ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN T/V 2006
Verzekerde

Als verzekerde geldt uitsluitend de in het polisblad vermelde verzekeringnemer, hieronder te
noemen "verzekerde".

Onzeker
voorval

Deze overeenkomst beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925
Burgerlijk Wetboek, indien en voorzover de vergoeding van de schade waarop aanspraak wordt
gemaakt, het gevolg is van een gebeurtenis waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten van de
verzekering onzeker was dat daaruit voor verzekerde schade was ontstaan dan wel naar de
normale loop van omstandigheden nog zou ontstaan.

Omschrijving
der dekking

“Evenementenclausule” G 14.
“Diefstalclausule Cascade Crossmotorverzekering Van de

Uitsluitingen

verzekering is uitgesloten:
a.

schade die verzekerde met opzet of door roekeloosheid heeft veroorzaakt;

b.

schade aan de verzekerde voorwerpen gedurende de tijd dat deze zonder toestemming van de
verzekeraar in huur, pand, bruikleen of consignatie zijn gegeven;

c.

oorlogs- en stakersrisico.

Onder oorlogsrisico wordt verstaan:
oorlog en op oorlog gelijkende handelingen, burgeroorlog, revolutie en opstand,
uitwerking van daaruit achtergebleven torpedo’s, mijnen, bommen en dergelijke
oorlogswerktuigen ook indien de schade in vredestijd is ontstaan,
neming, en aanhouding op last van hoger hand;
Onder stakersrisico wordt verstaan:
gewelddaden gepleegd in verband met staking, uitsluiting van werknemers en
arbeidsonlusten,
gewelddaden gepleegd uit politieke overwegingen,
oproer, opstootjes en plaatselijke ongeregeldheden,
een en ander voorzover niet vallende onder oorlogsrisico.
d.

1

schade is veroorzaakt door, opgetreden bij of
voortvloeiend uit:
Atoomkernreacties, onverschillig hoe de reactie is
ontstaan. Onder atoomkernreacties is te verstaan
iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals
kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke
radioactiviteit.
De uitsluiting onder lid 1 geldt niet met betrekking tot
radioactieve nucliden, die zich buiten een
kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd
zijn om gebruikt te worden voor industriële,
commerciële, landbouwkundige, medische,
wetenschappelijke doeleinden met dien verstande dat
een vergunning voor vervaardiging, gebruik, opslag en
het zich ontdoen van radio-actieve stoffen door de
overheid moet zijn afgegeven.
Voorzover krachtens de wet een derde voor de geleden
schade aansprakelijk is, blijft de uitsluiting onverkort
van kracht.
Onder wet is te verstaan de Wet Aansprakelijkheid
Kernongevallen zijnde de bijzondere wettelijke regeling
van de aansprakelijkheid op het gebied van de

kernenergie.
Onder kerninstallatie wordt verstaan een
kerninstallatie in de zin van de bedoelde wet.
2

Een chemisch, biologisch, biochemisch of
electromagnetisch wapen.

Dekkingsgebied

Deze verzekering is uitsluitend van kracht binnen het in de polis genoemde dekkingsgebied.

Basis van
schadevergoeding

Bij BESCHADIGING vergoedt verzekeraar de herstelkosten. Indien de herstelkosten evenwel meer
bedragen dan het verschil tussen de waarde van het verzekerde voorwerp, onmiddellijk vóór en na
de gebeurtenis, wordt dat verschil vergoed.
Bij TOTAAL VERLIES van een verzekerd voorwerp vergoedt verzekeraar de waarde van het
verzekerde voorwerp onmiddellijk voor de gebeurtenis.

Verplichtingen
na schade

a.

Schademeldingplicht:
Zodra verzekeringnemer of de verzekerde op de hoogte is of behoort te zijn van een
gebeurtenis die voor
verzekeraar tot een uitkeringsplicht kan leiden, is hij verplicht die gebeurtenis zo spoedig als
redelijkerwijs mogelijk is aan verzekeraar te melden.

b.

Schade-informatieplicht:
Verzekeringnemer en verzekerde zijn verplicht binnen redelijke termijn aan verzekeraar alle
inlichtingen
en bescheiden te verschaffen die voor verzekeraar van belang zijn om zijn uitkeringsplicht te
beoordelen.

c.

Medewerkingsplicht:
Verzekeringnemer en de verzekerde zijn verplicht hun volle medewerking te verlenen en alles
na te laten
wat de belangen van verzekeraar zou kunnen benadelen.

d.

