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De Voorwaarden Collectiviteiten en de hierbij behorende
Algemene Voorwaarden vormen één geheel met de Productvoorwaarden, terwijl de Rubrieken alleen van toepassing zijn
indien de betreffende Rubriek is meeverzekerd. Een Rubriek is
meeverzekerd indien het polisblad dit vermeldt.

3	Uitsluitingen
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3.2

3.3

4	Schade
4.1

Begripsomschrijvingen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Wagenpark
De verzameling van alle verzekerde objecten.
Contractspartij van de verzekeringnemer
a degene met wie de verzekeringnemer een overeenkomst
aangaande het gebruik van één of meer verzekerde objecten
heeft gesloten;en/of
b degene voor wie de verzekeringnemer de premie van de
verzekering betaalt.
Verzekering
De verzekeringsovereenkomst voor het wagenpark.

2	Dekking

3.1

kunnen (ook) worden tegengeworpen aan de contractspartij van
de verzekeringnemer, die tijdens de schade of het voorval niet zelf
de bestuurder of passagier van het verzekerde object is geweest.

Niet verzekerd is:
a Inbeslagneming
Schade of voorval, veroorzaakt gedurende de tijd dat het
verzekerde object in beslag is genomen of wordt gebruikt
krachtens besluit van een Nederlandse of vreemde overheid.
b Verhuur, lease en betaald vervoer
Schade en of voorval, veroorzaakt terwijl het verzekerde object is
verhuurd, verleasd of wordt gebruikt voor vervoer van personen
tegen betaling. Deze uitsluiting geldt niet voor de verzekerde die
een lease-, verhuur-, of vervoersmaatschappij exploiteert en als
zodanig is verzekerd. Voorts geldt deze uitsluiting niet voor
vervoer tegen betaling van collega’s van en naar het werk.
c Wijziging en ander gebruik
Schade of voorval, veroorzaakt terwijl het verzekerde object:
n een wijziging heeft ondergaan waardoor het risico wordt
verzwaard;
n voor andere doeleinden wordt gebruikt dan is
overeengekomen, waardoor het risico wordt verzwaard;
n voor een ander doel wordt gebruikt dan door de wet is
toegestaan.
d Niet nakomen verplichtingen
Schade of voorval, indien de verzekeringnemer en/of verzekerde
de verplichtingen uit deze voorwaarden collectiviteiten niet
(tijdig) nakomt, mits de maatschappij door het niet nakomen
van deze verplichtingen in een redelijk belang is geschaad.
Het bepaalde in artikel 3.1 onder b tot en met d geldt niet voor de
verzekeringnemer die aan zijn verplichtingen als vermeld in artikel
4.1 (terhandstelling van de verzekeringsvoorwaarden) heeft
voldaan en die aantoont, dat de omstandigheden zich buiten zijn
weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem terzake
van deze omstandigheden in redelijkheid geen verwijt treft.
Uitsluitingen die betrekking hebben op omstandigheden aan de
zijde van de bestuurder of een passagier van het verzekerde object,

