitingen 5.1, 5.2, 5.4 en 5.5 gelden niet voor een verzekerde die
aantoont dat de daarin bedoelde omstandigheden zich buiten zijn weten
of tegen zijn wil hebben voorgedaan en hem daarvoor in redelijkheid
geen verwijt treft.

Artikel 6 Premie
De bonus/malusregeling is op deze voorwaarden niet van toepassing.

Clausules
De volgende clausule(s) zijn slechts van toepassing voor zover daarvan
op het polisblad melding is gemaakt.
VSV01 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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