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Algemene Voorwaarden 
De Algemene Voorwaarden zijn voor alle daaronder gesloten modules van toepassing. 

Mededelingsplicht 
Verzekeringnemer is verplicht om voor het sluiten van de overeenkomst aan Cascade alle feiten mede te delen die hij kent of 
behoort te kennen en waarvan hij weet of behoort te begrijpen dat die van belang (kunnen) zijn voor de acceptatiebeslissing van 
Cascade. Als niet of niet volledig aan de mededelingsplicht is voldaan, kan dat ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt 
beperkt of zelfs vervalt. Als met opzet tot het misleiden van Cascade  is gehandeld of deze bij kennis omtrent de ware stand van 
zaken de verzekering niet zou hebben gesloten, heeft Cascade ook het recht de verzekering op te zeggen. 

1.  Begripsomschrijvingen 
 
1.1  Verzekeringnemer: 

degene met wie de verzekering is aangegaan. 
 
1.2  Verzekerde: 

verzekeringnemer en/of degene die als zodanig is omschreven in de afzonderlijke modules, hoofdstukken en 
rubrieken van de voorwaarden. 

 
1.3  Verzekerd belang: 

het belang van verzekerde bij het behoud van de verzekerde zaak uit hoofde van eigendom of een ander zakelijk 
recht of het dragen van het risico voor het behoud daarvan. 

 
1.4  Assuradeur 

Cascade  Assuradeuren BV, in deze voorwaarden kortweg als Cascade aan te duiden. Cascade treedt op als 
gevolmachtigd agent voor de op het polisblad genoemde verzekeringsmaatschappijen 

2.  Premie 
 
2.1  Voorschotpremie 

De door verzekeringnemer te betalen premie is een voorschotpremie. De voorschotpremie wordt elk jaar omstreeks 
april opnieuw berekend waarbij het eventueel teveel of te weinig betaalde premie zal worden verrekend. 

 
2.2.  Betaling van de premie 
2.2.1  Verzekeringnemer moet de premie, de kosten en de assurantiebelasting betalen uiterlijk op de 30ste dag nadat zij 

verschuldigd worden. Als verzekeringnemer het verschuldigde bedrag niet op tijd betaalt of weigert te betalen en 
Cascade  de verzekeringnemer na de premievervaldag heeft aangemaand om binnen minstens 14 dagen na 
aanmaning de premie te betalen, is de dekking geschorst als binnen die termijn niet is betaald. Verzekeringnemer 
moet het verschuldigde bedrag alsnog betalen. Cascade verleent geen dekking voor schade ontstaan tijdens de 
schorsingsperiode. De dekking gaat pas weer in op de dag nadat Cascade het verschuldigde bedrag heeft ontvangen. 

 
2.2.2  Als verzekeringnemer het verschuldigde bedrag na 3 maanden nog niet heeft betaald, heeft Cascade het recht de 

verzekering te beëindigen. 
 
2.2.3  Behalve bij opzegging wegens opzet Cascade  te misleiden, wordt bij tussentijdse opzegging de lopende premie naar 

billijkheid verminderd. 

3.  Verplichtingen na schade 
3.1.  Zodra een verzekerde kennis draagt of behoort te dragen van een gebeurtenis die voor Cascade tot een verplichting 

tot uitkering kan leiden, is hij verplicht: 
3.1.1  die gebeurtenis, aanspraak of omstandigheid zo spoedig mogelijk aan Cascade  te melden; 
3.1.2  alle maatregelen te nemen ter voorkoming en beperking van onmiddellijk dreigende schade; 
3.1.3  in geval van inbraak, diefstal, beroving, afpersing, vandalisme of een aanrijding waarbij de bestuurder onbekend is 

meteen aangifte te doen bij de politie; 
3.1.4  zijn volle medewerking te verlenen bij de regeling van de schade en alles na te laten, wat de belangen van Cascade  

zou kunnen schaden; 
3.1.5  aan Cascade  op te geven welke andere verzekeringen voor het verzekerde belang ook dekking bieden; 
3.1.6  de aanwijzingen van Cascade nauwkeurig op te volgen en de over de schade gestelde vragen volledig en naar 

waarheid te beantwoorden; 
3.1.7  als Cascade daarom vraagt, een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier te zenden; 
3.1.8  geen uitspraken of toezeggingen te doen waarmee hij ten onrechte aansprakelijkheid erkent; 
3.1.9  alle gegevens die op een schade betrekking hebben aan Cascade op te geven en de op deze schade betrekking 

hebbende brieven en bescheiden onmiddellijk aan ons te zenden. 
3.2  Elk recht op schadevergoeding vervalt, als een verzekerde een van deze verplichtingen niet is nagekomen en 

daardoor de belangen van Cascade heeft geschaad. 
 
3.3  Elk recht op schadevergoeding vervalt, als de verzekerde bij schade opzettelijk onjuiste gegevens verstrekt. 
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4  Verjaring 
Een rechtsvordering tegen Cascade tot het doen van een uitkering verjaart door verloop van 3 jaren na de aanvang 
van de dag, volgende op die waarop de tot uitkering gerechtigde met de opeisbaarheid daarvan bekend is geworden. 

5.  Wijziging van premie en voorwaarden 
5.1  Als Cascade haar tarieven of voorwaarden van één of meer verzekeringen of groep(en) van verzekeringen van 

dezelfde aard herziet, is zij gerechtigd aanpassing van de desbetreffende verzekering(en) aan de nieuwe tarieven of 
voorwaarden te verlangen met ingang van een door Cascade  te bepalen datum. 

 
5.2  Cascade doet van de aanpassing schriftelijk mededeling aan de verzekeringnemer. 
 
5.3  Als sprake is van premieverhoging of vermindering van de dekking heeft de verzekeringnemer het recht de 

aanpassing te weigeren binnen 1 maand nadat hem daarvan mededeling is gedaan. In dat geval eindigt (eindigen) de 
desbetreffende verzekering(en), op de datum genoemd in de mededeling. 

 
5.4  Verzekeringnemer kan de aanpassing niet weigeren, als de aanpassing van de premie of voorwaarden voortvloeit uit 

wettelijke regeling. 

6.  Begin en einde van de verzekering 
6.1  De verzekering begint op de datum die op de polis is vermeld. De verzekering geeft uitsluitend dekking voor 

gebeurtenissen die plaatsvinden tijdens de looptijd van de verzekering. Ook moet het bij het aanvragen van de 
verzekering onzeker zijn dat deze gebeurtenis zal plaatsvinden. 

 
6.2  De verzekering is aangegaan voor en wordt vervolgens stilzwijgend verlengd volgens de op het polisblad vermelde 

termijn. 
 
6.3  Opzegging door verzekeringnemer en/of Cascade 

De verzekering eindigt door schriftelijke opzegging: 
- door verzekeringnemer of door Cascade per de contractsvervaldatum, met een opzegtermijn van minstens 

2 maanden; 
- door verzekeringnemer of door Cascade nadat een gebeurtenis, aanspraak of omstandigheid die voor 

Cascade tot een verplichting tot uitkering kan leiden, haar ter kennis is gekomen maar uiterlijk 30 dagen 
nadat Cascade een schadeclaim heeft afgewikkeld of deze heeft afgewezen. Cascade zal in dit geval een 
opzegtermijn in acht nemen van minstens 2 maanden. In het geval van opzet van een verzekerde om de 
maatschappij te misleiden, kan direct door Cascade worden opgezegd; 

- door de verzekeringnemer binnen 2 maanden nadat Cascade  tegenover verzekeringnemer een beroep op 
de niet nakoming van de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering heeft gedaan. De 
verzekering eindigt op de datum die in de opzegbrief is vermeld; 

- door Cascade  binnen 2 maanden na de ontdekking door Cascade  dat verzekeringnemer de 
mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering niet is nagekomen en verzekeringnemer daarbij heeft 
gehandeld met het opzet Cascade te misleiden en/of Cascade de verzekering bij kennis van de ware stand 
van zaken niet zou hebben gesloten. De verzekering eindigt op de datum die in de opzegbrief is vermeld. 

 
6.4  Verder eindigt een verzekering als de verzekeringnemer weigert de wijziging van premie en/of voorwaarden van die 

verzekering te accepteren, die Cascade op grond van het bepaalde in 5. van deze Algemene Voorwaarden (wijziging 
van premie en voorwaarden) kan verlangen en wel op de datum genoemd in de mededeling. 

 
6.5 In geval van overlijden van verzekeringnemer kunnen zijn erfgenamen en Cascade de verzekering schriftelijk 

opzeggen binnen 9 maanden nadat zij met dit overlijden bekend zijn geworden en met inachtneming van een termijn 
van 1 maand. 

 
6.6  De verzekering eindigt ook zodra de verzekeringnemer in staat van faillissement is komen te verkeren. 
 
6.7  Als een verzekering is gesloten onder module 1 hoofdstuk II (Aansprakelijkheidsverzekering voor het bedrijf) eindigt 

die verzekering ook bij beëindiging van de activiteiten van verzekeringnemer, tenzij er een uitloopdekking is 
overeengekomen. 

7.  Wijzigingen 
7.1  De verzekeringnemer is verplicht Cascade zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 maanden, in te lichten over elk feit, 

dat het risico waartegen verzekerd is, zodanig beïnvloedt, dat deze verzekering niet op gelijke voorwaarden of tegen 
dezelfde premie zou zijn geaccepteerd, wanneer die feiten bij de aanvang van de verzekering al bestaan zouden 
hebben. Hieronder valt in ieder geval iedere uitbreiding of verandering van werkzaamheden ten opzichte van de 
verzekerde hoedanigheid. Cascade heeft, tot 30 dagen nadat zij van de wijziging of de nieuwe feiten kennis heeft 
gekregen, het recht de voorwaarden en premie te herzien of voortzetting van deze verzekering te weigeren. 

7.2  Als melding van een risicowijziging als bovenbedoeld niet of niet tijdig geschiedt, vervalt het recht op 
schadevergoeding 2 maanden na de datum van risicowijziging. Het vorenstaande geldt niet als de verzekering na 
kennisgeving van de risicowijziging ongewijzigd zou zijn voortgezet. Als wij de verzekering slechts tegen een hogere 
premie of op gewijzigde voorwaarden zouden hebben voortgezet, vindt vergoeding van een eventuele schade plaats 
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in verhouding van de betaalde tot de te betalen premie respectievelijk met inachtneming van die gewijzigde 
voorwaarden. 

8.  Algemene uitsluitingen 
Van deze verzekering is naast de specifieke uitsluitingen per module en hoofdstuk, uitgesloten schade ontstaan door: 

 
8.1  Opzet 

Cascade vergoedt geen schade die de verzekeringnemer of een verzekerde met opzet, al dan niet bewuste 
roekeloosheid of al dan niet bewuste merkelijke schuld heeft veroorzaakt. Met opzet, al dan niet bewuste 
roekeloosheid of al dan niet bewuste merkelijke schuld van de verzekeringnemer of een verzekerde wordt voor de 
toepassing van deze uitsluiting gelijkgesteld de opzet, de al dan niet bewuste roekeloosheid of de al dan niet bewuste 
merkelijke schuld van degene die in opdracht of met goedvinden van de verzekeringnemer of een verzekerde de 
algehele feitelijke leiding heeft over het bedrijf of een deel van het bedrijf van de verzekeringnemer of van die 
verzekerde en die in die hoedanigheid schade ontstaan. 

 
8.2.  Molest 

Onder molest wordt verstaan schade ontstaan door: 
 
8.2.1  Gewapend conflict 

Onder gewapend conflict wordt verstaan elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar, of in ieder 
geval de één de ander, gebruik makend van militaire machtsmiddelen, bestrijden. Onder gewapend conflict wordt ook 
verstaan optreden van een vredesmacht van de Verenigde Naties. 

8.2.2  Burgeroorlog 
Onder burgeroorlog wordt verstaan een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen de inwoners van een 
zelfde staat, waarbij een belangrijk deel van de inwoners van die staat betrokken is. 

8.2.3  Opstand 
Onder opstand wordt verstaan georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, gericht tegen het openbaar 
gezag. 

8.2.4  Binnenlandse onlusten 
Onder binnenlandse onlusten worden verstaan min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen op 
verschillende plaatsen zich voordoend binnen een staat. 

8.2.5  Oproer 
Onder oproer wordt verstaan een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging, gericht tegen het 
openbaar gezag. 

8.2.6  Muiterij 
Onder muiterij wordt verstaan een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van enige 
gewapende macht gericht tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn. Cascade moet bewijzen dat de schade direct 
ontstaan is of ontstaan is uit één van de in dit artikel genoemde oorzaken. 

 
8.3  Atoomkernreacties 

Schade ontstaan door, optredende bij of voortvloeiende uit atoomkernreacties onverschillig hoe deze zijn ontstaan. 
Onder atoomkernreactie is te verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie, kernsplijting, 
kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit. De uitsluiting 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 of wetenschappelijke doeleinden, met dien verstande dat een vergunning 
voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen door het verantwoordelijke ministerie 
moet zijn afgegeven. Voor zover volgens de wet een derde voor de geleden schade aansprakelijk is, blijft de 
uitsluiting van kracht. Onder “wet” te verstaan de Wet Aansprakelijkheid 
Kernongevallen (Staatsblad 1979-225), dit is de bijzondere wettelijke regeling van de aansprakelijkheid op het gebied 
van de kernenergie. Onder “kerninstallatie” wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van bedoelde wet en een 
kerninstallatie aan boord van een schip. 

 
8.4  Aardbeving en vulkanische uitbarsting 

Schade ontstaan door of als gevolg van een aardbeving of vulkanische uitbarsting, ook als gedurende de tijd waarin, 
of gedurende 24 uur nadat de schade is ontstaan in of nabij de plaats, waar het verzekerde is gelegen, de gevolgen 
van aardbeving of vulkanische uitbarsting zich hebben geopenbaard, tenzij de verzekerde bewijst dat de schade niet 
aan één der genoemde verschijnselen kan worden toegeschreven. 

 
8.5  Overstroming 

Schade voor zover geen brand of ontploffingsschade die het directe of indirecte gevolg is van overstroming 
waaronder wordt verstaan het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen, 
onverschillig of de overstroming oorzaak óf gevolg is van een door deze verzekering gedekte gebeurtenis. 

9.  Nadere omschrijvingen 
9.1  Brand 

Onder brand wordt verstaan een door verbranding ontstaan en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, 
dat zich uit eigen kracht kan uitbreiden.  

 
9.2  Luchtvaartuigen 

Onder schade door luchtvaartuigen wordt verstaan schade aan de verzekerde zaken ten gevolge van getroffen 
worden door een vertrekkend, vliegend, landend of vallend lucht- of ruimtevaartuig, dan wel een daaraan verbonden, 
daarvan losgeraakt, daaruit geworpen of daaruit gevallen projectiel, ontploffingsmiddel of ander voorwerp, en enig 
ander voorwerp dat getroffen is door enig hier genoemd voorwerp. 
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9.3  Ontploffing 

Onder schade door ontploffing wordt verstaan een gehele of gedeeltelijke vernieling, onmiddellijk ontstaan door een 
plotseling verlopende hevige krachtsuiting van gassen of dampen, dit met inachtneming van het hierna bepaalde. Is 
de ontploffing ontstaan binnen een - al dan niet gesloten - vat, dan is aan het vereiste van een plotseling verlopende 
krachtsuiting voldaan, als de wand van het vat onder de druk van de zich daarin bevindende gassen of dampen 
(onverschillig hoe deze gassen of dampen zijn ontstaan en onverschillig of zij al voor de ontploffing aanwezig waren 
en dan wel eerst tijdens deze ontwikkeld 
werden) een zodanige scheiding heeft ondergaan, dat door het uitstromen van gas, damp of vloeistof uit de door de 
scheiding gevormde opening, de drukken binnen en buiten het vat in eens aan elkaar gelijk zijn geworden. Is dit niet 
het geval of is de ontploffing buiten een vat ontstaan, dan moet de plotseling verlopende, hevige krachtsuiting de 
onmiddellijke werking zijn geweest van gassen of dampen die door een scheikundige reactie van vaste, vloeibare, 
gas- en dampvormige stoffen, of van een mengsel daarvan, zijn ontwikkeld of tot uitzetting gebracht. 
In het geval van gehele of gedeeltelijke vernieling van verzekerde zaken door ontploffing wordt ook onder ontploffing 
verstaan de schade aan de verzekerde zaken die als gevolg van die vernieling moet worden aangemerkt. In het geval 
van gehele of gedeeltelijke vernieling van andere zaken door ontploffing wordt ook onder ontploffing verstaan de 
schade aan de verzekerde zaken welke als gevolg van de nabijheid van die vernieling moet worden aangemerkt. De 
tekst van deze clausule en van de daarbij behorende toelichting is op 5 april 1982 onder nummer 275/82 ter griffie van 
de Arrondissementsrechtbank te Utrecht gedeponeerd.  

9.4  Storm 
Onder storm wordt verstaan een windsnelheid van minimaal windkracht 7. 

9.5  Bereddingskosten 
Hieronder wordt verstaan de kosten die tijdens de geldigheidsduur van de verzekering door verzekerde zijn gemaakt 
voor maatregelen ter voorkoming of vermindering van de schade, bij of na een gedekt evenement, ook als deze 
maatregelen geen baat mochten hebben gehad. Onder bereddingskosten wordt in dit verband ook verstaan schade 
aan zaken die bij het nemen van de hier bedoelde maatregelen worden ingezet. 

9.6  Rellen, relletjes en opstootjes 
Onder rellen, relletjes en opstootjes wordt verstaan incidentele geweldmanifestaties. 

10  Bijzondere bepalingen terrorismedekking 
Op deze verzekering is het ‘Clausuleblad Terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor 
Terrorismeschaden N.V. (NHT)’ van toepassing. Het Clausuleblad Terrorismedekking, het Protocol afwikkeling Claims 
en de Toelichting Protocol afwikkeling Claims kunt u raadplegen en downloaden via de website van de NHT, 
www.terrorismeverzekerd.nl  

11  Adres 
Kennisgevingen door Cascade aan de verzekeringnemer geschieden rechtsgeldig aan diens laatste bij Cascade   
bekende adres of aan het adres van de tussenpersoon via wie de bemiddeling deze verzekering loopt. 