Sanctie bij niet nakomen verplichtingen:
Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien verzekeringnemer of de
verzekerde een of meer van bovenstaande polisverplichtingen niet is nagekomen, voor zover
daardoor de belangen van verzekeraar zijn benadeeld.
Elk recht op uitkering komt te vervallen, indien verzekeringnemer of de verzekerde de
hiervoor onder a. en b. genoemde verplichtingen niet is nagekomen met het opzet de
verzekeraar te misleiden, tenzij de
misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt.

Sanctie op de
niet-nakoming
van de
bereddingsplicht

Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien de verzekeringnemer of de
verzekerde heeft nagelaten maatregelen te nemen ter voorkoming of vermindering van schade als
bedoeld in artikel 7:957 Burgerlijk Wetboek, voor zover daardoor de belangen van verzekeraar zijn
benadeeld.

Schadeuitkering

Tenzij de rechthebbende anders wenst en dit vooraf schriftelijk aan verzekeraar heeft
medegedeeld zal de tussenpersoon verzekeraar in rekening-courant voor de verschuldigde schadeuitkeringen en premierestituties debiteren.
Verzekeraar zal daardoor zijn gekweten zodra de schade-uitkering door de rechthebbende zal zijn
ontvangen, respectievelijk met hem zal zijn verrekend in overeenstemming met de wet dan wel

een tussen hem en de tussenpersoon bestaande regeling.
Indien de verzekeraar de schadepenningen heeft betaald aan de tussenpersoon en deze in gebreke
blijft om deze aan de rechthebbende door te betalen, kan verzekeraar de schadepenningen van de
tussenpersoon terugvorderen indien hij tot hernieuwde betaling wordt aangesproken door de
rechthebbende.
Indien de tussenpersoon de van verzekeraar ontvangen schadepenningen heeft doorbetaald aan
de subagent, maar deze laatste in gebreke blijft voor doorbetaling zorg te dragen, zal de
tussenpersoon de schadepenningen van de subagent kunnen terugvorderen indien hij hetzij door
de rechthebbende wordt aangesproken tot rechtstreekse betaling, hetzij de verzekeraar die
schadepenningen van de tussenpersoon terugvordert, zoals in dit lid voorzien.

De tussenpersoon zal de schade-uitkeringen en premierestituties aan de rechthebbende afdragen.
De tussenpersoon is evenwel tot niet meer gehouden dan tot betaling van het saldo dat resteert
na verrekening van deze schade-uitkeringen en premierestituties met ten tijde van het ontstaan
van de afdrachtverplichting al dan niet opeisbare doch reeds vaststaande vorderingen op
verzekerde uit hoofde van welke verzekering ook.
Deze verrekening zal evenwel niet plaatsvinden bij verzekeringen die aan toonder of order zijn
gesteld, tenzij de verzekeringnemer tot de uitkering is gerechtigd en bij verplichte
aansprakelijkheidsverzekeringen. Indien op het recht op uitkering een pandrecht rust als bedoeld
in artikel 3:229 Burgerlijk Wetboek, of wel een voorrecht als bedoeld in artikel 3:283 Burgerlijk
Wetboek, alsook in geval van een onverplichte verzekering tegen aansprakelijkheid, zal de
verrekening zich niet verder uitstrekken dan tot hetgeen de verzekeringnemer verschuldigd is
terzake van de verzekering waarop de uitkering wordt gedaan.

Ingeval van schade heeft verzekeraar het recht om, binnen 1 maand na melding, afwijzing of het
doen van een (aanbod van) betaling van de betreffende schade, deze verzekering tussentijds aan
te passen, met in acht name van een opzegtermijn van 2 maanden.

Verjaring van
vordering

Een rechtsvordering tegen de verzekeraar tot het doen van een uitkering verjaart door het verloop
van drie jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de verzekerde met de
opeisbaarheid daarvan bekend is geworden.

De verjaring wordt gestuit door een schriftelijke mededeling, waarbij op uitkering aanspraak wordt
gemaakt. Een nieuwe verjaringstermijn begint te lopen met de aanvang van de dag, volgende op
die waarop de verzekeraar hetzij de aanspraak erkent, hetzij bij aangetekende brief en onder
vermelding van het voormelde gevolg, ondubbelzinnig heeft medegedeeld de aanspraak af te
wijzen.

In geval van afwijzing verjaart de rechtsvordering door verloop van 12 maanden.

