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Motorverzekering Unigarant – Beveiligingseisen – Clausules 
 
 

 
 
 
 
Clausule 72. Beveiligingseisen tegen diefstal. Stalling en sloten 
Als u het motorrijtuig parkeert of wegzet, gelden de volgende eisen: 
Nacht (stalling tussen 22.00 en 6.00 uur) 
Tussen 22.00 en 6.00 uur moet het motorrijtuig bij voorkeur zijn gestald in een goed 
afgesloten ruimte. In de afgesloten ruimte moet het motorrijtuig op slot staan met een ART 
categorie 4 goedgekeurd slot.  
Is het niet mogelijk om uw motorrijtuig tussen 22.00 uur en 6.00 uur in een goed afgesloten 
ruimte te stallen? Zet uw motorrijtuig dan uit het zicht vanaf de openbare weg. Gebruik een 
ART categorie 4 goedgekeurd ketting- of beugelslot om uw motorrijtuig direct aan een ART 
goedgekeurd muur- of grondanker, of aan een aard- en/of nagelvast object te verbinden. 
Kunt u uw motorrijtuig niet uit het zicht plaatsen en/of aard- of nagelvast zetten? Dan moet 
uw motorrijtuig op slot staan met de standaard aanwezige sloten en een ART categorie 4 
goedgekeurd slot.  
Overdag (tussen 6.00 en 22.00 uur) 
Het motorrijtuig staat op slot met de standaard aanwezige sloten en een ART categorie 4 
goedgekeurd slot. 
Recht op vergoeding  
Als uw motorrijtuig wordt gestolen, heeft u alleen recht op vergoeding, als u aan 
bovenstaande voorwaarden voldoet en alle originele sleutels overlegt die horen bij de sloten. 
U doet ook zo snel mogelijk aangifte van de diefstal bij de politie. 
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Clausule 52. Beveiligingseisen tegen diefstal. Stalling en sloten 
Als u het motorrijtuig parkeert of wegzet, gelden de volgende eisen: 
Nacht (stalling tussen 22.00 en 6.00 uur) 
Binnen een straal van 500 meter van uw woonadres moet het motorrijtuig gestald zijn in een 
goed afgesloten ruimte. In de afgesloten ruimte moet het motorrijtuig op slot staan met een 
ART categorie 4 goedgekeurd slot.  
Verblijft u tussen 22.00 en 6.00 uur buiten een straal van 500 meter van uw woonadres en is 
het niet mogelijk om uw motorrijtuig in een goed afgesloten ruimte te stallen? Zet uw 
motorrijtuig dan uit het zicht vanaf de openbare weg. Gebruik een ART categorie 4 
goedgekeurd ketting- of beugelslot om uw motorrijtuig direct aan een ART goedgekeurd 
muur- of grondanker, of aan een aard- en/of nagelvast object te verbinden. Kunt u uw 
motorrijtuig niet uit het zicht plaatsen en/of aard- of nagelvast zetten? Dan moet uw 
motorrijtuig op slot staan met de standaard aanwezige sloten en een ART categorie 4 
goedgekeurd slot.  
Overdag (tussen 6.00 en 22.00 uur) 
Het motorrijtuig staat op slot met de standaard aanwezige sloten en een ART categorie 4 
goedgekeurd slot. 
Recht op vergoeding  
Als uw motorrijtuig wordt gestolen, heeft u alleen recht op vergoeding, als u aan 
bovenstaande voorwaarden voldoet en alle originele sleutels overlegt die horen bij de sloten. 
U doet ook zo snel mogelijk aangifte van de diefstal bij de politie. 
 
 
Clausule 56. Track & Trace motor 
De op het polisblad omschreven motor moet uitgerust zijn met een VbV/SCM-goedgekeurd 
Track & Trace-systeem, dat ingebouwd is door een Kiwa/SCM-gecertificeerd inbouwbedrijf.  
Wat verwachten wij van u. 
-U moet zelf nagaan of uw motor over het vereiste Track & Trace-systeem beschikt.  
-Dat u over een geldig certificaat beschikt. Dat betekent dat u het systeem laat keuren 
volgens de richtlijnen van het VbV/SCM.  
-Bij diefstal van de gehele motor kunt u dit certificaat overleggen. 
-Voor het Track & Trace-systeem moet u ook kunnen aantonen dat u ten tijde van de diefstal 
een lopend abonnement had bij een meldkamer/alarmcentrale, zodat meldingen van de 
meldkamer/alarmcentrale u konden bereiken. 
Recht op vergoeding 
In geval van diefstal van uw motor heeft u alleen recht op vergoeding en aftrek van het eigen 
risico, als u aan bovengestelde voorwaarden voldoet. Op het polisblad staat het eigen risico. 
 
 