12  Toepasselijk recht 
Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing. 

13  Uw privacy 
Alle door u aan ons verstrekte persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens verwerkt onder verantwoordelijkheid van Cascade., waarmee wij in een groep zijn verbonden. 
Deze gegevens worden verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor het uitvoeren van 
marketingactiviteiten, voor fraudebestrijding en integriteitbewaking binnen financiële instellingen, voor statistische 
analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Ook andere dochterondernemingen van Cascade. 
kunnen uw persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden verwerken. Zij bieden producten op financieel 
gebied aan en/of bemiddelen hierin. U wordt nader geïnformeerd over welke financiële producten dit zijn, over welke 
dochterondernemingen dit zijn als zij niet de naam Cascade voeren en over de wijze waarop u aan kunt geven dat u 
geen nadere informatie meer wilt ontvangen. Al deze informatie en een nadere toelichting daarop kunnen altijd 
worden geraadpleegd op het internet. Wij hebben het recht uw telefoongesprek op te nemen en terug te luisteren. 

14  Klachten 
Klachten naar aanleiding van deze verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan: 

- de directie van Cascade, 
Postbus 115, 7900 AC Hoogeveen, telefoon (0528) 299 400. 

Wanneer het oordeel van Cascade voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot: 
- de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon 

(070) 333 89 99. Meer informatie vindt u op de website www.kifid.nl. 
Het Klachteninstituut werkt met een “consumentenbegrip”. Afhankelijk van de omvang van de (bedrijfs)activiteiten kan 
het zijn dat de klacht niet ontvankelijk is.  

15  Geschillen 
Rechtsvorderingen die voortvloeien uit of samenhangen met onderhavige overeenkomst dienen te worden voorgelegd 
aan de bevoegde rechter te Leeuwarden. 

http://www.terrorismeverzekerd.nl/
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Module 1 Mechanisatieverzekering 
 

Hoofdstuk I Algemene Voorwaarden 

1.  Begripsomschrijvingen 
1.1  Verzekering: 

de mechanisatieverzekering 
 

1.2.  Schade: 
Schade aan personen en schade aan zaken. 

1.2.1  Onder schade aan personen wordt verstaan: 
letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, met inbegrip van de 
daaruit voortvloeiende schade. 

1.2.2  Onder schade aan zaken wordt verstaan: 
beschadiging, vernietiging of verloren gaan van zaken van anderen dan de verzekeringnemer met inbegrip van de 
daaruit voortvloeiende schade. 

2.  Naverrekening 
2.1  Cascade kan na het einde van ieder verzekeringsjaar opgave vragen van de gegevens, die bij de aanvang van dat 

jaar zijn geschat om als grondslag te dienen voor de premieberekening. 
 
2.2  De verzekeringnemer zal deze gegevens verstrekken binnen 3 maanden nadat hem het verzoek daartoe heeft 

bereikt. Aan de hand van deze gegevens zal Cascade, na desgewenst de opgave te hebben geverifieerd, de 
definitieve premie vaststellen, het te veel of te weinig betaalde met de verzekeringnemer verrekenen en eventueel de 
voorschotpremie voor het nieuwe verzekeringsjaar wijzigen.  

 
2.3  Heeft Cascade binnen de termijn van 3 maanden de gegevens niet ontvangen, dan heeft zij het recht de definitieve 

premie vast te stellen door de betaalde voorschotpremie te verhogen met 25% en ook de voorschotpremie voor het 
nieuwe verzekeringsjaar te wijzigen. 

3.  No-claimkorting 
3.1  Als een verzekeringsjaar schadevrij is verlopen, verleent Cascade over de premie voor het daarop volgende jaar een 

korting van 40%. Een verzekeringsjaar geldt als schadevrij als in dat jaar geen gebeurtenis heeft plaatsgevonden 
waarvoor Cascade  een verplichting tot schadevergoeding heeft erkend of zal moeten erkennen. 

 
3.2.  Een aangemelde schade heeft geen invloed op het verlenen van de korting, als Cascade: 
3.2.1  uitsluitend schadevergoeding of kosten is verschuldigd in verband met een tussen verzekeraars geldende 

schaderegelingsovereenkomst; 
3.2.2  de schade uitsluitend als gevolg van een tussen verzekeraars geldende schaderegelingsovereenkomst niet of slechts 

gedeeltelijk heeft kunnen verhalen; 
3.2.3  de schadevergoeding niet helemaal heeft kunnen verhalen, uitsluitend omdat volgens een bepaling in de 

voorwaarden de vergoeding hoger was dan de werkelijke geleden schade; 
3.2.4  de schade op grond van de wet (dus niet op grond van een tussen verzekeraars geldende 

schaderegelingsovereenkomst) geheel heeft kunnen verhalen; 
3.2.5  wettelijk schadevergoeding is verschuldigd, of de uitgekeerde schadevergoeding niet helemaal heeft kunnen 

verhalen, terwijl de verzekerde geen (mede)schuld heeft aan het ontstaan van de schade; 
3.2.6  uitsluitend schade of kosten heeft vergoed zoals bedoeld in 4 van hoofdstuk IV en 1. en 2. van hoofdstuk V. 

4. Schaderegeling 
4.1  Cascade belast zich met het vaststellen en regelen van de schade. 
 
4.2 In geval van ontvreemding van een cliëntenvoertuig is de verzekeringnemer verplicht de sleutels en – voor zover 

aanwezig – de kentekenbewijzen en het overschrijvingsbewijs ter beschikking te stellen aan Cascade. Cascade zal 
eerst dan tot uitkering van de schadevergoeding overgaan wanneer na aanmelding van de ontvreemding bij Cascade   
30 dagen zijn verstreken en de betrokken cliënt zijn rechten met betrekking tot het voertuig aan Cascade heeft 
overgedragen. Wanneer het voertuig binnen deze termijn wordt teruggevonden, maar het bezit daarvan niet anders 
dan langs gerechtelijke weg verkregen kan worden, zal Cascade de kosten daarvan voor haar rekening nemen. 

 
4.3  Elk recht op schadevergoeding vervalt, als een verzekerde een van deze verplichtingen niet is nagekomen en 

daardoor de belangen van Cascade heeft geschaad. 



  Mechanisatie Verzekerd   

Mechanisatie Verzekerd MV2014-1  7 

 

5  Algemene uitsluiting 
Uitgesloten is schade veroorzaakt door of ontstaan gedurende de tijd dat het motorrijtuig in beslag is genomen of 
wordt gebruikt krachtens een besluit van een burgerlijke of militaire overheid of door verbeurdverklaring. 

6.  Wijziging van de verzekering 
6.1.  Risicowijziging 
6.1.1  Bedrijfsuitbreiding binnen hoedanigheid 

Bedrijfsuitbreiding of verzwaring van het risico is alleen gedekt als: 
- geen uitsluiting of beperking zoals vermeld in de voorwaarden van toepassing is; 
- binnen de grenzen van de verzekerde hoedanigheid valt; 
- de risicowijziging uiterlijk 3 maanden na het einde van het lopende verzekeringsjaar wordt gemeld; 
- het geen (neven)vestiging in het buitenland betreft. 

6.1.2  Bedrijfsuitbreiding buiten hoedanigheid 
Verzekeringnemer is verplicht een bedrijfsuitbreiding of verzwaring van het risico buiten de verzekerde hoedanigheid 
gelijk aan Cascade  te melden. De dekking blijft van kracht voor alle schade, die zonder de uitbreiding of 
verzwaring ook zou zijn ontstaan. De verzekeringnemer heeft het recht de verzekering binnen een maand te 
beëindigen als: 

- Cascade het gewijzigde risico niet accepteert; 
- geen overeenstemming kan worden bereikt over de premie en de voorwaarden voor het gewijzigd risico. 
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Hoofdstuk II Aansprakelijkheidsverzekering bedrijf (AVB) 
 
Deze voorwaarden zijn als volgt gerangschikt: 
 

- Algemene bepalingen 
- Rubriek I Algemene aansprakelijkheid 
- Rubriek II Werkgeversaansprakelijkheid 
- Rubriek III Productenaansprakelijkheid 
- Rubriek IV Arbeidsongevallen zonder aansprakelijkheid 

 
Algemene bepalingen 

1.  Begripsomschrijvingen 
1.1.  Verzekerden 
1.1.1  De verzekeringnemer in de op het polisblad omschreven hoedanigheid; 
1.1.2  Zijn firmanten, vennoten, bestuurders en commissarissen als zodanig handelend; 
1.1.3  Zijn ondergeschikten, familieleden en huisgenoten ten aanzien van werkzaamheden die voor de verzekeringnemer in 

zijn verzekerde hoedanigheid worden verricht; 
1.1.4  Zijn personeelsvereniging en pensioenfonds. 
 
1.2  Aanspraak 

Een vordering tot vergoeding van schade voortvloeiend uit een handelen of nalaten ingesteld tegen verzekerde(n). 
Aanspraken, al dan niet tegen meer verzekerden ingesteld, die verband houden met of voortvloeien uit hetzelfde 
handelen of nalaten, uit een voortdurend handelen of nalaten, of uit een opeenvolgend handelen of nalaten met 
dezelfde oorzaak, worden als één aanspraak beschouwd en worden geacht bij Cascade zijn aangemeld op het 
moment waarop de eerste aanspraak is aangemeld. 

 
1.3  Omstandigheid 

Een of meer feiten die voortvloeien uit of verband houden met een bepaald aan verzekerde(n) toerekenbaar handelen 
of nalaten, waarvan in redelijkheid kan worden aangenomen dat deze zullen leiden tot een aanspraak. 

 
1.4  Derden 

Iedereen met uitzondering van de aansprakelijk gestelde verzekerde. 
 
1.5.  Schade 

Schade aan personen en schade aan zaken. 
1.5.1  Onder schade aan personen wordt verstaan: 

letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet met de dood als gevolg, met inbegrip van de daaruit 
voortvloeiende schade. Onder schade aan personen wordt niet verstaan de door potentiële benadeelden gemaakte 
kosten van maatregelen die strekken tot voorkoming van schade als bedoeld in artikel 6:96 BW en vergelijkbare 
wettelijke bepalingen, daaronder begrepen de daaruit voortvloeiende schade. 

1.5.2  Onder schade aan zaken wordt verstaan: 
beschadiging, vernietiging of verloren gaan van zaken van anderen dan de verzekeringnemer met inbegrip van de 
daaruit voortvloeiende schade. Onder schade aan zaken wordt niet verstaan de door potentiële benadeelden 
gemaakte kosten en maatregelen die strekken tot voorkoming van schade als bedoeld in artikel 6:96 BW en 
vergelijkbare wettelijke bepalingen, daaronder begrepen de daaruit voortvloeiende schade. 
 

1.6  Handelen of nalaten 
Een gedraging van een verzekerde waaruit een aanspraak voortvloeit. Met een handelen of nalaten van verzekerde 
wordt gelijkgesteld een schadevoorval dat uitsluitend vanwege een aan verzekerde(n) toebehorende hoedanigheid 
door de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van verzekerde(n) komt. 
 

1.7  Geldigheidsduur 
De periode vanaf de ingangsdatum van de verzekering tot het einde van de verzekering. 
 

1.8  Verzekeringsjaar 
Een periode van 12 maanden vanaf de premievervaldag en elke aansluitende periode van gelijke duur. 
Als de periode vanaf de ingangsdatum van de verzekering tot de premievervaldag of vanaf de premievervaldag tot de 
beëindigingsdatum korter is dan 12 maanden wordt een dergelijke periode ook als een verzekeringsjaar beschouwd. 
Bij een geldigheidsduur korter dan 12 maanden is het verzekeringsjaar gelijk aan de geldigheidsduur. 
 

1.9  Milieuaantasting 
De uitstoot, lozing, loslating, ontsnapping of het doorsijpelen van enige vloeibare, vaste of gasvormige stof voor zover 
die een prikkelende of een besmetting of bederf veroorzakende of een verontreinigende werking heeft in of op de 
bodem, de lucht, het oppervlaktewater of enig(e) al dan niet ondergronds(e) water(gang). 
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1.10 Bereddingskosten 
Kosten, verbonden aan maatregelen, die tijdens de geldigheidsduur van de verzekering door of vanwege een 
verzekerde worden getroffen en redelijkerwijs geboden zijn om het onmiddellijk dreigende gevaar van schade af te 
wenden of te beperken, voor welke schade -als gevallen- een verzekerde aansprakelijk zou zijn en deze verzekering 
dekking biedt. 

2.  Omschrijving van de dekking 
2.1  Algemeen 

Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerden in de verzekerde hoedanigheid volgens de algemene en 
bijzondere bepalingen die behoren bij de op het polisblad van toepassing verklaarde rubrieken. 

 
2.2.  Verzekerd bedrag 
2.2.1  Cascade vergoedt per aanspraak en per verzekeringsjaar voor alle verzekerden samen en alles in totaal tot maximaal 

de voor de bedoelde aanspraak van toepassing zijnde limiet(en): 
a. de schade; 
b. de kosten van verweer tegen ingestelde aanspraken, met inbegrip van de proceskosten tot betaling 

waarvan verzekerden mochten worden veroordeeld, mits deze kosten met instemming van Cascade   
worden gemaakt; 

c. de kosten van rechtsbijstand mits deze kosten met instemming van Cascade worden gemaakt in een tegen 
een verzekerde aanhangig gemaakte tucht- of strafrechtelijke procedure; 

d. de kosten ter voorkoming van of vermindering van schade volgens 1.10. 
Een eigen risico is op de kosten onder b en c niet van toepassing. 

2.2.2  Met betrekking tot het maximum verzekerd bedrag per verzekeringsjaar, zoals op het polisblad is vermeld, geldt dat 
de datum van de eerste schriftelijke melding bij Cascade van de aanspraak respectievelijk van een omstandigheid 
bepalend is voor het verzekeringsjaar waaraan de bedoelde aanspraak of omstandigheid wordt toegerekend. Als de 
aansprakelijkheid van verzekerden onder meer dan één van de in de polis van toepassing verklaarde rubrieken is 
verzekerd, zullen de verzekerde bedragen van de verschillende rubrieken niet cumuleren, maar geldt het hoogste 
bedrag. 

 
2.3  Wettelijke rente 

Cascade vergoedt - bij een gedekte aanspraak - zonodig ook boven het verzekerd bedrag de wettelijke rente over het 
door de verzekering gedekte deel van de hoofdsom. De wettelijke rente wordt slechts vergoed tot maximaal een 
bedrag gelijk aan het verzekerd bedrag voor de bedoelde aanspraak. 
  

2.4.  Dekking van een aanspraak en voorrisico 
2.4.1  Binnen de grenzen van deze verzekering en tot de overeengekomen limieten is een aanspraak gedekt, mits: 

- de aanspraak of omstandigheid daarop voor de eerste keer tegen verzekerde is ingesteld tijdens de 
geldigheidsduur van de verzekering en ook tijdens deze geldigheidsduur de schriftelijke melding hiervan 
door Cascade is ontvangen; 

en 
- de aanspraak respectievelijk de omstandigheid bij het aangaan van de verzekering bij de verzekeringnemer 

of de aansprakelijk gestelde verzekerde niet bekend was. 
Als een omstandigheid tijdens de geldigheidsduur van de verzekering voor de eerste keer schriftelijk bij Cascade is 
aangemeld, zal de aanspraak, die daaruit voortvloeit -ongeacht op welk tijdstip - geacht worden te zijn ingesteld op de 
datum van melding van deze omstandigheid. 

 
2.4.2  Aanspraken of omstandigheden die voortvloeien uit een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden tijdens de 

geldigheidsduur van de verzekering maar vóór de datum van wijziging in de dekking, zijn verzekerd volgens de 
voorwaarden, verzekerd(e) bedrag(en) en eigen risico(´s) per aanspraak die tot de wijzigingsdatum van kracht zijn en 
voor de verzekerde(n) voor wie de verzekering ten tijde van het handelen of nalaten geldt. Als sprake is van schade 
verband houdend met of voortvloeiend uit hetzelfde handelen of nalaten, uit een voortdurend handelen of nalaten, of 
uit een opeenvolgend handelen of nalaten met dezelfde oorzaak, is voor de toepasselijkheid van 2.4. bepalend de 
datum van de aanvang van deze reeks handelingen of nalatingen. 

2.4.3  In aanvulling op het bepaalde in 2.4.1 geldt dat aanspraken of omstandigheden die voortvloeien uit een handelen of 
nalaten dat heeft plaatsgevonden vóór de ingangsdatum van de verzekering niet zijn verzekerd, tenzij: 

- deze aanspraken of omstandigheden voortvloeien uit een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden 
binnen 1 jaar direct voorafgaande aan de ingangsdatum; 

- de aanspraak respectievelijk de omstandigheid bij het aangaan van de verzekering bij de verzekeringnemer 
of de aansprakelijke gestelde verzekerde niet bekend was. 

 
2.5.  Namelding 
2.5.1  Als Cascade , volgens het bepaalde onder 6.3 van de Algemene Voorwaarden van haar recht gebruik maakt de 

verzekering te beëindigen, heeft de verzekeringnemer het recht, tegen nader overeen te komen premie en 
voorwaarden, de dekking met 1 jaar te verlengen voor het melden van aanspraken en omstandigheden, die 
voortvloeien uit een handelen of nalaten, dat heeft plaatsgevonden tijdens de geldigheidsduur van de verzekering en 
tijdens de duur van het voorrisico (als dit was meeverzekerd). 

2.5.2  Als de verzekering eindigt wegens beëindiging van de activiteiten van verzekeringnemer in de verzekerde 
hoedanigheid, heeft de verzekeringnemer het recht, tegen nader overeen te komen premie en voorwaarden, de 
dekking met maximaal 5 jaar te verlengen voor het melden van aanspraken en omstandigheden, die voortvloeien uit 
een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden tijdens de geldigheidsduur van de verzekering en tijdens de duur 
van het voorrisico, als dit was meeverzekerd. 