4.2

Terhandstelling van de voorwaarden
Indien de verzekeringnemer niet de regelmatige bestuurder van
het verzekerde object is, dan is hij verplicht - voor het eerste
gebruik van het verzekerde object - alle van toepassing zijnde
verzekeringsvoorwaarden aan de regelmatige bestuurder ter hand
te stellen. Indien echter de contractspartij van de verzekeringnemer op haar beurt evenmin de regelmatige bestuurder van het
verzekerde object is, dan is de verzekeringnemer slechts verplicht
de betreffende voorwaarden aan deze contractspartij ter hand te
stellen. Indien nakoming van de onder artikel 4.1 genoemde
verplichting voor de verzekeringnemer redelijkerwijs niet mogelijk
is, dan is de verzekeringnemer verplicht - voor het eerste gebruik
van het verzekerde object - aan de regelmatig bestuurder, dan wel
zijn contractspartij, schriftelijk bekend te maken, dat de
verzekeringsvoorwaarden bij hem ter inzage liggen. Indien dit
redelijkerwijs van de maatschappij kan worden gevergd, zal zij dan
op verzoek van de regelmatige bestuurder of de contractspartij van
de verzekeringnemer de betreffende voorwaarden toezenden.
Informatieplicht
De verzekeringnemer/verzekerde is verplicht de maatschappij zo
spoedig mogelijk te informeren indien zich één of meer van de
volgende omstandigheden voordoen:
a de verzekeringnemer houdt op belang te hebben bij een
verzekerd object;
b de verzekerde verliest de feitelijke macht over een verzekerd
object;
c verkoop of overdracht van een verzekerd object aan een derde;
d een verzekerd object moet als totaal verloren worden
beschouwd;
e een verzekerd object wordt overwegend in het buitenland
gebruikt.
De verzekering van een verzekerd object ten aanzien waarvan zich
één of meer van de onder artikel 4.2 genoemde omstandigheden
voordoen, eindigt op het moment waarop die omstandigheid of
omstandigheden intreden.

5	Premie

Voor de bepalingen over de wijziging van de premie wordt
verwezen naar artikel 5 van de Algemene voorwaarden en Product
Voorwaarden.

6
Wijzigingen
	Aan- en afmelding van verzekerde objecten

a Gedurende de looptijd van de verzekering kan de verzekeringnemer voertuigen die tot het wagenpark gaan behoren ter
verzekering bij de maatschappij aanmelden, alsmede verzekerde
objecten die niet meer tot het wagenpark (gaan) behoren bij de
maatschappij afmelden.
b Indien de nieuwe aanmelding(en) naar het oordeel van de
maatschappij een ongunstig risico betreft of indien de
veranderde aard of samenstelling van het wagenpark daar naar
het oordeel van de maatschappij aanleiding toe geeft, dan
behoudt de maatschappij zich het recht voor aan de acceptatie
van de nieuwe aanmelding(en) nadere voorwaarden te stellen
en/of een afwijkende premie te hanteren, dan wel - indien
daarover geen overeenstemming kan worden bereikt acceptatie van de nieuwe aanmelding(en) te weigeren.
c De mogelijkheid van afmelding van verzekerde objecten kan
voor de verzekeringnemer geen grond zijn om de verzekering in
feite tussentijds te doen eindigen of om de verzekering van het
wagenpark tussentijds geheel of gedeeltelijk elders onder te
brengen.
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d De wijze van aan- en afmelden geschiedt in overleg met de
maatschappij.
In aanvulling op het bepaalde in artikel 6 kan de maatschappij
indien het risico daartoe aanleiding geeft de premie en/of
voorwaarden van de verzekering wijzigen met ingang van een door
haar te bepalen datum. De wijziging gaat in na een termijn van 1
maand gerekend vanaf de datum van de schriftelijke mededeling
tot wijziging aan de verzekeringnemer. De verzekeringnemer wordt
geacht met de wijziging te hebben ingestemd, tenzij hij de
maatschappij uiterlijk één maand nadat de wijziging hem is
medegedeeld schriftelijk het tegendeel heeft bericht onder
gelijktijdige opzegging van de verzekering met ingang van de dag
waarop de wijziging ingaat.

7	Duur en einde van de verzekering

Voor de bepalingen over duur en einde van de verzekering wordt
verwezen naar artikel 7 van de Algemene voorwaarden en Product
Voorwaarden.

8	Slotbepaling

Alle voorwaarden kunnen worden aangevuld of gewijzigd bij
nadere overeenkomst tussen de maatschappij en de verzekeringnemer. Indien de nadere overeenkomst een bepaling bevat, die
terzake van een zelfde onderwerp afwijkt van de regeling in de
Collectiviteiten, Algemene- of Productvoorwaarden of daarmee
onverenigbaar is, gaat de bepaling uit de nadere overeenkomst
voor.
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