Premiebetaling De verzekeringnemer dient de premie, daaronder begrepen de kosten en de assurantiebelasting,
vooruit te betalen op de premievervaldatum.
Indien de verzekeringnemer de aanvangspremie niet uiterlijk op de dertigste dag na ontvangst van
het betalingsverzoek betaalt of weigert te betalen, wordt zonder dat een nadere ingebrekestelling
door de verzekeraar is vereist geen dekking verleend ten aanzien van alle gebeurtenissen die
nadien hebben plaatsgevonden.
Indien de verzekeringnemer de vervolgpremie weigert te betalen, wordt geen dekking verleend

ten aanzien van gebeurtenissen die nadien hebben plaatsgevonden.
Indien de verzekeringnemer de vervolgpremie niet tijdig betaalt, wordt geen dekking verleend ten
aanzien van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden vanaf de vijftiende dag nadat de
verzekeringnemer na de vervaldag schriftelijk is aangemaand en betaling is uitgebleven.
De verzekeringnemer blijft gehouden de premie te voldoen.
De dekking wordt weer van kracht voor gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na de dag
waarop hetgeen de verzekeringnemer verschuldigd is, voor het geheel door de verzekeraar is
ontvangen. In geval van overeengekomen termijnbetalingen geldt dat de dekking eerst in kracht
wordt hersteld nadat alle onbetaald gebleven termijnen zijn voldaan.
Onder vervolgpremie wordt mede verstaan de premie die de verzekeringnemer bij stilzwijgende
verlenging van de verzekering verschuldigd wordt.
Onder aanvangspremie wordt mede verstaan de premie die de verzekeringnemer in verband met
een tussentijdse wijziging van de verzekering verschuldigd wordt.
Ingeval van wanbetaling van de premie, de kosten en de assurantiebelasting komen alle gemaakte
incassokosten, zowel in als buiten rechte, ten laste van de verzekeringnemer.
Termijn

Deze verzekering is gesloten voor de termijn van 12 maanden ingaande op de in het polisblad
genoemde ingangsdatum. Op de einddatum wordt deze verzekering steeds voor een gelijke
termijn van 12 maanden verlengd, tenzij deze door verzekeringnemer of verzekeraar tenminste 2
maanden voor de einddatum schriftelijk is opgezegd.

Einde van de
verzekering

De verzekering eindigt door een schriftelijke opzegging door verzekeraar:

indien verzekeringnemer de premie verschuldigd op de eerste premievervaldag niet tijdig betaalt
of weigert te betalen alsmede indien verzekeringnemer de vervolgpremie niet tijdig betaalt of
weigert te betalen, in het laatste geval echter uitsluitend indien verzekeringnemer na het
verstrijken van de premievervaldag vruchteloos tot betaling van de vervolgpremie is aangemaand.
De verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum, zij het in geval van niettijdige betaling niet eerder dan twee maanden na de datum van dagtekening van de
opzeggingsbrief;

binnen twee maanden na de ontdekking dat verzekeringnemer de mededelingsplicht bij het
aangaan van de verzekering niet is nagekomen en verzekeringnemer daarbij heeft gehandeld met
het opzet verzekeraar te misleiden dan wel verzekeraar de verzekering bij kennis van de ware
stand van zaken niet zou hebben gesloten. De verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief
genoemde datum.

Premieherzieningsclausule

Verzekeraar heeft het recht jaarlijks per de in de polis vermelde premieherzieningsdatum de
premies te herzien. Wanneer verzekeraar van dit recht gebruik maken delen zij dit aan de
tussenpersoon uiterlijk 2 maanden vóór de premieherzieningsdatum mede.
Indien op de premieherzieningsdatum geen overeenstemming is bereikt over de nieuwe premies,
geldt de verzekering op die datum als opgezegd, zodat – behoudens nadere regeling – de
verzekering eindigt 30 dagen na de premieherzieningsdatum te 24.00 uur.

Aanvraagformulier

Deze verzekering is aangegaan onder het uitdrukkelijke beding dat de mededelingen in het als
grondslag voor de totstandkoming van deze verzekering ingevulde en door de verzekeringnemer
ondertekende aanvraagformulier juist en volledig is.

Klachtenbehandeling

-

Klachten en geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling, totstandkoming en uitvoering
van deze verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan het intern klachtenbureau
van de verzekeraar: de gevolmachtigd agent Cascade Assuradeuren (Cascade).
Voor de consument staat hierna ook nog de volgende mogelijkheid open: Wanneer het oordeel

-

van de verzekeraar voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot de
Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN DEN HAAG (070 – 333 8
999). De begripsomschrijving van consument kunt u vinden in de reglementen van de Raad
van Toezicht Verzekeringen en de Ombudsman Verzekeringen op www.klachteninstituut.nl
Wanneer u geen gebruik wilt maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheden, of u vindt
de behandeling of de uitkomst hiervan niet bevredigend, kunt u het geschil voorleggen aan de
bevoegde rechter.

Geschillen

-

Alle geschillen betreffende deze verzekeringsovereenkomst zijn onderworpen aan de uitspraak
van de bevoegde rechter te Rotterdam.