2.5.3  Als de verzekeringnemer gebruik wenst te maken van het in 2.5.1 en 2.5.2 omschreven recht van verlenging voor 
respectievelijk 1 en maximaal 5 jaar, moet hij dat vóór de beëindigingsdatum van de verzekering schriftelijk aan 
Cascade bekend maken.  
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2.5.4  Voor aanspraken of omstandigheden aangemeld binnen de overeengekomen periode als bedoeld onder 2.5.1 en 
2.5.2, geldt dat deze worden toegerekend aan het verzekeringsjaar waarin de beëindigingsdatum is gelegen. 

2.5.5  In afwijking van het bepaalde in 2.6 geldt deze nameldingsdekking niet als blijkt dat de door deze verzekering gedekte 
aansprakelijkheid eveneens op (een) andere polis(sen) is gedekt of daarop gedekt zou zijn als deze verzekering niet 
zou hebben bestaan. Het bepaalde in 2.6 blijft onverminderd van kracht. 

 
2.6  Samenloop van verzekeringen 

Als blijkt dat de door deze verzekering gedekte aanspraak eveneens op (een) andere polis(sen) gedekt is of daarop 
zou zijn gedekt als deze verzekering niet zou hebben bestaan, dekt deze verzekering uitsluitend het verschil in 
voorwaarden en verzekerde bedragen met die andere polis(sen). Uitgesloten blijft het eigen risico dat op deze andere 
verzekering(en) van toepassing is. 
 

2.7.  Uitsluitingen en bijzondere insluitingen 
2.7.1.  Opzet, vermogensdelict, geweldsdelict en seksuele gedraging 
2.7.1.1  Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade ontstaan door en/of voortvloeiende uit opzettelijk en tegen een 

persoon of zaak gericht wederrechtelijk handelen of nalaten van een verzekerde. Aan het opzettelijk karakter van dit 
wederrechtelijk handelen of nalaten doet niet af dat de verzekerde zodanig onder invloed van alcohol of andere 
stoffen verkeert, dat hij/zij niet in staat is zijn/haar wil te bepalen. 

2.7.1.2  Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een tot een groep behorende verzekerde voor schade ontstaan door en/of 
voortvloeiende uit opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht wederrechtelijk handelen of nalaten van een of 
meer tot de groep behorende personen, ongeacht of de verzekerde zelf zodanig heeft gehandeld of nagelaten. Aan 
het opzettelijk karakter van dit wederrechtelijk handelen of nalaten doet niet af dat een of meer tot de groep 
behorende personen zodanig onder invloed van alcohol of andere stoffen verkeert/verkeren, dat deze/ die niet in staat 
is/zijn de wil te bepalen. 

2.7.1.3  Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade ontstaan door en/of voortvloeiende uit een door een verzekerde 
begaan vermogensdelict of geweldsdelict (ongeacht of ter zake een vervolging van die verzekerde heeft plaatsgehad) 
of een seksuele of seksueel getinte gedraging van een verzekerde van welke aard dan ook. 

2.7.1.4  Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een tot een groep behorende verzekerde voor schade ontstaan door en/of 
voortvloeiende uit een vermogensdelict of geweldsdelict (ongeacht of daarvoor een vervolging heeft plaatsgehad) of 
een seksuele of seksueel getinte gedraging van welke aard dan ook van een of meer tot de groep behorende 
personen, ongeacht of de verzekerde zelf zodanig heeft gehandeld of nagelaten. 

2.7.2  Overtreding voorschriften 
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een handelen of nalaten waarmee bewust enig van 
overheidswege gegeven voorschrift wordt overtreden, als dit is gebeurd in opdracht van of met goedvinden van 
verzekeringnemer of enig functionaris in dienst van verzekeringnemer die is belast met verantwoordelijkheid voor de 
naleving van eerder bedoelde voorschriften. Als de bedoelde verzekerde een rechtspersoon is, wordt voor de 
toepassing van deze uitsluiting onder verzekerde verstaan een lid van de directie of bedrijfsleiding of enige 
functionaris in dienst van verzekerde, die door een lid van de directie is belast met verantwoordelijkheid voor de 
naleving van eerder bedoelde voorschriften. 

 
2.7.3  Motorrijtuigen, (lucht)vaartuigen, aanhangwagens Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade ontstaan met of 

door een motorrijtuig, (lucht) vaartuig of aanhangwagen, die een verzekerde in eigendom heeft, bezit, houdt, bestuurt, 
gebruikt of doet gebruiken. Als uitzondering op het bovenstaande is wel gedekt:  

a. passagier 
de aansprakelijkheid voor schade toegebracht als passagier van een motorrijtuig, (lucht)vaartuig, met 
inbegrip van schade aan dat vervoermiddel;  

b. gebruik van motorrijtuigen door ondergeschikten 
de aansprakelijkheid van de verzekeringnemer voor schade toegebracht met of door niet aan hem 
toebehorende, niet door hem gehuurde of niet bij hem in gebruik zijnde motorrijtuigen, die door zijn 
ondergeschikten worden gebruikt, echter met uitzondering van schade van de bestuurder; 

c. laden en lossen 
de aansprakelijkheid voor schade toegebracht met of door zaken, die zich bevinden op, vallen of gevallen 
zijn van, geladen worden op of gelost worden van een motorrijtuig, aanhangwagen of vaartuig, anders dan 
aan het vervoermiddel zelf; 

d. aanhangwagens 
de aansprakelijkheid voor schade toegebracht met of door aanhangwagens, mits deze niet gekoppeld zijn 
aan een motorrijtuig en de schade is ontstaan nadat de aanhangwagens zijn losgemaakt of losgeraakt en 
veilig buiten het verkeer tot stilstand zijn gekomen; 

e. vaartuigen 
de aansprakelijkheid voor schade aan personen toegebracht met of door vaartuigen, anders dan door 
aanvaring, en voor schade aan zaken toegebracht met of door niet-gemotoriseerde vaartuigen; 

f. regiefout 
de aansprakelijkheid van de verzekeringnemer, voor schade toegebracht met of door gehuurd/ingeleend 
motorisch voortbewogen werkmaterieel dat hij bij de uitvoering van werkzaamheden voor zijn bedrijf/beroep 
gebruikt of laat gebruiken, en de schade uitsluitend het gevolg is van het geven van een verkeerde 
aanwijzing/ opdracht (regiefout) door verzekeringnemer aan de bestuurder/gebruiker van het werkmaterieel 
bij de uitvoering van die werkzaamheden. Schade aan werkmaterieel/ motorrijtuigen blijft uitgesloten. 

g. werkmaterieel/-tuig 
de aansprakelijkheid voor schade door al lopend en met de hand voortbewogen én begeleid materieel, 
ondersteund door een elektromotor (maximum snelheid 5 km per uur).  
Het bepaalde in 2.6 blijft onverminderd van kracht. 

2.7.4  Geleverde zaken/verrichte werkzaamheden 
Niet gedekt is de aansprakelijkheid: 

a. voor schade aan geleverde zaken en voor schade en kosten verband houdende met het terugroepen, 
vervangen, verbeteren of herstellen van geleverde zaken; 

b. voor het opnieuw verrichten van uitgevoerde werkzaamheden. 
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Wordt door werkzaamheden die door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde zijn uitgevoerd schade 
toegebracht aan andere zaken die eerder door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde zijn geleverd 
of die eerder onderwerp zijn geweest van door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde uitgevoerde 
werkzaamheden, dan gelden de onder a en b bedoelde uitsluitingen niet voor die andere zaken. De onder a 
en b bedoelde uitsluitingen gelden onverkort als de zaken of de verrichte werkzaamheden onderwerp zijn 
van één en dezelfde overeenkomst. 

c. voor schade die zijn oorsprong vindt in fabricage, bewerking, onderhoud of levering van producten, voor of 
aan: waterbouw, vliegtuigbouw, scheepsbouw, kernreactoren, bio-industrie, (petro)-chemische industrie, 
treinenbouw, motorrijtuigenindustrie, veevoederindustrie en ziekenhuizen. 

2.7.5  Opzicht 
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade aan zaken die het gevolg is van enig handelen of nalaten gedurende 
de tijd, dat de verzekerde of iemand namens hem die zaken vervoert, huurt, gebruikt, bewerkt, behandelt, repareert of 
om enige andere reden onder zich heeft of heeft gehad.  
Deze uitsluiting geldt: 

a. buiten bedrijfsruimten 
tijdens de uitvoering van werkzaamheden buiten de bedrijfsruimten en terreinen van de verzekeringnemer 
uitsluitend voor zaken, die ter uitvoering van werkzaamheden worden gebruikt of die feitelijk in bewerking of 
behandeling zijn; 

b. toegevoegde zaken 
niet voor schade aan zaken, waaraan de verzekerde of iemand namens hem een zaak heeft toegevoegd 
voor zover de schade het gevolg is van een gebrek in de toegevoegde zaak; 

c. zaken van ondergeschikten 
niet voor schade aan zaken van ondergeschikten, met uitzondering van motorrijtuigen, (lucht)vaartuigen en 
aanhangwagens, voor welke schade de verzekeringnemer als werkgever aansprakelijk is; 

d. zaken van cliënten 
niet voor schade aan zaken van cliënten anders dan motorrijtuigen of (lucht) vaartuigen, die een verzekerde 
of iemand namens hem ter bewerking en/ of behandeling onder zich heeft of heeft gehad, mits en voor 
zover uit het polisblad blijkt dat dit (opzicht)risico is meeverzekerd; 

e. verhaal door brandverzekeraars 
niet voor schade aan zaken die een verzekerde anders dan in huur, pacht, lease, bruikleen of 
bewaarneming onder zich had, voor zover ter zake daarvan door een brandverzekeraar schade is vergoed. 

2.7.6  Risicoverzwarende bedingen 
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit een boete-, garantie-, vrijwarings- of ander 
soortgelijk beding, behalve voor zover ook zonder een dergelijk beding aansprakelijkheid zou hebben bestaan. 

2.7.7  Buitenlandse vestigingen 
Niet gedekt is de aansprakelijkheid van niet in Nederland gedomicilieerde vertegenwoordigers en van een 
buitenlands(e) vestiging, filiaal, dochteronderneming of dergelijke van de verzekeringnemer. 

2.7.8  Milieuaantasting 
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een milieuaantasting. 

2.7.9  Genetische schade in verband met milieuaantasting 
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor genetische schade in verband met milieuaantasting. 

2.7.10  Asbest 
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade ontstaan door of verband houdende met asbest. 

 
2.8.  Verzekeringsgebied 
2.8.1  Algemeen 

De verzekering is van kracht waar ook ter wereld. De verzekering geeft geen dekking voor: 
a. aanspraken voor schade door zaken die geëxporteerd zijn naar de Verenigde Staten van Noord-Amerika en 

Canada; 
b. aanspraken die voortvloeien uit een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden in de Verenigde Staten 

van Noord-Amerika en Canada en/of aanspraken gebaseerd op het recht van de voornoemde landen. 
2.8.2  Dienstreizen 

Tijdens dienstreizen is de aansprakelijkheid van de verzekerden, als natuurlijk persoon in louter particuliere 
hoedanigheid, waar ook ter wereld gedekt. Het bepaalde in 2.6 blijft onverminderd van kracht. 

3.  Schade 
3.1.  Schadevaststelling en regeling van schade 
3.1.1  Cascade belast zich met de vaststelling en de regeling van schade. Zij heeft het recht uit deze overeenkomst 

voortvloeiende verplichtingen na te komen door de benadeelde rechtstreeks schadeloos te stellen en met hem 
schikkingen te treffen. Cascade zal daarbij de belangen van de verzekerde in het oog houden. 

3.1.2  Bestaat de vergoeding van schade uit periodieke uitkeringen en is de waarde daarvan met inachtneming van andere 
uitkeringen hoger dan het verzekerde bedrag, dan wordt de duur of de hoogte van die uitkeringen, naar keuze van de 
verzekerde, naar evenredigheid verlaagd. 
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Rubriek I: Algemene aansprakelijkheid 

4  Omschrijving van de dekking 
Met inachtneming van de algemene bepalingen is verzekerd de aansprakelijkheid van verzekerden voor schade van 
derden toegebracht in de verzekerde hoedanigheid als op het polisblad vermeld. 

5.  Aanvullende uitsluitingen en bijzondere insluitingen 
5.1  Werkgeversaansprakelijkheid 

Niet gedekt is de aansprakelijkheid van verzekerden voor schade tegenover ondergeschikten, zoals omschreven in 
rubriek II. 

5.2  Productenaansprakelijkheid 
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade door zaken, zoals omschreven in rubriek III. 

5.3  Kantinerisico 
Gedekt is de aansprakelijkheid van verzekeringnemer voor schade door aan bezoekers en ondergeschikten 
verstrekte dranken en spijzen.  

 
Rubriek II: Werkgeversaansprakelijkheid 

6. Begripsomschrijvingen 
In deze rubriek wordt onder schade aan personen, in afwijking van het bepaalde in 1.5.1, uitsluitend verstaan schade 
aan personen ten gevolge van: 

6.1  Arbeidsongeval 
Onder arbeidsongeval wordt verstaan: 
een plotseling van buiten af en ongewild op het lichaam van een ondergeschikte inwerkend geweld, overkomen 
tijdens werkzaamheden voor verzekeringnemer, waardoor in één ogenblik lichamelijk letsel wordt toegebracht; 

 
6.2  Beroepsziekte 

Onder beroepsziekte wordt verstaan: 
een aantasting van de gezondheid van een ondergeschikte niet zijnde het gevolg van een arbeidsongeval zoals 
omschreven onder 6.1 overkomen tijdens werkzaamheden voor verzekeringnemer. 

7.  Omschrijving van de dekking 
7.1  Met inachtneming van de algemene bepalingen is verzekerd de aansprakelijkheid van een verzekerde, in de 

verzekerde hoedanigheid als op het polisblad vermeld, tegenover zijn ondergeschikten voor schade aan personen en 
schade aan zaken. 

 
7.2  Als een omstandigheid tijdens de geldigheidsduur van de verzekering voor de eerste keer schriftelijk bij Cascade is 

aangemeld, zal de aanspraak, die daaruit voortvloeit - ongeacht op welk tijdstip - geacht worden te zijn ingesteld op 
de datum van melding van deze omstandigheid. 

 
Rubriek III: Productenaansprakelijkheid 

8.  Omschrijving van de dekking 
8.1  Met inachtneming van de algemene bepalingen is verzekerd de aansprakelijkheid van verzekerden, in de verzekerde 

hoedanigheid als op het polisblad vermeld, voor schade van derden door zaken, met uitsluiting van gebruikte / 
tweedehands zaken, die door of onder verantwoordelijkheid van een verzekerde in het verkeer zijn gebracht, zijn 
geleverd, verhuurd/geleased, dan wel na constructie, bewerking of behandeling zijn opgeleverd. 

 
8.2  In afwijking van 2.7.8 en met inachtneming van het bepaalde in 8.1 en 8.3 is verzekerd de aansprakelijkheid voor 

schade in verband met een plotselinge onzekere milieuaantasting, die niet het rechtstreeks gevolg is van een 
langzaam (in)werkend proces.  

 
8.3  Als de schade is gedekt op een milieuschadeverzekering, of daarop zou zijn gedekt als deze verzekering niet zou 

hebben bestaan, kan deze verzekering uitsluitend worden aangemerkt als excedent boven het verzekerde bedrag van 
die milieuschadeverzekering. Uitgesloten blijft het eigen risico dat op deze andere verzekering van toepassing is. 

9.  Aanvullende uitsluitingen 
9.1  Werkgeversaansprakelijkheid 

Niet gedekt is de aansprakelijkheid van verzekerden voor schade tegenover ondergeschikten, zoals omschreven in 
Rubriek II. 
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Rubriek IV: Arbeidsongevallen zonder aansprakelijkheid 

10.  Begripsomschrijving 
In deze rubriek wordt onder schade aan personen, in afwijking van het bepaalde in 1.5.1, uitsluitend verstaan schade 
aan personen door:  

10.1  Arbeidsongeval 
Onder arbeidsongeval wordt verstaan: 
een plotseling van buiten af en ongewild op het lichaam van een verzekerde natuurlijk persoon inwerkend geweld, 
overkomen tijdens werkzaamheden voor verzekeringnemer, waardoor in één ogenblik lichamelijk letsel wordt 
toegebracht. 

11.  Omschrijving van de dekking 
11.1  Met inachtneming van de algemene bepalingen is verzekerd de schade aan personen als gevolg van een 

arbeidsongeval in de verzekerde hoedanigheid als op het polisblad vermeld ongeacht de vraag of verzekerde 
daarvoor aansprakelijk is. Deze rubriek is alleen van toepassing als het nadrukkelijk op het polisblad vermeld staat. 

 

12  Schade 
De vaststelling van de hoogte van de schade vindt plaats als ware verzekerde aansprakelijk volgens Nederlands 
recht. 

13.  Uitsluitingen 
13.1  De uitsluitingen als omschreven onder 2.7.1 t/m 2.7.10 van de algemene bepalingen en het bepaalde in de clausules 

blijven onverminderd van kracht ongeacht de aansprakelijkheidsvraag. 
13.2  Niet gedekt is schade van een verzekerde natuurlijk persoon als gevolg van opzet van deze persoon, ongeacht de 

geestesgesteldheid van deze ondergeschikte. 
13.3  Cascade vergoedt geen schade krachtens deze module waarop aanspraak wordt gemaakt door een ander dan de 

rechtstreeks bij de gebeurtenis betrokken benadeelde verzekerde en diens nagelaten betrekkingen. 
De Staat der Nederlanden wordt nooit uit als uitkeringsgerechtigde beschouwd. 
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Hoofdstuk III Verzekering tegen schade aan 
Cliëntenvoertuigen 

1.  Cliëntenvoertuigen 
Onder cliëntenvoertuigen wordt verstaan: 

 
1.1  motorrijtuigen, caravans, vouwwagens, fietsen, aanhangwagens, opleggers en voertuigen uit de categorie landbouw-, 

tuinbouw- en werkmaterieel, die in eigendom toebehoren aan cliënten van de verzekeringnemer, gedurende de tijd 
dat deze voertuigen binnen de verzekerde hoedanigheid aan hem zijn toevertrouwd; en 

 
1.2  verkochte, maar nog niet door de verzekeringnemer afgeleverde voertuigen als de verkoop daarvan kan worden 

aangetoond. 

