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Clausule Kleding/bagage PK Motorpolis 
 

Deze dekking is uitsluitend van toepassing indien vermeld op het polisblad, en in samenhang met de 
polisvoorwaarden die gelden voor de verzekering van het op het polisblad omschreven motorrijwiel, 
waarop deze verzekering eveneens betrekking heeft. Het bepaalde in bedoelde polisvoorwaarden 
blijft onverminderd van kracht, tenzij in de volgende bepalingen uitdrukkelijk wordt afgeweken. 

1 Omvang van de dekking 
Verzekeraar vergoedt tot maximaal het op het polisblad genoemde bedrag voor alle opzittenden, 
onder wie de bestuurder, van de motor tezamen: 
-de schade tijdens het vervoeren ontstaan aan kleding, helm, schoeisel en bagage tot het bedrag van 
de reparatiekosten respectievelijk tot de waarde van de zaken onmiddellijk voor de gebeurtenis 
onder aftrek van de opbrengst van de restanten, voor zover deze zaken niet tot enige 
handelsvoorraad behoren of geacht kunnen worden speciale voorzieningen of accessoires van de 
motorfiets te zijn. 
Toelichting 
Vervoeren houdt in dat er sprake moet zijn van daadwerkelijk vervoeren: schade tijdens stilstand van 
de motor, waarbij de bestuurder en/of de passagiers niet aanwezig zijn (denk aan parkeren of 
overnachten) valt niet onder de dekking. Gedekt is wel de schade aan zaken die tijdens het rijden van 
de motor of de aanhanger/zijspanwagen zijn afgevallen of zijn verloren. 
 
2 Regeling van de vergoeding 
Het deel van de schade dat het gevolg is van een aan de opzittende(n) toe te rekenen omstandigheid 
komt niet voor vergoeding in aanmerking. Dit geldt in ieder geval, maar niet uitsluitend voor schade 
ontstaan terwijl de bestuurder van de motor op het moment van de gebeurtenis onder zodanige 
invloed van een alcoholhoudende drank of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, dat 
hij niet in staat moest worden geacht de motor naar behoren te besturen. 
Verzekeraar vergoedt geen schade die vergoed kan worden krachtens enige andere 
verzekeringsovereenkomst of andere voorziening. 
Indien derden voor de veroorzaakte schade aansprakelijk zijn en ter zake van die schade geen andere 
verzekering van toepassing is, zal verzekeraar tot vergoeding overgaan, zodra de opzittende of 
nabestaande zijn recht op die derden aan verzekeraar overdraagt. 
Indien meer personen rechten aan deze verzekering kunnen ontlenen en hun gezamenlijke schade 
het verzekerde bedrag overschrijdt, zal hun schade naar evenredigheid vergoed worden. Echter, een 
claim van verzekeringnemer is altijd preferent aan claims van derden. 
 
3 Premieberekening 
Op deze dekking is de bonus-malusregeling niet van toepassing. 
 
 