Toepasselijk
recht

-

Geschillen, die de verzekeringsovereenkomst betreffen zijn onderworpen aan Nederlands
Recht, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

Persoons-

De persoonsgegevens die zijn verstrekt in het kader van deze verzekering en de eventueel nader
over te leggen (persoons-) gegevens zijn/worden opgenomen in de door de maatschappij
gevoerde persoonsregistratie. Op deze registratie is een privacyreglement van toepassing.
Aanmelding van registratie bij de registratiekamer is gedaan op 10-07-1990. Een afschrift van
het formulier van aanmelding ligt voor een ieder ter inzage bij de gevolmachtigd agent Cascade
Assuradeuren (Cascade). De laatste wijziging dateert van 11-10-1997.

registratie

Adres

Kennisgevingen door verzekeraar aan verzekerde geschieden rechtsgeldig aan diens laatst bij
verzekeraar bekende adres of bij De Witte Assurantiën BV te Hoogeveen.

Rente

De verzekeraar vergoedt slechts rente te rekenen van drie maanden na indiening van de
schaderekening met de daartoe betrekkelijke bescheiden, mits binnen drie maanden daarna
terzake een dagvaarding aan de verzekeraar is uitgebracht.
Indien de dagvaarding later dan 6 maanden na het indienen van de schaderekening wordt
uitgebracht, is geen rente verschuldigd vóór de dag van de dagvaarding.

G14 "EVENEMENTEN"-CLAUSULE Cascade CROSSMOTORVERZEKERING

A.
1.

de gevolmachtigd agent Cascade Assuradeuren (Cascade) vergoedt:
Alle verliezen van en materiële schaden aan de verzekerde zaken - met inbegrip van de onkosten
bedoeld in artikel 3 van de Voorwaarden "Nederlandse Beurs-goederenpolis 2006" - uitsluitend
indien:
enig vervoermiddel (camper/bus/aanhanger) waarop of waarin de crossmotor zich bevindt een
ongeval is overkomen of in brand is geraakt,

Mits redelijkerwijze kan worden aangenomen dat het evenement naar zijn aard en omvang het
verlies van en de schade aan de verzekerde zaken heeft veroorzaakt.
2.

Het verlies en de schade het gevolg zijn van:
a.
b

brand of ontploffing,
.het vallen van de verzekerde zaken.

Echter onverminderd de bepalingen in de artikelen 16, 17 en 24 “Aard en gebrek” , “Schuld van een
verzekerde” en "Vrij van oorlogsrisico en stakersrisico" van de Voorwaarden "Nederlandse
Beurs- goederenpolis 2006";

B.

Alle bijdragen in avarij-grosse, zoals omschreven in de artikelen 9 en 10 van de Voorwaarden
"Nederlandse Beurs-goederenpolis 2006".

De verliezen, schaden, onkosten en bijdragen in avarij-grosse, voor welke de verzekeraars krachtens
deze
clausule aansprakelijk zijn, worden vergoed hoe gering zij ook mochten zijn, dus zonder franchise.

Van deze clausule kan door middel van aanvullende bepalingen en/of clausules worden afgeweken.

Bij verschil tussen de tekst van deze clausule met de “Evenementen”-clausule die op 7 december
2005 bij de Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs B.A. is gedeponeerd, zullen
alleen de bepalingen van de laatste van kracht zijn. De tekst van de beursvoorwaarden is
beschikbaar via de website van de Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs B.A.,
www.vnab.nl.

A.

“DIEFSTAL”-CLAUSULE Cascade CROSSMOTORVERZEKERING
De verzekeraars vergoeden:
A. Diefstal of poging daartoe van de verzekerde crossmotor tijdens verblijf in afgesloten
gebouwen,
of in een afgesloten camper/bus/aanhanger.
G31 Nachtrisico clausule:
Ongeacht hetgeen elders is bepaald, is uitgesloten vergoeding van schade door diefstal, vermissing
van de verzekerde crossmotor uit een camper/bus/aanhanger, tenzij sprake is geweest van:
-

diefstal, vermissing na braak aan de deugdelijk afgesloten gebouwen waarin de
camper/bus/aanhanger is gestald

-

diefstal, vermissing na braak aan de afgesloten camper/bus/aanhanger, indien deze zich
bevindt op
het terrein waar de wedstrijden of trainingen worden gehouden; diefstal met geweld.

Tussen 06.00 uur en 23.00 uur is wel gedekt schade door diefstal waarbij sprake is geweest van:
-

diefstal van de gehele camper/bus/aanhanger;

-

diefstal, vermissing na braak aan de deugdelijk afgesloten camper/bus/aanhanger.