2  Dekking 
Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekeringnemer voor schade aan cliëntenvoertuigen en de zich daarin of 
daarop bevindende zaken door beschadiging en verlies, ontstaan gedurende de tijd, dat deze voertuigen aan 
verzekeringnemer zijn toevertrouwd. Schade aan cliëntenvoertuigen en de zich daarin of daarop bevindende zaken is 
ook verzekerd als de verzekeringnemer niet aansprakelijk is. Cascade verleent de uitkering eerst nadat de betrokken 
cliënt alle rechten die hij ter zake van de schade op anderen mocht hebben, aan Cascade heeft overgedragen. 
Schade die voortvloeit uit schade aan cliëntenvoertuigen is uitsluitend gedekt als de verzekeringnemer aansprakelijk 
is. Uiteraard kan alleen de verzekeringnemer rechten aan de verzekering tegen schade aan cliëntenvoertuigen 
ontlenen. 

3.  Uitsluitingen 
Naast wat op grond van de in de Algemene Voorwaarden genoemde uitsluitingen niet is gedekt geeft de verzekering 
op grond van dit hoofdstuk geen dekking voor: 

3.1  schade en kosten met betrekking tot het geheel of gedeeltelijk opnieuw verrichten van de overeengekomen 
werkzaamheden, die niet of niet naar behoren waren verricht; 

3.2  schade en kosten met betrekking tot vervanging, verbetering of reparatie van de door of namens de 
verzekeringnemer gemonteerde zaken; 

3.3.  schade door verlies of beschadiging van cliëntenvoertuigen, die: 
3.3.1  eigendom zijn van fabrikanten, importeurs, (sub)dealers, garagebedrijven of autohandelaren, die de 

verzekeringnemer ter verkoop onder zich heeft; 
3.3.2  verkocht maar niet afgeleverd zijn aan (sub)dealers, garagebedrijven of autohandelaren; 
3.3.3  uitgeleend of verhuurd zijn; 
3.3.4  is ontstaan terwijl de gemachtigde bestuurder van het cliëntenvoertuig op het moment van de schadeveroorzakende 

gebeurtenis onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend of opwekkend middel 
verkeerde, dat hij niet in staat moest worden geacht het voertuig naar behoren te besturen. Als de gemachtigde 
bestuurder op grond van artikel 8, 1e of 2e lid Wegenverkeerswet strafrechtelijk is veroordeeld of een strafrechtelijk 
schikkingsvoorstel heeft aanvaard, wordt dat gelijkgesteld aan de situatie dat de bestuurder niet in staat was het 
motorrijtuig naar behoren te besturen; 

3.3.5  is ontstaan door geleidelijk werkende invloeden of normale slijtage; 
3.3.6  voor een proefrit ter beschikking worden gesteld, tenzij: 

- het een voertuig betreft, dat aan de verzekeringnemer ter verkoop is toevertrouwd (onverminderd het 
bepaalde in 3.3.1);  

4.  Bijzondere regeling betreffende diefstal en joyriding voor 
cliëntenvoertuigen. 
Voor cliëntenvoertuigen geldt de volgende bijzondere regeling en wordt het hieronder genoemde eigen risico 
gerekend. 

 
4.1  Eigen risico 

Voor de in 4.2 t/m 4.4 genoemde gevallen wordt, 
- bij de 1e schade een eigen risico van 15% van het schadebedrag en; 
- bij de 2e schade een eigen risico van 25% van het schadebedrag toegepast; 
- voor de 3e en daarop volgende schade(s) geen dekking verleend. 

Bovenstaande geldt voor een periode van telkens 3 jaar, te rekenen vanaf de datum van de 1e schade, mits aan de 
preventie-eisen van CASCADE   is voldaan. 
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4.2  Schade door beschadiging of verlies van het motorrijtuig door diefstal of joyriding tijdens de openingstijd van het 

bedrijf voor zover die schade het gevolg is van aan de verzekerde toe te rekenen onvoldoende zorg voor het 
motorrijtuig. Van onvoldoende zorg is in ieder geval sprake als de (contact)sleutels of één of meer bij het 
cliëntenvoertuig behorende bescheiden (met name kentekenbewijs deel 1a en deel 1b en het overschrijvingsbewijs) 
daarin zijn achtergelaten of niet op een veilige plaats zijn opgeborgen. 

 
4.3.  Schade door beschadiging of verlies van cliëntenvoertuigen en de zich daarin of daarop bevindende zaken door 

diefstal of joyriding na sluitingstijd van het bedrijf als: 
4.3.1  het voertuig zich buiten het pand van de verzekeringnemer bevindt, tenzij ten behoeve van Cascade kan worden 

aangetoond dat: 
- het voertuig voldoende was afgesloten; 
- de (contact)sleutels en alle bij het voertuig behorende bescheiden (met name kentekenbewijs deel 1a en 

deel 1b, evenals het overschrijvingsbewijs) op een veilige plaats zijn opgeborgen; en 
- op het voertuig sporen van braak aanwezig zijn; 

 
4.3.2  het cliëntenvoertuig zich in het pand van de verzekeringnemer bevindt en de schade een gevolg is van aan de 

verzekeringnemer toe te rekenen onvoldoende zorg. Van onvoldoende zorg is in ieder geval sprake als: 
- de (contact)sleutels in het cliëntenvoertuig zijn achtergelaten; of 
- één of meer bij het cliëntenvoertuig behorende bescheiden (met name kentekenbewijs deel 1a en deel 1b, 

evenals het overschrijvingsbewijs) daarin zijn achtergelaten of niet op een veilige plaats zijn opgeborgen. 
4.3.3  als de (contact)sleutels of de bescheiden (met name kentekenbewijs deel 1a en deel 1b, evenals het 

overschrijvingsbewijs) na de gebeurtenis niet kunnen worden overgelegd wordt voor de werking van 4.2 en 4.3 
aangenomen dat de (contact) sleutels en de genoemde bescheiden in het motorrijtuig zijn achtergelaten of niet op 
een veilige plaats zijn opgeborgen. 

 
4.4  Schade door verlies of beschadiging van cliëntenvoertuigen en de zich daarin of daarop bevindende zaken door 

verduistering of oplichting als de schade een gevolg is van aan de verzekeringnemer toe te rekenen onvoldoende 
zorg. 

5.  Vaststelling van de schadevergoeding 
5.1  In geval van beschadiging van een cliëntenvoertuig worden de reparatiekosten vergoed tot ten hoogste het verschil 

tussen de waarde van het voertuig onmiddellijk voor het ontstaan van de schade en de waarde van de restanten. In 
geval van verlies van het voertuig wordt vergoed de waarde onmiddellijk voor het ontstaan van de schade. 

 
5.2  Betreft het cliëntenvoertuig een door de verzekeringnemer verkocht maar nog niet afgeleverd nieuw voertuig, dan zal 

Cascade niet meer vergoeden dan de inkoopprijs van het voertuig, onmiddellijk voor het ontstaan van de schade, 
vermeerderd met de al gemaakte afleveringskosten. 

 
5.3  Voor overige zaken van cliënten vindt vaststelling van de schadevergoeding plaats op basis van de waarde 

onmiddellijk voor het ontstaan van de schade onder aftrek van de waarde van de restanten. 
 
5.4.  Nieuwwaarde en vaste afschrijving. 

De volgende bepalingen gelden alleen als het motorrijtuig een personenauto is die: 
- nieuw was op de datum van afgifte van deel 1a van het Nederlandse kentekenbewijs; 
- op die datum een nieuwwaarde vertegenwoordigde van maximaal € 70.000,- inclusief btw en bpm of, als in 

het verzekerde bedrag de btw niet is inbegrepen, exclusief btw en bpm; 
- niet door of ten behoeve van de cliënt wordt gebruikt voor verhuur, leasing, het geven van rijlessen, 

personenvervoer tegen betaling; 
- door de cliënt als eerste eigenaar is verkregen. 

 
5.4.1  Bij (totaal)verlies van het motorrijtuig binnen 36 maanden na de hiervoor bedoelde datum vergoedt Cascade de 

poliswaarde onder aftrek van de waarde van de restanten en het eigen risico. 
Van totaal verlies is sprake: 

- als de herstelkosten meer bedragen dan 2/3 van de waarde van het motorrijtuig direct voor het ontstaan 
van de beschadiging; 

- bij diefstal of verduistering van het motorrijtuig. 
5.4.2  De poliswaarde op het moment van de gebeurtenis wordt als volgt vastgesteld: 

- binnen 12 maanden na de datum van afgifte van deel 1a van het Nederlandse kentekenbewijs: de 
nieuwwaarde van een motorrijtuig van gelijk merk, type en uitvoering; 

- in de volgende 24 maanden een percentage van deze nieuwwaarde: 
Als de schade-uitkering volgens 5.3 hoger is, vergoedt Cascade het hoogste bedrag. 

maand poliswaarde maand poliswaarde 

maand poliswaarde  maand poliswaarde  maand poliswaarde 

13
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Onder nieuwwaarde wordt verstaan de op het moment voor het ontstaan van de schade geldende consumentenprijs 
van een motorrijtuig van gelijk merk, type en uitvoering. Voor nog niet geleverde motorrijtuigen wordt onder 
nieuwwaarde, de inkoopwaarde verstaan 

6.  Diefstal van het gehele cliëntenvoertuig 
Als diefstal van het gehele cliëntenvoertuig gedekt is, moeten alle bij het cliëntenvoertuig behorende sleutels, deel 1a 
en deel 1b van het kentekenbewijs en het overschrijvingsbewijs worden overhandigd aan Cascade. Cascade zal eerst 
dan tot uitkering van de schadevergoeding overgaan wanneer na melding van de ontvreemding bij Cascade 30 dagen 
zijn verstreken zonder dat het voertuig binnen deze termijn wordt teruggevonden en de betrokken cliënt zijn rechten 
met betrekking tot het voertuig aan Cascade heeft overgedragen. Wanneer het voertuig binnen deze termijn wordt 
teruggevonden, maar het bezit daarvan niet anders dan langs gerechtelijke weg kan worden verkregen, zal Cascade   
de kosten daarvan voor haar rekening nemen. 

7. Brand 
Bij schade aan cliëntenvoertuigen en de zich daarin of daarop bevindende zaken door brand, brandblussing en 
ontploffing wordt tot ten hoogste het op het polisblad daarvoor vermelde bedrag per gebeurtenis vergoed. 
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Hoofdstuk IV Aansprakelijkheidsverzekering voor 
motorrijtuigen 
 
Met voorbijgaan aan hetgeen anders in deze voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt de aansprakelijkheidsverzekering voor 
motorrijtuigen geacht aan de door of volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) gestelde eisen te 
voldoen. 

1.  De verzekerden 
De verzekerden zijn: 

1.1  de verzekeringnemer en zijn ondergeschikten; 
1.2  de eigenaar, de houder, de gemachtigde bestuurder van het motorrijtuig en de personen die daarmee worden 

vervoerd. 

2.  Dekking 
2.1.  Deze verzekering dekt tijdens haar duur de aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade, toegebracht met of 

door: 
2.1.1  motorrijtuigen, waarvan de verzekeringnemer of zijn echtgenote eigenaar is, met uitzondering van die motorrijtuigen 

die verzekeringnemer in huurkoop heeft verkocht; 
2.1.2  motorrijtuigen van bestuurders of vennoten of hun echtgenoten, als verzekeringnemer een rechtspersoon is; 
2.1.3  motorrijtuigen, waarvan verzekeringnemer geen eigenaar is, maar die hij ter verkoop onder zich heeft of die hij in 

huur, huurkoop, bruikleen of door middel van lease heeft verkregen of die hij uit hoofde van pandrecht aan derden 
heeft overgedragen; 

2.1.4  cliëntenvoertuigen, zoals omschreven in 1.1 van hoofdstuk III. Onder de dekking is tevens begrepen de 
aansprakelijkheid voor schade, toegebracht met of door een aanhangwagen of oplegger of land-/ tuinbouwwerktuig 
welke aan een motorrijtuig als onder 2.1.1 t/m 2.1.4 genoemd is gekoppeld of na koppeling daarvan is losgemaakt of 
losgeraakt, maar nog niet veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen. 

 
2.2  De aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade, toegebracht met of door een motorrijtuig zoals genoemd onder 

2.1.1 t/m 2.1.4 dat is voorzien van een bij Cascade aangemeld handelaarskenteken, is alleen gedekt als het 
handelaarskenteken wordt gebruikt in overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften.  

 
2.3  Verder dekt de verzekering tijdens haar duur de aansprakelijkheid van de verzekerden voor personenschade 

toegebracht aan de bestuurder van het motorrijtuig, voor zover de schade niet wordt gedekt door een andere 
verzekering of voorziening, al dan niet van oudere datum. Geen schadevergoeding zal worden verleend, als de 
vorderende partij een ander is dan de rechtstreeks bij de gebeurtenis betrokken natuurlijke persoon of diens 
nagelaten betrekkingen. 
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3  Aan- of afmelden kentekens 
De verzekeringnemer is verplicht de kentekens van de bij zijn bedrijf in gebruik zijnde motorrijtuigen en 
handelaarskentekens bij Cascade aan- en af te melden. Als de verzekeringnemer verzuimt om een motorrijtuig of een 
handelaarskenteken aan te melden, verlenen we alleen dekking als dit niet op een andere polis is gedekt. In dat 
geval, dekt deze verzekering uitsluitend het verschil in voorwaarden en verzekerde bedragen met die andere 
polis(sen). Uitgesloten blijft het eigen risico dat op deze andere verzekering(en) van toepassing is. Als de 
verzekeringnemer nalaat om een motorrijtuig of handelaarskenteken af te melden en Cascade op grond daarvan een 
benadeelde partij schadeloos moet stellen, heeft Cascade  het recht om de schade op de verzekeringnemer te 
verhalen. 

4  Vervoer van gewonden 
Deze verzekering dekt de schade aan de stoffering van een verzekerd motorrijtuig, als deze is verontreinigd door het 
kosteloos vervoeren van gewonde personen. 

5.  Schade aan zaken van de verzekeringnemer 
5.1.  Als door ondergeschikten of andere personen voor wie de verzekeringnemer aansprakelijk is met een motorrijtuig 

schade wordt toegebracht aan: 
5.1.1  eigendommen van de verzekeringnemer; 
5.1.2  niet in eigendom aan de verzekeringnemer toebehorende zaken die ten behoeve van zijn bedrijfsuitoefening worden 

gebruikt, wordt eveneens dekking verleend voor zover het risico van schade aan die eigendommen niet op enig 
andere wijze is verzekerd. Er is geen dekking voor schade aan geld, geldswaardige papieren en kostbaarheden, voor 
een eigen risico op de andere verzekering en voor uit de gebeurtenis voortvloeiende bedrijfsschade. 

 
5.2  Deze dekking geldt niet ten aanzien van het motorrijtuig, niet zijnde een cliëntenvoertuig, waarmee de schade is 

toegebracht. 

6.  Vervangend motorrijtuig 
Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade, toegebracht met of door een aan de verzekeringnemer toebehorend 
motorrijtuig, dat is verhuurd of ter beschikking is gesteld aan een cliënt, van wie: 

6.1  het eigen motorrijtuig gedurende dezelfde tijd ter behandeling aan de verzekeringnemer is toevertrouwd; 
 
6.2  bij verzekeringnemer gekocht motorrijtuig nog niet kan worden afgeleverd. De uit 6. voortvloeiende dekking geldt niet 

als blijkt dat de door 6. gedekte aansprakelijkheid ook op (een) andere verzekering(en) is gedekt is of daarop zou zijn 
gedekt als 6. niet zou hebben bestaan. 

7 Schade met of door een cliëntenmotorrijtuig na (op)levering 
aan een cliënt 
De aansprakelijkheid voor schade door motorrijtuigen van cliënten toegebracht tijdens het besturen van deze 
motorrijtuigen door de cliënt of de door deze gemachtigde bestuurder is slechts verzekerd als de schade een 
onmiddellijk gevolg is van het niet juist of niet voldoende uitvoeren van een reparatie aan of behandeling van dat 
motorrijtuig door verzekeringnemer of personen voor wie hij aansprakelijk is. 

8.  Zekerheidstelling 
8.1  Als door een overheid als waarborg voor de rechten van een benadeelde het stellen van zekerheid wordt verlangd om 

de invrijheidstelling van een verzekerde of de opheffing van een op het motorrijtuig gelegd beslag te verkrijgen, zal 
Cascade deze zekerheid stellen tot ten hoogste € 50.000,- voor alle verzekerden samen. 

 
8.2  De verzekerde voor wie de zekerheid wordt gesteld, moet voor de gebeurtenis wel aanspraak aan deze verzekering 

kunnen ontlenen. 
8.3  Zodra de zekerheidstelling wordt vrijgegeven, is alleen Cascade gerechtigd hierover te beschikken. 
8.4  De verzekerde is verplicht tot alle medewerking om terugbetaling van de zekerheidstelling te verkrijgen. 
8.5  Als de zekerheidstelling wordt verbeurd, doordat een verzekerde enige hem opgelegde verplichting niet nakomt of 

doordat een aan een verzekerde opgelegde boete op de gestelde zekerheid wordt verhaald, is de verzekerde 
gehouden het bedrag, waarvan dientengevolge geen terugbetaling meer te verkrijgen is, aan Cascade  te vergoeden. 



  Mechanisatie Verzekerd   

Mechanisatie Verzekerd MV2014-1  19 

9.  Uitsluitingen 
Naast wat niet is gedekt op grond van de in de Algemene Voorwaarden genoemde uitsluitingen geeft de verzekering 
op grond van dit hoofdstuk geen dekking voor: 

9.1  schade ontstaan met of door een motorrijtuig, terwijl dat wordt gebruikt voor: 
- het tegen betaling vervoeren van personen; 
- het beroepsmatig vervoeren van gevaarlijke of milieuverontreinigende stoffen, waarvoor een wettelijke 

vergunning is vereist. Deze uitsluiting geldt niet voor incidenteel vervoer van gevaarlijke of 
milieuverontreinigende stoffen wanneer er sprake is van gelimiteerde hoeveelheden (LQ) die als zodanig 
door het Reglement betreffende het vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG/ADR) zijn aangewezen 
en wel per gebeurtenis voor alle personen samen tot ten hoogste het in art. 2a van het “Besluit bedragen 
aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen” vastgestelde verzekerde bedrag; 

- het geven van rijlessen; 
- verhuur(waaronder begrepen leasing), onverminderd het bepaalde onder 6.; 
Als Cascade op grond van de WAM dergelijke schade toch moet vergoeden, is zij gerechtigd de 
schadevergoeding van de verzekeringnemer terug te vorderen. 

 
9.2  schade ontstaan terwijl de feitelijke bestuurder niet wettelijk bevoegd is tot het besturen van het motorrijtuig, tenzij het 

motorrijtuig wordt gebruikt in de gebouwen of op de terreinen, behorende tot het bedrijf van de verzekeringnemer; 
 
9.3  schade die is ontstaan terwijl de gemachtigde bestuurder van het motorrijtuig op het moment van de 

schadeveroorzakende gebeurtenis onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend of 
opwekkend middel verkeerde, dat hij niet in staat moest worden geacht het voertuig naar behoren te besturen. Als de 
gemachtigde bestuurder op grond van artikel 8 1e of 2e lid Wegenverkeerswet strafrechtelijk is veroordeeld of een 
strafrechtelijk schikkingsvoorstel heeft aanvaard, wordt dat gelijkgesteld aan de situatie dat de bestuurder niet in staat 
was om het motorrijtuig naar behoren te besturen. 

 
9.4  schade ontstaan tijdens het deelnemen aan: 

- snelheidswedstrijden of -ritten; 
- regelmatigheids- of behendigheidswedstrijden of -ritten, die niet geheel binnen Nederland plaatsvinden; 

 
9.5  de aansprakelijkheid van hen die zich door diefstal of geweldpleging de macht over een motorrijtuig hebben verschaft 

en van hen, die dit wetende, het motorrijtuig zonder geldige reden gebruiken; 
 
9.6  schade ontstaan met of door een motorrijtuig, dat gewoonlijk in het buitenland wordt gestald; 
 
9.7  schade aan de met of door het motorrijtuig of een aangekoppeld object vervoerde zaken. 

10  Verzekeringsgebied 
Het verzekeringsgebied omvat uitsluitend de landen waarvoor het door Cascade afgegeven Internationaal 
Motorrijtuigverzekeringsbewijs (de groene kaart) geldig is. 

11.  Verhaalsrecht 
11.1  In alle gevallen, waarin Cascade op grond van wettelijke bepalingen schadevergoeding is verschuldigd, terwijl de 

verzekerde geen rechten aan de verzekering kan ontlenen, heeft Cascade het recht de schadevergoeding en de 
kosten te verhalen op de verzekeringnemer of de aansprakelijke verzekerde. 

11.2  Als de verzekerde geen rechten kan ontlenen aan de verzekering op grond van omstandigheden die zich buiten zijn 
weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en hem daarvan redelijkerwijs geen verwijt treft, maakt Cascade   
tegenover hem geen gebruik van haar verhaalsrecht. 
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Hoofdstuk V Extra dekkingen Mechanisatieverzekering 

1.  Hulpverlening na een ongeval 
Voor personenauto’s, bestelauto’s en motorrijwielen, tractoren en materieel tot 5000 kg, al dan niet met een 
daarachter gekoppeld object, hierna te noemen motorrijtuigen, die eigendom zijn van de verzekeringnemer of 
zijn/haar partner of van de bestuurders/vennoten of hun echtgenoten, waarvan het kentekenbewijs op naam van deze 
personen of het verzekerd bedrijf is gesteld en waarvoor het aansprakelijkheidsrisico onder deze polis is gedekt, 
hebben recht op vergoeding van kosten, zoals hierna genoemd onder 1.1 en 1.2. Voor deze dekking geldt geen eigen 
risico. Hulpverlening uit hoofde van deze dekking heeft geen invloed op kortingen, verband houdende met het 
schadevrije verloop van deze verzekering. 

 
Dekking 

1.1.  De verzekerde heeft recht op hulp en vergoeding van kosten voor zover: 
1.1.1  de hulpverlening tot stand komt in overleg met en na instemming van Cascade Schade Service; 
1.1.2  de verzekerde zijn volle medewerking verleent en zijn recht op hulp aantoont aan de hand van de 

verzekeraarshulpkaart of een ander document. 
 
1.2.  In Nederland 
1.2.1.  Als het motorrijtuig of de aanhangwagen in Nederland door een ongeval, brand, joyriding, diefstal of enig ander 

plotseling van buitenkomend onheil niet meer kan worden gebruikt of de bestuurder of een andere inzittende is door 
die gebeurtenis niet in staat het motorrijtuig te besturen, zorgt Cascade Schade Service voor: 

a. het vervoer van het motorrijtuig of de aanhangwagen naar een door verzekerde te bepalen adres in 
Nederland; 

b. het vervoer per taxi van de bestuurder en de passagiers met hun bagage naar een door de verzekerde te 
bepalen adres in Nederland. 

 
1.3.  Buiten Nederland 
1.3.1  Als het motorrijtuig of de aanhangwagen buiten Nederland, maar binnen het verzekeringsgebied door een ongeval, 

brand, joyriding, diefstal of enig ander plotseling van buitenkomend onheil niet meer kan worden gebruikt of de 
bestuurder of een andere inzittende is door die gebeurtenis niet in staat het motorrijtuig te besturen, bestaat recht op: 

a. vergoeding van de noodzakelijke kosten van berging en slepen van het motorrijtuig of de aanhangwagen 
naar de dichtstbijzijnde garage waar de schade kan worden beoordeeld of hersteld; 

b. vervoer van het motorrijtuig of de aanhangwagen naar een door de verzekerde te bepalen adres in 
Nederland, als: 
- het motorrijtuig niet binnen 4 werkdagen zo kan worden gerepareerd, dat de terugreis op technisch 

verantwoorde wijze kan plaatsvinden; 
- de kosten van dit vervoer lager zijn dan de waarde van het motorrijtuig of de aanhangwagen. Zijn de 

vervoerskosten hoger, dan vergoedt Cascade  de kosten voor invoering of vernietiging van het 
motorrijtuig of de aanhangwagen in het betreffende land. In dat geval heeft de verzekerde ook 
recht op vervoer van zijn bagage naar Nederland; 

c. vergoeding van de kosten van vervoer van de bestuurder en de passagiers per: 
- taxi naar het dichtstbijzijnde spoorwegstation; 
- trein (2e klasse) naar het spoorwegstation, dat het dichtst bij de plaats van bestemming in 

Nederland ligt; 
- taxi van dat station naar de plaats van bestemming. 

1.3.2  Als de bestuurder door een ongeval of ziekte, bevestigd door overlegging van een verklaring van een arts, niet in 
staat is het motorrijtuig te besturen en ook een andere inzittende daartoe niet in staat is, bestaat recht op vergoeding 
van de onder 1.3.1  vermelde kosten, echter alleen als de uitgebreide cascodekking van kracht is. 

1.3.3  Als het motorrijtuig door een mechanisch defect niet meer kan rijden, niet ouder is dan 84 maanden en een 
handelsvoorraaddekking van kracht is of dat er voor het motorrijtuig een bij Cascade afgesloten uitgebreide 
cascodekking van kracht is, bestaat recht op vergoeding van de noodzakelijke kosten: 

a. als vermeld onder 1.3.1; 
b. van hulp langs de weg tot maximaal € 125,- per gebeurtenis; 
c. van het voor verzekerde bestellen en toezenden van onderdelen, die nodig zijn om het motorrijtuig rijklaar 

te maken, wanneer deze onderdelen ter plaatse niet of niet op korte termijn verkrijgbaar zijn. De kosten van 
de onderdelen zelf zijn voor rekening van verzekerde. 

 
1.4  Voorgeschoten kosten 

Alle in verband met de hulpverlening door of namens Cascade voorgeschoten, niet gedekte kosten, zijn voor rekening 
van verzekerde. Verzekerde is verplicht om na opgave meteen tot terugbetaling over te gaan. Bij bedragen boven € 
750,- kan een betaling vooraf worden verlangd. 

 
1.5  Andere hulpinstanties 

Bij samenloop van hulpverleningsrechten zal Cascade Schade Service niet verwijzen naar andere hulpinstanties, 
onverminderd het recht de kosten te verhalen op andere verzekeraars. 
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2.  Schadeverzekering voor inzittenden 
2.1  Dekkingsomschrijving 

Cascade vergoedt schade die door een verzekerde wordt geleden ten gevolge van een verkeersongeval, tenzij een in 
de Algemene Voorwaarden of in deze dekking vermelde uitsluiting van toepassing is. 
 

2.2.  Verzekerde voorvallen en hoedanigheid 
2.2.1  Bij een verkeersongeval met het verzekerde motorrijtuig komen voor een schadevergoeding conform deze module in 

aanmerking: de inzittende die met toestemming van de verzekeringnemer of een daartoe bevoegd persoon gebruikt 
maakt van het motorrijtuig. 

 
2.3.  Verzekerde schade 
2.3.1.  Schade aan zaken 
2.3.1.1  Voor vergoeding komt in aanmerking schade aan zaken die op of aan het lichaam worden gedragen. Voor schade 

aan horloges en sieraden wordt nimmer meer uitgekeerd dan € 500,- per gebeurtenis. Cascade vergoedt de ontstane 
schade op basis van dagwaarde. 

2.3.1.2  Bij schade aan zaken die met het motorrijtuig worden vervoerd, vergoedt Cascade  tot ten hoogste € 500,- per 
gebeurtenis deze schade, als:  

a. het motorrijtuig waarin of waarop de zaken zich bevonden: 
- in brand is geraakt, of 
- in botsing of aanraking is gekomen met enig ander voorwerp en daardoor zelf is beschadigd; 

b. deze zaken tijdens de aanwezigheid in of op het motorrijtuig: 
- in brand zijn geraakt, of 
- zijn gevallen uit of van het motorrijtuig, of 
- zijn ontvreemd uit het verzekerde motorrijtuig, terwijl de bestuurder in het motorrijtuig aanwezig was 

c. Cascade vergoedt geen schade aan het motorrijtuig 
 
2.3.2  Schade aan personen. 
2.3.2.1  Bij schade aan personen vergoedt Cascade zowel de materiële als de immateriële personenschade in 

overeenstemming met de normen van het burgerlijk recht, steeds als ware een derde volledig voor het ongeval 
aansprakelijk. Cascade  schakelt zonodig deskundigen in. Als het ongeval ziekenhuisopname tot gevolg heeft gehad, 
zal er onder meer een vergoeding worden gedaan voor elke dag ziekenhuisopname, conform de aanbevelingen van 
het Nationaal Platform Personenschade. 

2.3.2.2  Als de schade (ook) betrekking heeft op in de toekomst te lijden schade wegens verlies van arbeidsvermogen, heeft 
Cascade het recht deze schade periodiek uit te keren in de vorm van een direct ingaande lijfrente en wel gedurende 
de gehele periode dat sprake is van verlies van arbeidsvermogen, echter tot uiterlijk de maand waarin de inzittende 
de 65-jarige leeftijd bereikt, dan wel tot de datum van diens eerdere overlijden. Cascade heeft het recht deze direct 
ingaande lijfrente uit te doen keren door een aan Cascade gelieerd bedrijfsonderdeel. 

 
2.4  Limitering uitkering 

Cascade vergoedt tot ten hoogste het voor deze dekking verzekerde bedrag per gebeurtenis voor alle verzekerden 
samen de schade die in hun verzekerde hoedanigheid wordt geleden als gevolg van een verkeersongeval. Als meer 
verzekerden aanspraak op uitkering hebben en het totaal van alle aanspraken hoger is dan het verzekerd bedrag, zal 
aan iedere getroffen verzekerde een uitkering geschieden in verhouding van het verzekerde bedrag tot de som van 
alle vastgestelde uitkeringen. 
 

2.5  Aansprakelijke verzekerde 
Als een verzekerde volgens deze verzekering aansprakelijk is voor de gedekte schade, zal de betaling, voor zover 
vorderbaar volgens de voorwaarden aansprakelijkheid in hoofdstuk II, plaatsvinden volgens die dekking. Samenloop 
van aanspraken volgens de voorwaarden aansprakelijkheid met deze dekking is uitgesloten, zodat nimmer meer 
wordt uitgekeerd dan het verzekerde bedrag hetzij voor de voorwaarden aansprakelijkheid, hetzij voor deze dekking. 

 
2.6.  Bijzondere uitsluitingen 

Cascade vergoedt geen schade volgens deze dekking: 
2.6.1  waarop aanspraak wordt gemaakt door een ander dan de rechtstreeks bij de gebeurtenis betrokken benadeelde 

verzekerde en diens nagelaten betrekkingen. De Staat der Nederlanden wordt nimmer als uitkeringsgerechtigde 
beschouwd; 

2.6.2  voor zover de verzekerde geheel of gedeeltelijk recht heeft op vergoeding van de geleden schade volgens enige 
andere verzekering of voorziening. Uitkeringen volgens een specifieke ongevallenverzekering worden niet op de 
schadevergoeding in mindering gebracht; 

2.6.3  voor zover ontstaan of verergerd door het niet dragen van de wettelijk voorgeschreven veiligheidsgordel; 
2.6.4  ontstaan terwijl de bestuurder van het motorrijtuig op het moment van het verkeersongeval onder zodanige invloed 

van alcoholhoudende drank of enig ander bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, dat hij niet in staat moest 
worden geacht het motorrijtuig naar behoren te kunnen besturen. Als de bestuurder op grond van artikel 8, 1e of 2e lid 
Wegenverkeerswet of artikel 163, 2e lid Wegenverkeerswet strafrechtelijk is veroordeeld of een strafrechtelijk 
schikkingsvoorstel heeft aanvaard, wordt dat gelijkgesteld aan de situatie dat de bestuurder niet in staat was het 
motorrijtuig naar behoren te besturen. Deze uitsluiting geldt niet voor de inzittende, die aantoont dat die 
omstandigheid zich buiten zijn weten en tegen zijn wil heeft voorgedaan en dat hem voor die omstandigheid geen 
verwijt treft. 
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Module 2 Handelsvoorraad verzekering 

1.  Begripsomschrijvingen 
 
1.1  Verzekering 

de handelsvoorraadverzekering 
 
1.2.  Verzekerden 

De verzekerden zijn: 
 
1.2.1  de verzekeringnemer of zijn echtgenote; 
1.2.2  zijn bestuursleden of hun echtgenoten als de verzekeringnemer een rechtspersoon is; 
1.2.3  zijn ondergeschikten of gemachtigde bestuurder. 
 
1.3.  Motorrijtuigen  

Onder motorrijtuigen worden verstaan: 
1.3.1  personenauto’s; 
1.3.2  microbussen; 
1.3.3  bestel- en vrachtauto’s; 
1.3.4  aanhangwagens; 
1.3.5  caravans en boottrailers; 
1.3.6  motorrijwielen; 
1.3.7 voertuigen uit de categorie landbouw-, tuinbouw- en werkmaterieel 
1.3.8  inclusief de standaard bijgeleverde onderdelen, voorwerpen en accessoires van de onder 1.3.1 t/m 1.3.6 genoemde 

motorrijtuigen. 
1.3.9.  Deze motorrijtuigen moeten in eigendom toebehoren aan: 
1.3.9.1  de verzekeringnemer of zijn echtgenote; 
1.3.9.2  zijn bestuursleden of hun echtgenoten als de verzekeringnemer een rechtspersoon is; 
1.3.9.3  een derde, als de verzekeringnemer deze motorrijtuigen onder zich heeft op grond van huur, huurkoop, bruikleen, 

lease dan wel in consignatie, voor zover voor deze motorrijtuigen geen andere verzekering van kracht is, onverschillig 
door wie, op welke wijze of wanneer gesloten. 

1.3.10  Als een hiervoor genoemd motorrijtuig is voorzien van een handelaarskenteken, geeft deze verzekering alleen 
dekking voor schade aan het motorrijtuig als het handelaarskenteken wordt gebruikt in overeenstemming met de 
geldende wettelijke voorschriften. 

 
1.4  Toegevoegde zaken 

De niet tot de standaarduitvoering behorende zaken, zoals accessoires, bijzondere constructies en geluids- en 
telecommunicatieapparatuur voor zover die zijn bevestigd op of aan het motorrijtuig en uitsluitend dienen voor gebruik 
in of met het motorrijtuig. 

2.  Omschrijving van de dekking 
2.1.  Verzekerde gebeurtenissen 

De verzekeringnemer heeft recht op vergoeding van schade door beschadiging of verlies van een motorrijtuig, de 
daaraan bevestigde accessoires en de bijzondere constructies door: 

2.1.1.  voor motorrijtuigen niet ouder dan 84 maanden en voertuigen uit de categorie landbouw-, tuinbouw- en 
werkmaterieel niet ouder dan 240 maanden 

2.1.1.1  brand, ontploffing, kortsluiting - ook als deze gebeurtenissen het gevolg zijn van een eigen gebrek - en blikseminslag; 
2.1.1.2  joyriding, diefstal, oplichting, verduistering door anderen dan verzekeringnemer en braak aan het motorrijtuig, 

ontstaan gedurende de tijd dat het motorrijtuig was ontvreemd; 
2.1.1.3  beschadiging van uitsluitend ruiten of andere glazen onderdelen (uitgezonderd gloeilampen), inclusief de door de 

glasscherven ontstane andere schade aan het motorrijtuig; 
2.1.1.4  overstroming, vloedgolf, inundatie, aardbeving, vulkanische uitbarsting, lawine, vallend gesteente, instorting, 

aardverschuiving, hagel, storm (minimaal windkracht 7), door storm vallende voorwerpen en het door storm omwaaien 
van het motorrijtuig; 

2.1.1.5  botsing met loslopende dieren of met vogels, voor zover de schade rechtstreeks door die botsing zelf is toegebracht; 
2.1.1.6  relletjes, waaronder worden verstaan incidentele geweldsmanifestaties; 
2.1.1.7  een plotseling van buiten komend onheil gedurende de tijd dat het motorrijtuig voor vervoer op een ander motorrijtuig, 

per schip, trein of vliegtuig aan de zorg van een vervoersonderneming is toevertrouwd, met uitzondering van schade 
als schrammen, krassen en lakschade;  

2.1.1.8  het in aanraking komen met een lucht- of ruimtevaartuig, delen hiervan of voorwerpen, die uit een dergelijk vaartuig 
vallen; 

2.1.1.9  botsing, aanrijding, slippen, omslaan, van de weg of te water geraken, vandalisme, vernieling of een ander plotseling 
van buiten komend onheil, ook als gevolg van een eigen gebrek. 
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2.1.2  voor motorrijtuigen ouder dan 84 maanden en voertuigen uit de categorie landbouw-, tuinbouw- en 

werkmaterieel ouder dan 240 maanden 
De onder 2.1.1.1 t/m 2.1.1.8 genoemde gebeurtenissen. 

 
2.2  Verzekerd bedrag 

Het op het polisblad genoemde verzekerd bedrag geldt als maximum per gebeurtenis, het eventuele deel van de 
schade dat het verzekerd bedrag te boven gaat blijft voor rekening van de verzekeringnemer. 

 
2.3.  Vervangend motorrijtuig 

Meeverzekerd is schade door beschadiging of verlies van het motorrijtuig dat is verhuurd of ter beschikking is gesteld 
aan een cliënt, wiens: 

2.3.1  eigen motorrijtuig gedurende dezelfde tijd ter behandeling aan de verzekeringnemer is toevertrouwd; 
2.3.2 bij de verzekeringnemer gekocht motorrijtuig nog niet kan worden afgeleverd. 
 
2.4.  Uitsluitingen 

Naast wat niet is gedekt op grond van de in de Algemene Voorwaarden genoemde uitsluitingen geeft de verzekering 
op grond van deze module geen dekking voor schade door beschadiging of verlies van een motorrijtuig: 

2.4.1.  ontstaan tijdens het deelnemen aan: 
2.4.1.1  snelheidswedstrijden of -ritten; 
2.4.1.2  regelmatigheids- of behendigheidswedstrijden of -ritten die niet helemaal binnen Nederland plaatsvinden; 
 
2.4.2.  ontstaan terwijl het motorrijtuig wordt gebruikt voor: 
2.4.2.1  het tegen betaling vervoeren van personen; 
2.4.2.2  het geven van rijlessen; 
2.4.2.3  verhuur (waaronder begrepen leasing), onverminderd het bepaalde in 2.3. 
 
2.4.3  dat gewoonlijk in het buitenland wordt gestald; 
 
2.4.4  ontstaan terwijl de feitelijk bestuurder niet wettelijk bevoegd is het motorrijtuig te besturen; 
 
2.4.5  ontstaan door een niet door de verzekeringnemer gemachtigde bestuurder; 
 
2.4.6  dat ter beschikking is gesteld of in consignatie is gegeven aan een (sub)dealer, garagebedrijf of autohandelaar; 
 
2.4.7  ontstaan terwijl de bestuurder van het motorrijtuig op het moment van het verkeersongeval onder zodanige invloed 

van alcoholhoudende drank of enig ander bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, dat hij niet in staat moest 
worden geacht het motorrijtuig naar behoren te kunnen besturen. Als de bestuurder op grond van artikel 8, 1e of 2e lid 
Wegenverkeerswet of artikel 163, tweede lid Wegenverkeerswet strafrechtelijk is veroordeeld of een strafrechtelijk 
schikkingsvoorstel heeft aanvaard, wordt dat gelijkgesteld aan de situatie dat de bestuurder niet in staat was het 
motorrijtuig naar behoren te besturen. Deze uitsluiting geldt niet voor de inzittende, die aantoont dat die 
omstandigheid zich buiten zijn weten en tegen zijn wil heeft voorgedaan en dat hem voor die omstandigheid geen 
verwijt treft. 

 
2.4.8  ontstaan door geleidelijk werkende invloeden, of normale slijtage; 
 
2.4.9  dat voor een proefrit ter beschikking wordt gesteld, tenzij de verzekeringnemer een kopie van een geldig rijbewijs of 

paspoort van de kandidaatkoper kan overleggen; 
 
2.4.10  dat door de verzekeringnemer in huurkoop is verkocht of uit hoofde van verpanding aan hem is overgedragen; 
 
2.4.11  door verduistering of oplichting, voor zover die het gevolg is van aan de verzekerde toe te rekenen onvoldoende zorg 

voor het motorrijtuig; 
 
2.4.12  dat toebehoort aan of in gebruik is bij een buitenlandse vestiging van de verzekeringnemer; 
 
2.4.13  ontstaan gedurende de tijd dat het motorrijtuig in beslag is genomen of wordt gebruikt volgens een besluit van een 

burgerlijke of militaire overheid of verbeurdverklaring. 
 
2.5.  Bijzondere regeling betreffende diefstal en joyriding voor motorrijtuigen die behoren tot de bedrijfsvoorraad 

van de Verzekeringnemer  
 Voor motorrijtuigen in de zin van deze module die behoren tot de bedrijfsvoorraad van de verzekeringnemer geldt met  

betrekking tot diefstal en joyriding de volgende  bijzondere regeling. 
 
2.5.1.  Eigen risico 

Voor de in 2.5.2. t/m 2.5.3. genoemde gevallen wordt, 
- bij de 1e schade een eigen risico van 25% en; 
- bij de 2e schade een eigen risico van 50% van het schadebedrag toegepast; 
- voor de 3e en daarop volgende schade(s) geen dekking verleend. 

Bovenstaande geldt voor een periode van telkens 3 jaar, te rekenen vanaf de datum van de 1e schade, mits aan de 
preventie-eisen van Cascade  is voldaan.  

 
2.5.2.  Schade aan een motorrijtuig ontstaan door diefstal of joyriding tijdens openingstijd van het bedrijf voor zover die 

schade het gevolg is van aan de verzekeringnemer toe te rekenen onvoldoende zorg voor het motorrijtuig. Van 
onvoldoende zorg is in ieder geval sprake, als bij het verlaten van het motorrijtuig: 

2.5.2.1  de (contact)sleutels daarin zijn achtergelaten; 
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2.5.2.2  één of meer bij het motorrijtuig behorende bescheiden (vooral kentekenbewijs deel 1a en deel 1b en het 
overschrijvingsbewijs) daarin is achtergelaten; 

2.5.2.3  kostbare zaken zoals een (mobiele) telefoon, een uitneembare (slede)radio of het afneembare front van de radio 
zichtbaar zijn achtergelaten, anders dan in de afgesloten bagageruimte en volledig aan het oog onttrokken; 

2.5.2.4  niet alle ramen en deuren zijn (af)gesloten. 
 
2.5.3.  Schade aan een motorrijtuig ontstaan door diefstal of joyriding na sluitingstijd van het bedrijf, tenzij het motorrijtuig 

zich in het pand of op het deugdelijk afgesloten terrein van de verzekeringnemer bevindt en ten behoeve van 
Cascade kan worden aangetoond dat: 

2.5.3.1  het pand of de omheining sporen van braak vertoont; en 
2.5.3.2  de (contact)sleutels en alle bij het voertuig behorende bescheiden (met name kentekenbewijs deel 1a en deel 1b en 

het overschrijvingsbewijs) op een veilige plaats zijn opgeborgen 
2.5.3.3  Als de (contact)sleutels of de genoemde bescheiden na de gebeurtenis niet kunnen worden overgelegd wordt voor de 

werking van 2.5 aangenomen dat de (contact)sleutels en de genoemde bescheiden niet op een veilige plaats waren 
opgeborgen. 

 
2.6.  Bijzondere regeling betreffende diefstal en joyriding voor motorrijtuigen die niet behoren tot de 

bedrijfsvoorraad van de Verzekeringnemer  
Voor motorrijtuigen in de zin van deze module die niet behoren tot de bedrijfsvoorraad van de verzekeringnemer geldt 
met betrekking tot diefstal en joyriding de volgende bijzondere regeling. 

2.6.1.  Vereiste diefstalbeveiliging 
2.6.1.1  Minimaal (VbV) Klasse 3 of Bearlock. 

- Personenauto’s niet ouder dan 5 jaar en met een oorspronkelijke 
cataloguswaarde vanaf € 50.001,- t/m € 70.000,- inclusief btw en bpm. 

- Uitgevoerd als terreinauto (AWD/4WD) of cabriolet met een oorspronkelijke 
cataloguswaarde vanaf € 40.001,- t/m € 70.000,- inclusief btw en bpm. 

- Personenauto’s ouder dan 5 jaar met een oorspronkelijke cataloguswaarde 
vanaf € 70.001,- inclusief btw en bpm. 

 
2.6.1.2  Minimaal (VbV) klasse 4 voor 

- Personenauto’s niet ouder dan 5 jaar met een oorspronkelijke 
cataloguswaarde vanaf € 70.001,- inclusief btw en bpm. 

- SUV’s niet ouder dan 5 jaar met een oorspronkelijke cataloguswaarde vanaf 
€ 50.001,- t/m € 70.000,- inclusief btw en bpm. 

 
2.6.2  Inbouw en goedkeuring. 

Voor alle in 2.6.1 genoemde systemen geldt: 
- door een VbV erkend inbouwstation op voorgeschreven wijze is ingebouwd; 
- dat de inbouw en de aanwezigheid door een certificaat kan worden aangetoond; 

Voor het in 2.6.1.2 bepaalde geldt tevens dat: 
- een contract met een leverancier en de Particuliere Alarm Centrale (PAC) is afgesloten; 
- hierin is de opvolging bij joyriding, diefstal en braak geregeld. Dit contract geldt de hele looptijd van de 

verzekering. Als een contract eerder stopt, is verzekerde verplicht dit aan CASCADE   door te geven. 
 
2.7  Onvoldoende zorg 

De verzekering geeft geen dekking voor schade aan een motorrijtuig ontstaan door diefstal of joyriding, als de schade 
een gevolg is van aan de verzekerde toe te rekenen onvoldoende zorg in de zin van 2.5.2. 

 
2.8  Verzekeringsgebied 

Het verzekeringsgebied omvat uitsluitend de landen waarvoor het door Cascade afgegeven Internationaal 
Motorrijtuigverzekeringsbewijs (de groene kaart) geldig is. 

 

3.  Schade 
3.1.  Regeling van de schade 
3.1.1  De verzekeringnemer is verplicht Cascade in de gelegenheid te stellen de schade door een deskundige te laten 

opnemen, alvorens met een reparatie een aanvang kan worden gemaakt. 
3.1.2  De verzekeringnemer heeft het recht op eigen kosten ook een deskundige aan te wijzen. 
3.1.3  In geval van verschil van mening tussen beide deskundigen, benoemen zij gezamenlijk een derde deskundige van 

wie de schadevaststelling binnen de grenzen van de beide taxaties moet blijven en bindend zal zijn. De kosten van de 
3e deskundige komen voor rekening van Cascade. 

3.1.4  De verzekeringnemer is bevoegd een schade tot ten hoogste € 500,- direct te laten herstellen, mits aan Cascade een 
gespecificeerde reparatienota wordt overgelegd. 

3.1.5  In geval van diefstal of verduistering heeft de verzekeringnemer recht op schadevergoeding wanneer na aanmelding 
van de ontvreemding bij Cascade 30 dagen zijn verstreken zonder dat het voertuig binnen die termijn is 
teruggevonden en de verzekeringnemer/eigenaar zijn rechten met betrekking tot het voertuig aan Cascade heeft 
overgedragen. 

3.1.6  Cascade  is verplicht de eigendomsrechten van de ontvreemde zaken, nadat deze zijn terugverkregen, op verzoek 
van de verzekeringnemer aan hem over te dragen. De verzekeringnemer is dan verplicht het uitgekeerde terug te 
betalen, 
onder aftrek van de kosten van herstel van eventuele beschadiging, die tijdens de gebeurtenis aan de verzekerde 
objecten is ontstaan. 
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4.  Vaststelling van de schadevergoeding 
4.1  In geval van beschadiging van een motorrijtuig worden de reparatiekosten vergoed tot ten hoogste het verschil tussen 

de waarde van het motorrijtuig onmiddellijk voor het ontstaan van de schade en de waarde van de restanten. In geval 
van verlies van het voertuig wordt vergoed de waarde onmiddellijk voor het ontstaan van de schade. Voor 
motorrijtuigen waarop de “margeregeling” van toepassing is, wordt voor de werking uitgegaan van de waarde inclusief 
btw. 

 
4.2  Betreft het een door de verzekeringnemer verkocht maar nog niet afgeleverd nieuw motorrijtuig, dan zal Cascade  niet 

meer vergoeden dan de inkoopprijs van het motorrijtuig, onmiddellijk voor het ontstaan van de schade, vermeerderd 
met de al gemaakte afleveringskosten. 

 
4.3  Voor overige zaken vindt vaststelling van de schadevergoeding plaats op basis van de waarde onmiddellijk voor het 

ontstaan van de schade onder aftrek van de waarde van de restanten. 
 
4.4.  Nieuwwaarde en vaste afschrijving eigen motorrijtuigen 

De volgende bepalingen gelden alleen als het motorrijtuig een personenauto is die: 
- nieuw was op de datum van afgifte van deel 1a van het Nederlandse kentekenbewijs; 
- op die datum een cataloguswaarde vertegenwoordigde van maximaal € 100.000,- inclusief btw en bpm of, 

als in het verzekerde bedrag de btw niet is inbegrepen, exclusief btw; 
- door de verzekeringnemer als eerste eigenaar is verkregen; 
- niet behoort tot de bedrijfsvoorraad van de verzekeringnemer. 

4.4.1  Bij (totaal)verlies van het motorrijtuig binnen 36 maanden na de hiervoor bedoelde datum vergoedt Cascade de 
poliswaarde onder aftrek van de waarde van de restanten. 
Van totaalverlies is sprake: 

- als de herstelkosten meer bedragen dan 2/3 van de waarde van het motorrijtuig direct voor het ontstaan 
van de beschadiging; 

- bij diefstal of verduistering van het motorrijtuig. 
4.4.2  De poliswaarde op het moment van de gebeurtenis wordt als volgt vastgesteld: 

- binnen 12 maanden na de datum van afgifte van deel 1a van het Nederlandse kentekenbewijs: de 
nieuwwaarde(= inkoopwaarde) van een motorrijtuig van gelijk merk, type en uitvoering; 

- in de volgende 24 maanden een percentage van deze nieuwwaarde: 
maand poliswa 
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arde maand poliswaarde 
Als de schade-uitkering volgens 4.1 hoger is, vergoedt CASCADE   het hoogste bedrag. 

 
4.5  Vergoeding van extra kosten 

Cascade vergoedt tevens de met de verzekerde risico’s verband houdende, redelijkerwijs gemaakte kosten van 
noodreparatie, berging, bewaking en vervoer naar een reparatie-inrichting naar keuze, evenals bijdragen in averij 
grosse. 

 
4.6  Verhaalsrecht 

Cascade doet afstand van haar recht op verhaal ter zake van schade aan de verzekerde objecten tegenover de 
gemachtigde bestuurder, de vervoerde personen en hun werkgevers, voor zover de schade niet is ontstaan onder 
omstandigheden, die volgens deze rubriek ten opzichte van hen een uitsluitinggrond opleveren. 
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5.  Overige bepalingen handelsvoorraadverzekering 
5.1.  Naverrekening 
5.1.1  Cascade zal na het einde van ieder verzekeringsjaar opgave kunnen vragen van de gegevens, die bij de aanvang van 

dat jaar zijn geschat om als grondslag te dienen voor de premieberekening. De verzekeringnemer zal deze gegevens 
verstrekken binnen 3 maanden nadat hem het verzoek daartoe heeft bereikt. Aan de hand van deze gegevens zal 
Cascade, na desgewenst de opgave te hebben geverifieerd, de definitieve premie vaststellen, het te veel of te weinig 
betaalde met de verzekeringnemer verrekenen en de voorschotpremie voor het nieuwe verzekeringsjaar wijzigen. 

5.1.2  Heeft Cascade   binnen de termijn van 3 maanden de gegevens niet ontvangen, dan heeft zij het recht de definitieve 
premie vast te stellen door de betaalde voorschotpremie te verhogen met 25% en ook de voorschotpremie voor het 
nieuwe verzekeringsjaar te wijzigen.  

 
5.2.  No-claimkorting 
5.2.1  Als een verzekeringsjaar ten aanzien van module 2 schadevrij is verlopen, verleent Cascade over de premie voor het 

daarop volgende jaar een korting van 30%. Een verzekeringsjaar geldt als schadevrij als in dat jaar geen gebeurtenis 
heeft plaatsgevonden waarvoor Cascade  een verplichting tot schadevergoeding heeft erkend of zal moeten 
erkennen. 

5.2.2.  Een aangemelde schade heeft geen invloed op het verlenen van de korting, als Cascade : 
5.2.2.1  uitsluitend schadevergoeding of kosten is verschuldigd in verband met een tussen verzekeraars geldende 

schaderegelingsovereenkomst; 
5.2.2.2  de schade uitsluitend als gevolg van een tussen verzekeraars geldende schaderegelingsovereenkomst niet of slechts 

gedeeltelijk heeft kunnen verhalen; 
5.2.2.3  de schadevergoeding niet helemaal heeft kunnen verhalen, uitsluitend omdat volgens een bepaling in de 

voorwaarden de vergoeding hoger was dan de werkelijk geleden schade; 
5.2.2.4  de schade geheel heeft kunnen verhalen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Mechanisatie Verzekerd   

Mechanisatie Verzekerd MV2014-1  27 

Module 3 Werkmaterieel  

Hoofdstuk VI Algemeen 

1.     Begripsomschrijvingen  
.  
1.1  Verzekerd object:  

 Voertuigen uit de categorie landbouw-, tuinbouw- en werkmaterieel in eigendom of consignatie van verzekeringnemer  
 die in gebruik zijn bij verzekeringsnemer of cliënten van verzekeringsnemer en niet behoren tot de handelsvoorraad.   

1.2  Toebehoren:  
  De niet tot de standaarduitvoering behorende zaken zoals bijvoorbeeld accessoires, bijzondere constructies, geluids-  
  en communicatieapparatuur.  
1.3  Jong gebruikte objecten:  
  Objecten die op het moment van de aanvraag nog vallen binnen de periode van 24 maanden na de 1e  
  Ingebruikneming en nog geen 1000 draaiuren hebben bereikt.  
1.4  Gebeurtenis:  
  Elk voorval of reeks van in oorzaak met elkaar verband houdende voorvallen waarbij schade is ontstaan .  
1.5  Schade:  
  Onder schade aan personen wordt verstaan: letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de  
  Dood ten gevolge hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. 
  Onder schade aan zaken wordt verstaan: beschadiging, vernietiging of verloren gaan van zaken met inbegrip van de  
  daaruit voortvloeiende schade.  
1.10  Verzekeringsgebied:  
  De verzekering geldt voor schade veroorzaakt door gebeurtenissen die zich voordoen binnen de EU-landen en  
  Noorwegen en Zwitserland. 

2. Algemene uitsluitingen  
  Uitgesloten is schade veroorzaakt:  
2.1  met opzet van een verzekerde;  
2.2  tijdens deelneming aan snelheidswedstrijden of -ritten;  
2.3  tijdens deelneming aan behendigheidswedstrijden of -ritten geheel of gedeeltelijk  buiten Nederland;  
2.4  terwijl het object wordt gebruikt voor doeleinden anders dan:  
  - opgegeven bij de aanvraag van de verzekering en/of  
  - wettelijk is toegestaan of  
  - waarvoor het object is bestemd;  
2.5  tijdens sloopwerkzaamheden anders dan lichte sloopwerkzaamheden zoals vermeld in Module A: Aansprakelijkheid;  
2.6  tijdens hei-,tril- en funderingswerkzaamheden of het slaan of trekken van damwanden;  
2.7  als er sprake is van structureel verhuur en/of doorverhuur van het object zonder  machinist;  
2.8  door of tijdens het beroepsmatig vervoeren van personen of van zaken, waaronder gevaarlijke of 

milieuverontreinigende  
  stoffen, waarvoor een wettelijke vergunning is vereist;  
2.9  terwijl de bestuurder:  
  - niet wettelijk bevoegd is het object te besturen,  
  - op het moment van de gebeurtenis onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of een ander bedwelmend of  
      opwekkend middel verkeerde, dat hij niet in staat moest worden geacht het werktuig naar behoren  te besturen,  
  - de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt,  
 
  Cascade zal geen beroep doen op deze uitsluiting ten aanzien van die verzekerde die aantoont, dat de bedoelde  
  omstandigheden zich buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en hem daarvan redelijkerwijs geen  
  verwijt treft; 
2.10  door, ontstaan uit of opgetreden bij gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij 

of atoomkernreacties onverschillig hoe deze zijn ontstaan;  
 
 
2.11  door of ontstaan gedurende de tijd dat het object in beslag is genomen of wordt gebruikt op grond van een besluit van  
  een burgerlijke of militaire overheid of door verbeurdverklaring.  

3. Verplichtingen bij schade  
  Zodra een verzekerde kennis draagt of behoort te dragen van een gebeurtenis die voor Cascade tot  
  schadevergoeding  
  Kan leiden, is verzekerde verplicht:  
3.1  die gebeurtenis zo snel mogelijk aan Cascade  melden;  
3.2  bij joyriding met of verduistering, vernieling, diefstal van of braak aan het object  direct aangifte te doen bij de politie;  
3.3  zijn volle medewerking te geven aan de schadeafwikkeling en alles na te laten, wat de belangen van Cascade kan 

schaden;  
3.4  alle gegevens en stukken met betrekking tot de gebeurtenis direct aan Cascade door te sturen.  
  De verzekering geeft geen dekking als de verzekerde één van haar verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de  
  belangen van Cascade heeft geschaad.  
  Elk recht op schadevergoeding vervalt, als de verzekerde bij schade opzettelijk onjuiste gegevens heeft verstrekt.  
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3.5  Aanmelding van diefstal bij het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV). De verzekerde verklaart zich ermee  
  Akkoord dat Cascade  in geval van diefstal of vermissing van een verzekerd object de voertuiggegevens aanmeldt bij 

het  
  Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV), zodat door de overheid erkende particuliere organisaties door  
  Cascade   kunnen worden ingeschakeld voor het terugvinden en terugbezorgen van het object. De verzekerde kan 

ook zelf of rechtstreeks de vermissing van het voertuig doorgeven aan de VbV-helpdesk (071) 364 17 77, die 24 uur 
per dag bereikbaar is of via het internet op www.stichtingvbv.nl. Verzekerde blijft verplicht om de vermissing aan 
Cascade te melden.  

3.6  Inspectie  
  Cascade heeft het recht het verzekerde object op elk moment tijdens de looptijd van de verzekering te (doen)  
  inspecteren;  
  verzekeringnemer is verplicht daaraan medewerking te verlenen.  

4. Tijdelijke vervanging  
 Tijdens onderhoud, reparatie of revisie van het verzekerd object is dezelfde dekking ook van toepassing op een 
 gelijksoortig vervangend object. De dekking is van kracht voor een aaneengesloten periode van 30 dagen ingaande  

op de dag dat het vervangend object aan verzekerde ter beschikking is gesteld. Schade aan het vervangend object 
als gevolg van eigen gebrek, inclusief het eigen gebrek zelf, is niet gedekt.  

  De vervangende dekking geldt niet als daarvoor een andere verzekering van kracht is, onverschillig door wie, hoe of  
  wanneer gesloten.  

5. Samenloop met andere verzekeringen  
5.1  Als een schade ook is gedekt onder een andere verzekering of daar onder gedekt zou zijn als de met Cascade   

gesloten verzekering niet zou hebben bestaan, geldt de met Cascade gesloten verzekering alleen voor het meerdere 
boven de  dekking die onder die andere verzekering is verleend of verleend zou zijn als de met Cascade gesloten 
verzekering niet zou hebben bestaan.  

5.2  Als die andere verzekeraar weigert de schade binnen een redelijke termijn af te wikkelen, zal Cascade de schade, die 
op grond van de met Cascade  gesloten verzekering is gedekt, vergoeden. De verzekerde is in dat geval wel verplicht 
zijn rechten op de andere verzekeraar aan Cascade over te dragen tot ten hoogste het bedrag waarvoor Cascade   
dekking verleent.  

6. Verjaring  
6.1  Een rechtsvordering tegen Cascade tot het doen van een uitkering of een rechtsvordering tegen Cascade tot het 

verlenen van  
  rechtshulp verjaart door verloop van 3 jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de tot uitkering  
  gerechtigde met de opeisbaarheid daarvan bekend is geworden.  
6.2  De verjaring wordt gestuit door een schriftelijke mededeling van verzekeringnemer, waarbij op uitkering aanspraak  
  wordt gemaakt. Een nieuwe verjaringstermijn begint te lopen met de aanvang van de dag volgende op die waarop  
  Cascade de aanspraak erkent of ondubbelzinnig heeft medegedeeld de aanspraak af te wijzen.  
6.3  Een vordering op grond van de aansprakelijkheidsdekking wordt gestuit door iedere onderhandeling tussen Cascade   

en de tot uitkering gerechtigde of de benadeelde. In dat geval begint een nieuwe verjaringstermijn van 3 jaar. Deze  
  verjaringstermijn gaat in met de aanvang van de dag volgende op die waarop Cascade  de aansprakelijkheid erkent of  
  ondubbelzinnig aan degene met wie Cascade  onderhandelt en, als deze een ander is, aan de tot uitkering 

gerechtigde heeft medegedeeld dat Cascade de onderhandelingen afbreekt.  
 

7. Wijziging van risico  
7.1  De verzekeringnemer is verplicht Cascade direct in te lichten over iedere omstandigheid die het risico waartegen 

verzekerd is, zodanig beïnvloedt, dat deze verzekering mogelijk niet, niet op gelijke voorwaarden, niet tegen dezelfde 
premie, of in het geheel niet zou zijn geaccepteerd, wanneer die omstandigheid bij het sluiten van de verzekering al 
zou hebben bestaan.  

7.2  Onder een omstandigheid die gemeld moet worden, valt in ieder geval een verandering in de aard en/of de  
  hoedanigheid van het gebruik van het object.  
7.3  Als de verzekeringnemer deze verplichting niet is nagekomen en Cascade zou de verzekering alleen tegen een 

hogere premie of andere voorwaarden hebben voortgezet wordt bij een eventuele schadevergoeding rekening 
gehouden met de verhouding tussen de betaalde premie en de te betalen premie en/of de gewijzigde voorwaarden.  

7.4  Bij een risicowijziging kan Cascade  de premie en voorwaarden aanpassen of de verzekering met inachtneming van 
een opzegtermijn van 2 maanden beëindigen. Cascade zal hiervan schriftelijk mededeling doen aan de 
verzekeringnemer.  

7.5  Als er sprake is van een zodanige wijziging van het risico dat van Cascade in redelijkheid niet verwacht kan worden 
de verzekering te laten doorlopen, heeft Cascade het recht de verzekering te beëindigen met inachtneming van een 
opzegtermijn van 14 dagen. Cascade zal hiervan schriftelijk mededeling doen aan de verzekeringnemer.  

8. Eigen risico  
  Als een eigen risico van toepassing is, wordt dit op het vastgestelde schadebedrag in mindering gebracht. De  
  verzekeringnemer is verplicht een door Cascade voorgeschoten eigen risico onmiddellijk terug te betalen.  
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Hoofdstuk VII Aansprakelijkheid werkmaterieel  
  Deze dekking voldoet aan de door de of krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM)  
  gestelde eisen. 

1. Verzekerden: 
  De verzekerden zijn:  
  - de verzekeringnemer;  
  - zijn werknemers/ ondergeschikten;  
  - de houder of bestuurder van het object (ook degene die het object `bedient'),  waaronder ook de tot het   
    besturen/bedienen gemachtigde werknemer/  ondergeschikte van verzekeringnemer;  
  - degene die, anders dan als bestuurder, bevoegd is om te bepalen hoe met het werkmaterieel wordt gehandeld;  
  - de persoon die op basis van een door de verzekeringnemer gesloten  overeenkomst voor het gebruik van het   
    werkmaterieel direct of indirect tot het  besturen/ bedienen van het werkmaterieel is gerechtigd;  
  - de passagiers van het werkmaterieel.  

 2. Omschrijving van de dekking  
  Aansprakelijkheid  

De verzekering dekt tijdens de verzekeringsperiode de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade aan 
personen en zaken en de daaruit voortvloeiende schade, die is veroorzaakt, anders dan tijdens laden en lossen, door:  

  - het verzekerde object of een onderdeel daarvan;  
  - de door het verzekerde object vervoerde lading en/of last;  
  - de aan het verzekerde object gekoppelde aanhangwagens of andere objecten  of na koppeling daarvan zijn  
    losgemaakt of losgeraakt maar nog niet veilig buiten het verkeer tot stilstand zijn gekomen.  

  Voor gebeurtenissen die geregeld zijn in de Bijzondere Bepalingen geldt deze dekking uitsluitend met inachtneming     
  van hetgeen daar is bepaald.  

 
2.2  Verzekerd bedrag  

Cascade keert per gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen maximaal het in de polis vermelde bedrag uit. Voor 
een gebeurtenis binnen het verzekeringsgebied, waar op grond van een met de WAM overeenkomende wet een 
hoger bedrag is voorgeschreven, geldt de dekking voor dat hogere bedrag.  

  Boven het verzekerde bedrag vergoedt Cascade naar aanleiding van een gedekte schadegebeurtenis:  
  - de kosten van proces en rechtsbijstand, gemaakt met toestemming of op verzoek van Cascade;  
  - de wettelijke rente over het door de verzekering gedekte gedeelte van de hoofdsom;  
  - de door de verzekerde gemaakte kosten ter voorkoming of vermindering van meerdere schade, als hij voor de  
  schade aansprakelijk is en zijn aansprakelijkheid onder de dekking van de polis valt. Deze kosten worden per    

gebeurtenis vergoed tot ten hoogste eenmaal het verzekerde bedrag. Onder kosten wordt in dit verband ook  
verstaan schade aan zaken die bij het nemen van de hier bedoelde maatregelen worden ingezet.  

 
2.3  Bijzondere Bepalingen  
2.3.1  Regiefouten  

De verzekering dekt tijdens de verzekeringsperiode de aansprakelijkheid van de met of door het verzekerde object 
veroorzaakte schade als gevolg van een instructie of aanwijzing van een daartoe bevoegde derde.  

  
 Rechtspersonen die behoren tot de werkmaatschappijen van verzekeringnemer worden ten opzichte van elkaar als  
 verzekerden beschouwd.  

 
Deze dekking geldt niet als de aansprakelijkheid van de verzekerde is gedekt op een andere polis, of daarop gedekt 
zou zijn wanneer deze verzekering niet bestond.  

 
2.3.2.  Kabels en Leidingen   

De verzekering dekt tijdens de verzekeringsperiode de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade aan zaken 
en de daaruit voortvloeiende schade die met of door het object is veroorzaakt aan ondergrondse kabels, buizen, 
leidingen en andere ondergrondse zaken. Verzekerde is verplicht om - aantoonbaar- de nodige voorzorgsmaatregelen 
te nemen volgens de meest recente versies van de WION en aanvullend hierop de "Richtlijn zorgvuldig graafproces" 
van het CROW.  

 
Als deze voorzorgsmaatregelen niet in acht zijn genomen of niet kan worden aangetoond dat aan de nodige 
voorzorgsmaatregelen is voldaan geldt het eigen risico voor dit risico zoals vermeld op de polis.  

 
2.3.3.  Lichte Sloopwerkzaamheden  
  De verzekering dekt tijdens de verzekeringsperiode de aansprakelijkheid van de verzekerden veroorzaakt door lichte  
  sloopwerkzaamheden.  
  Van de verzekering blijft uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade:  
  - veroorzaakt door explosieven of door een beulbal;  
  - aan zaken die onderdeel uitmaken van het te slopen object die niet gesloopt dienden te worden of voor hergebruik  
    bedoeld waren;  
  - aan tuinen, beplanting en bestrating;  
  - aan percelen en belendingen die verbonden zijn aan het te slopen object of zich bevinden in een straal van 2,5  
    meter van het te slopen object.  
 

Cascade biedt geen dekking als een verzekerde heeft nagelaten om een vooropname te verrichten terwijl men naar 
alle redelijkheid van tevoren had kunnen verwachten dat dit in die situatie noodzakelijk was geweest.  
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 Voor deze dekking geldt het bijzondere eigen risico zoals vermeld op het polisblad.  

  
2.4  Schade aan eigen zaken van verzekeringnemer  
  Cascade vergoedt ook schade die met of door het verzekerde object tijdens de  
  verzekeringsperiode is toegebracht aan andere zaken die de verzekeringnemer in eigendom toebehoren.  
  Voor deze dekking geldt per gebeurtenis een maximum verzekerd bedrag van € 250.000,- en een eigen risico zoals  
  vermeld op de polis.  

3. Zekerheidstelling  
  Als in verband met een gedekte schadegebeurtenis een zekerheidstelling wordt verlangd ter waarborging van de  
  rechten van de benadeelde(n), zal Cascade deze voorschotten verstrekken tot een bedrag van maximaal € 25.000,- 
  per gebeurtenis. De verzekerde is verplicht alle medewerking te verlenen om terugbetaling van het voorgeschoten  
  bedrag  te verkrijgen.  

4. Uitsluitingen  
  In aanvulling op de uitsluitingen zoals vermeld in het onderdeel 'Algemeen' biedt de verzekering geen dekking voor  
  schade:  
4.1  verzekerd object en eigen zaken  
   - aan het object zelf;  
  - aan zaken die zich op, in of aan het object bevinden of waarmee enige handeling wordt gepleegd;  
  - met het object vervoerde zaken, die vallen van of uit het object, of worden geladen of gelost inclusief de daaruit   
    voortvloeiende schade;  
  - aan objecten die worden voortbewogen door en/of gekoppeld zijn aan het (werk)materieel;  
  - aan zaken, die de verzekeringnemer of de bestuurder in eigendom toebehoren of die zij uit welke hoofde ook onder  
     zich hebben, voor zover elders in de polis niet anders is bepaald;  
  - de eventuele bedrijfsschade;  
  - door waardevermindering en/of bonus malus verlies;  
  - waarvoor een andere verzekering is gesloten, eigen risico's op een dergelijke verzekering worden ook niet vergoed;  
 
4.2  niet naleven van veiligheidsvoorschriften  
  - aan een werknemer/ondergeschikte die mogelijk is geworden doordat de van overheidswege - in het kader van  
    arbeidsomstandigheden - gegeven voorschriften van onderhoud en veiligheid het werkmaterieel niet zijn  
    nagekomen;  
  
4.3 gebruik van chemische/biologische groei- of bestrijdingsmiddelen  
 - door of verband houdende met sproeien, spuiten, vernevelen, verstuiven  of soortgelijke werkzaamheden, van 

chemische of biologische groei- of bestrijdingsmiddelen;  
 
4.4  vervoerde zaken/personen  

 - aan met de verzekerde objecten vervoerde personen, die zich niet op de voor het vervoer van personen bestemde    
     en daartoe speciaal gemonteerde zitplaatsen bevinden;  

 
4.5  diefstal/geweldpleging  
  - veroorzaakt door hen, die zich door diefstal of geweldpleging de macht over het object hebben verschaft en door  
    hen die, dit wetende, het object zonder geldige reden gebruiken;  
  - door verduistering, oplichting, joyriding en diefstal, voor zover die het gevolg is van aan de verzekerde te verwijten  
     onvoldoende zorg voor die objecten;  
 
4.6  de bestuurder zelf  
  - aan de bestuurder van het verzekerde object.  

5  Schade  
 Cascade heeft het recht de schade rechtstreeks met een benadeelde af te wikkelen en/of een schikking te treffen. De  
 door Cascade genomen beslissingen zijn bindend voor de verzekerde.   

6 Verhaal  
Als Cascade op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen verplicht is om een schade te 
vergoeden zonder dat er sprake is van een gedekte schadegebeurtenis heeft Cascade het recht om deze 
uitkering(en) terug te vorderen van verzekeringnemer en de aansprakelijke verzekerde.  

 
Cascade zal dit recht niet uitoefenen op de verzekerde die niet de verzekeringnemer is en te goeder trouw mocht 
aannemen dat zijn aansprakelijkheid voor schade was gedekt.  
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Hoodstuk VIII Casco Werkmaterieel  
 

1. Omschrijving van de dekking  
  De verzekering geeft de verzekeringnemer recht op vergoeding tot maximaal het op de polis vermelde bedrag voor 

beschadiging of verlies van het verzekerde object voor een gebeurtenis ontstaan tijdens de verzekeringsperiode, op 
basis van de op de polis vermelde dekking A, B of C, als deze schade plotseling en onvoorzien veroorzaakt is door:  

 
  Dekking A  

  - brand, ontploffing, zelfontbranding, ongeacht de oorzaak daarvan, ook als gevolg van eigen gebrek en door  
     blikseminslag;  

 
  Dekking B  
  - een gebeurtenis van dekking A en;  
  - diefstal, verduistering, joyriding, of een poging daartoe;  
  - door kwaadwillige beschadiging of baldadigheid;  
  - storm (minimaal windkracht 7 op de schaal van Beaufort);  
  - ruitschade.  
 
  Dekking C  
  - een gebeurtenis van dekking A en B en;  
  -  alle overige van buiten aankomende onheilen waaronder botsen, slippen, omslaan, van de weg of te water geraken;  
  - eigen gebrek waaronder het eigen gebrek zelf en de gevolgen daarvan.  
 

De eigen gebrek dekking geldt standaard tot en met 5 jaar na de 1e ingebruikstelling voor objecten waarvan 
verzekeringnemer de 1e eigenaar is of voor jong gebruikte objecten.  

 
Onder eigen gebrek wordt verstaan: machinebreuk, vermoeiingsbreuk(en) en materiaal- en constructiefouten. Schade 
als gevolg van een eigen gebrek wordt alleen vergoed als de schade is ontstaan en zich heeft gemanifesteerd na het  

  afsluiten van de verzekering en vóór de in de polis vermelde einddatum van deze dekking.  
 

Voor machines waarvoor een fabrieks- en/of leveranciersgarantie geldt, gaat die garantie in alle gevallen voor, ook als 
de garantie is afgekocht.  

2. Verzekerde waarde  
2.1   Verzekerd Object  

Verzekerd is de originele netto aanschafwaarde van het verzekerd object, inclusief de tot de standaard uitrusting 
behorende toebehoren.  

 
2.2  Toebehoren  

Extra opgegeven toebehoren zijn meeverzekerd als dit uit de polis blijkt. Niet opgegeven toebehoren zijn tot maximaal 
2% van de netto aanschafwaarde meeverzekerd op basis van premier risque, de onderverzekeringsregel is daarom 
niet van toepassing.  

 
3.  Schade  
3.1  Inschakeling experts Verzekeringnemer kan bij een schade tot € 1.500,- opdracht tot reparatie geven.  

Bij een hoger schadebedrag is de verzekeringnemer verplicht eerst Cascade de gelegenheid te geven om de schade 
door een expert te laten opnemen.  

 
  De vaststelling van schade en/of kosten gebeurt in onderling overleg of door een door Cascade ingeschakelde expert.  
  Verzekeringnemer heeft het recht om voor eigen rekening ook een expert in te schakelen.  
 

 Als op basis van de bevindingen van beide experts geen overeenstemming over de schadevaststelling - of over de  
toedracht - wordt bereikt, benoemen de betrokken experts een derde expert die binnen de grenzen van de 
voorgaande taxaties een bindende uitspraak doet. De kosten hiervan worden door Cascade vergoed.  

 
3.2   BTW  
  Als de btw niet in het verzekerde bedrag is inbegrepen, is de schadevergoeding ook exclusief btw.  
 
3.3  Herstelkosten  

Als er geen sprake is van totaal verlies vergoedt Cascade de kosten van herstel waarbij rekening wordt gehouden met 
het eigen risico. Bij schadevergoeding op basis van herstel kan een percentage aftrek "nieuw voor oud" worden 
toegepast voor vervanging van onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn zoals bijvoorbeeld bij banden.  

 
3.4  Totaal Verlies  
  Er is sprake van totaal verlies:  
  - als reparatie technisch niet meer verantwoord mogelijk is of  
  - als de herstelkosten hoger zijn dan de dagwaarde verminderd met de waarde van de restanten of  
  - bij diefstal of verduistering van het gehele object.  
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  Bij totaal verlies bestaat er recht op vergoeding conform de regeling zoals in 3.5 beschreven.  
  
3.5   Vergoeding bij totaal verlies  

Deze regeling geldt voor het verzekerde object en de tot de standaarduitrusting behorende toebehoren waarvan de 
oorspronkelijke aanschafwaarde maximaal € 300.000,- bedraagt. Voor verzekerde objecten met een oorspronkelijke  
aanschafwaarde van meer dan € 300.000,- (inclusief de tot de standaarduitrusting behorende toebehoren) geldt een 
vergoeding van de dagwaarde onder aftrek van de waarde van de restanten en het eigen risico. Schaderegeling van 
de niet tot de standaarduitrusting behorende toebehoren is altijd op basis van dagwaarde.  

  
 Cascade vergoedt bij totaal verlies van het verzekerde object onder aftrek van de waarde van de restanten en het 
 eigen risico:  

  a binnen 12 maanden na de aanschafdatum: de aanschafwaarde van het  
     verzekerde object,  
  b in de volgende 24 maanden: de aanschafwaarde van het verzekerd object met aftrek van 1,25% afschrijving per  
      maand van de oorspronkelijke aanschafwaarde,  
  c vanaf de 36e maand na de aanschafdatum: de dagwaarde, hetgeen inhoudt de waarde van het object direct voor  
      het ontstaan van de schade.  
 
3.6  Clausule B26, diefstal werk- en land(bouw)materieel  
  In geval van diefstal, verduistering, vermissing van of joyriding met het verzekerde object geldt de diefstal clausule B 
  26. De clausule B26 is niet van toepassing als het verzekerde object is voorzien van tracking en tracing.  
 
3.7  Eigendomsoverdracht  

Bij totaal verlies vindt de uitkering plaats nadat de eigendomsrechten aan Cascade zijn overgedragen en Cascade  
alle bescheiden en ook alle sleutels heeft ontvangen.  

 
Als bij diefstal, oplichting, verduistering of joyriding het object binnen 30 dagen na de aangifte bij de politie wordt 
teruggevonden is verzekeringnemer verplicht het object terug te nemen.  

 
3.8  Extra vergoedingen  
  Zo nodig boven het verzekerde bedrag vergoedt Cascade :  
  - de kosten van vervoer naar de dichtstbijzijnde reparatie-inrichting waar een gedekte schade, ook voor   
      noodreparatie, kan worden hersteld;  
  - de kosten van berging en opruiming van het object, anders dan de kosten verbonden aan grond- en/of   
      watersanering als de verzekeringnemer naar aanleiding van een gedekte schadegebeurtenis krachtens wet of  
    overeenkomst tot berging/opruiming verplicht is. Deze vergoeding wordt verleend tot maximaal het voor het  
    werkmaterieel verzekerde bedrag;  
  - de van de verzekerde gevorderde bijdrage in averij grosse bij vervoer te water.  
  
3.9  Extra kosten huur  

Cascade vergoedt de door de verzekeringnemer werkelijk gemaakte kosten voor het huren van een gelijksoortig en 
gelijkwaardig vervangend object op voorwaarde dat:  

  - het huren noodzakelijk is en  
  - het uitvallen van het verzekerde object een direct gevolg is van een gedekte schadegebeurtenis.  
 
  Voor vergoeding in aanmerking komen:  
  - de kosten voor het huren van een vervangend object voor een maximum periode van 7 dagen, waarbij als eigen  
      risico geldt dat de 1e 2 dagen van de huurperiode voor rekening van de verzekeringnemer blijven;  
  - de noodzakelijke kosten om het vervangende werkmaterieel geschikt te maken voor dezelfde werkzaamheden en te  
    vervoeren naar en van dezelfde locatie.  

 
Deze vergoeding heeft geen betrekking op transportkosten die ook bij gebruik van het verzekerde werkmaterieel 
gemaakt zouden zijn.  

4. Uitsluitingen  
  In aanvulling op de uitsluitingen zoals vermeld in het onderdeel 'Algemeen' biedt deze verzekering geen dekking voor:  
  
  1 Onderhoudskosten en/of normale slijtage  

      kosten die betrekking hebben op onderhoud of op herstel en/of vervanging van onderdelen als gevolg van normale  
      slijtage;  

  2 Onvoldoende zorg/onderhoud/ondeskundig gebruik  
      schade als gevolg van ondeskundig gebruik, onvoldoende zorg of onderhoud waaronder ook schade door geleidelijk  
      werkende invloeden;  

  3 Normaal gebruik  
   schaden ontstaan door het normale gebruik van de machine, zoals bijvoorbeeld krassen en verfspatten, en waarbij  
   deze beschadigingen niet van invloed zijn op de functionaliteit van de machine;  

   4 Modificaties  
    schade als gevolg van modificaties die zijn aangebracht zonder fabrieks- of leveranciersgarantie van de in de polis  
    omschreven machine.  

 
  Afstand van verhaalsrecht  

Cascade doet afstand van het recht op verhaal op de persoon, of zijn/haar werkgever, die direct of indirect 
gemachtigd is om het object te besturen, te gebruiken of er als passagier gebruik van maakt.  
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Cascade doet geen afstand van het verhaalsrecht als er sprake is van een uitsluiting die niet tegen de 
verzekeringnemer kan worden ingeroepen omdat de omstandigheden zich buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben 
voorgedaan en hem daarvan redelijkerwijs geen verwijt treft.  

Eigen gebrek tot en met 7 jaar 
 

  Dit onderdeel geldt alleen als hier op het polisblad naar wordt verwezen en vervangt de in de voorwaarden  

  genoemde eigen gebrek dekking.  

 

  Eigen gebrek, waaronder het eigen gebrek zelf en de gevolgen daarvan, is verzekerd voor de periode tot en  

  met 84 maanden na de eerste ingebruikname onder voorwaarden dat: 

 

1  de door de fabrikant aangegeven onderhoudsbeurten en verversingstermijnen tijdig worden uitgevoerd en de  

  voorgeschreven kwaliteit smeermiddelen zijn gebruikt;  

1.2  de onderhouds- en verversingsbeurten bijgehouden worden in het door de fabrikant of dealer ter beschikking  

  gestelde onderhoudsboekje. Dit boekje maakt deel uit van de polis;  

1.3  als verzekeringnemer over een eigen onderhoudsbedrijf beschikt en de onderhouds- en verversingsbeurten  

  in eigen beheer uitvoert, deze door verzekeringnemer aantoonbaar in het door de fabrikant c.q. dealer ter  

  beschikking gestelde onderhoudsboekje worden bijgehouden, waarbij een eventuele controle op de  

  juistheid van de onderhoudshistorie ter plaatse moet worden aangetoond;  

 

2   het verzekerd object minimaal een keer per jaar wordt onderworpen aan een  algehele keuring die uitgevoerd  

  wordt door een geautoriseerde dealer;  

 

3  per 1.000 draaiuren, maar minimaal eens per jaar, oliemanagement wordt uitgevoerd. Onder oliemanagement  

  wordt verstaan: het nemen van monsters van alle, in de machine aanwezige, oliën en deze te laten  

  analyseren door een onafhankelijk, gekwalificeerd laboratorium; 

3.1  voor het oliemanagement een overeenkomst is gesloten;  

3.2  verzekeringnemer zich houdt aan de voorgeschreven wijze van aanlevering van olieanalyse;  

 

4.  de aanbevelingen uit de keuring of de olieanalyse omtrent onderhoud en vervanging van onderdelen  

  aantoonbaar zijn uitgevoerd;  

 

  Tijdens de periode dat de aanbevelingen niet zijn uitgevoerd, is de eigen gebrek dekking voor het betreffende  

  onderdeel c.q. de betreffende onderdelen niet van kracht. Eventuele hieruit voorvloeiende schade komt evenmin  

  voor vergoeding in aanmerking;  

5  aan Cascade ter beschikking worden gesteld;  

 - het onderhoudsboekje, waarin alle onderhoudsbeurten, verversingsbeurten en  

    reparatiewerkzaamheden zijn vastgelegd,  

- de overeenkomst ten behoeve van het oliemanagement,  

- het overzicht van de keuringen,  

- de uit het oliemanagement voortvloeiende aanbeveling(en) en - de (reparatie) nota's.  

 

Als niet aan de hierboven genoemde eisen is voldaan vervalt het recht op de dekking voor eigen gebrek.  
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Schade aan de bestuurder 
 
Dit onderdeel geldt alleen als hier op het polisblad naar wordt verwezen. 
 

1   Verzekerden  

  De verzekerde is de gemachtigde bestuurder van het verzekerde object die op het moment van het  

  voorval een werknemer/ondergeschikte van verzekeringnemer is.  

2  Dekkingsomschrijving  

  Cascade vergoedt de personenschade die door een verzekerde wordt geleden als  

  gevolg van een ongeval tijdens deelname in het verkeer of tijdens het gebruik van het verzekerde object  

  waaronder inbegrepen het in- en uitstappen.  

3       Schadevergoeding  

 Cascade vergoedt de personenschade overeenkomstig de normen van het burgerlijk recht, steeds  

alsof een derde volledig voor het ongeval aansprakelijk zou zijn geweest. CASCADE   schakelt zonodig 

deskundigen in. Als het ongeval ziekenhuisopname tot gevolg heeft gehad, wordt daarvoor een  

 dagvergoeding betaald, conform de aanbevelingen van het Nationaal Platform Personenschade.  

 

Als de schade (mede) betrekking heeft op in de toekomst te lijden schade wegens verlies van arbeidsvermogen, 

heeft Cascade het recht deze schade periodiek uit te keren in de vorm van een direct ingaande lijfrente voor de 

gehele periode dat sprake is van verlies van arbeidsvermogen. De periodieke uitkering stopt in de maand waarin de 

verzekerde de 65-jarige leeftijd bereikt, of op de datum van een eventueel eerder overlijden. CASCADE   heeft het 

recht deze direct ingaande lijfrente uit te laten keren door een aan CASCADE   gelieerd bedrijfsonderdeel.  

 

 Verzekerd Bedrag  

 Cascade keert per gebeurtenis maximaal het in de polis vermelde bedrag uit.  

 

4.  Matiging uitkering bij het niet naleven van veiligheidsvoorschriften  

 

  De uitkering kan door Cascade worden gematigd naar verhouding waarin het ongeval de  

  verzekeringnemer is te verwijten omdat hij als werkgever nalatig is geweest bij de nakoming van, in  

  het kader van de arbeidsomstandigheden, gegeven overheidsvoorschriften.  

 

5  Uitsluitingen  

  Naast de uitsluitingen uit het onderdeel "Algemeen", is er geen dekking voor schade:  

5,1  waarop  aanspraak  wordt  gemaakt  door  een  andere  dan de  rechtstreeks bij de gebeurtenis  

betrokken benadeelde verzekerde en diens nagelaten betrekkingen.  

  De Staat der Nederlanden wordt nooit als uitkeringsgerechtigde beschouwd; 
 

5.2  voor zover de verzekerde geheel of gedeeltelijk recht heeft op vergoeding van de geleden schade  

  door een andere verzekering of voorziening. Uitkeringen door een specifieke  

  ongevallenverzekering worden niet op de schadevergoeding in mindering gebracht;  

 

5.3  ontstaan terwijl de verzekerde op het moment van het ongeval onder zodanige invloed van  

  alcoholhoudende drank of een ander bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, dat hij niet  

  in staat moest worden geacht het object naar behoren te  kunnen besturen.  
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Clausule B26 Clausule diefstal werk- en 
land(bouw)materieel  
  
  
1.  In geval van diefstal, verduistering, vermissing van of joyriding met het verzekerde object geldt voor cascoschade een 

(extra) eigen risico van 10% van het schadebedrag met een minimum van € 2.500,- per gebeurtenis.  
 
2.  Bij de berekening van het schadebedrag dat ten laste van de polis kan worden gebracht, zal het (extra) eigen risico 

worden toegepast vóór andere in de polis voorkomende eigen risico's. Voor de toepassing van het extra eigen risico 
maakt het geen verschil of het object later geheel of gedeeltelijk wordt teruggevonden.  

 
3.  Het (extra) eigen risico zal niet worden toegepast als verzekeringnemer aantoont dat:  
  - het object was uitgerust met een door VbV of een soortgelijke instantie goedgekeurd beveiligingssysteem, én  
  - dit beveiligingssysteem in overeenstemming is met de voorgeschreven beveiligingsklasse conform de opgenomen 
     risico-indeling, én  
  - dit beveiligingssysteem is goedgekeurd en jaarlijks is gecontroleerd door een VbV erkend inbouwbedrijf, én  
  - dit beveiligingssysteem op het moment van de diefstal, verduistering, vermissing of joyriding in werking was.  
 
4.  Ongeacht het gestelde in lid 3 zal het (extra) eigen risico ook worden toegepast als de gemachtigde gebruiker van het 

object in ernstige mate in gebreke is gebleven om die maatregelen te treffen welke van een zorgvuldig gebruiker 
onder gegeven omstandigheden mocht worden verwacht teneinde het risico van diefstal, verduistering, vermissing 
van of joyriding met het verzekerde object te voorkomen.  

 
 Bij verschil tussen de tekst van deze clausule met de Clausule diefstal Werk- en Land(bouw)materieel die op 15 
september 2009 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.  
  
 

Risico-indeling beveiliging werk – en land(bouw)materieel  
 

Soort werk- of land(bouw)materieel  Vereiste beveiligingsklasse  

G r a af m a c h in e s e n la a d s c h op pe n o p  rups of banden (incl. 

minigravers) 

 

Klasse W 2 

Weg – en terreinkranen   
 

Klasse W 2 

Bulldozer/shovel  
 

Klasse W 1 

Asfalteermachines/asfaltwalsen 
 

Klasse W 1 

Dumpers 
 

Klasse W 2 

Heftrucks/verreikers 
 

Klasse W 2 

Elektrische heftrucks 
 

Minimaal mechanische beveiliging  

Tractoren (algemeen) 
 

Klasse W 2 

Aggregaten, compressoren, Generatoren  
 

Mechanische beveiliging (onder andere: blokkering, 
hijsogen/wielklem) 

Niet nader genoemd materieel 
 

Minimaal mechanische beveiliging  

 
Voor elke beveiliging geldt: + identificatie = Chassisnummers of framenummer + NL 
 
 
 


