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Art.1 Definities 

In de zin van de verzekering wordt verstaan onder: 
 
1.1 Motorrijtuig: 

a. de bij aanvang van de verzekering opgegeven motor; 
b. Zodra de verzekerde motor is vervangen (ook tijdelijk) door een andere motor, is de verzekering direct en uitsluitend 
  van kracht voor de vervangende motor indien: 
- deze motor van hetzelfde soort en voor dezelfde doeleinden wordt gebruikt als de vervangen motor; 
- verzekeringnemer slechts deze motor in eigendom heeft of er de beschikking over heeft. 
In alle andere gevallen is hij verplicht van de vervanging aan verzekeraar direct kennis te geven. De dekking gaat in dat geval in 
na acceptatie door verzekeraar. 

1.2 Verzekerde:  
a. degene op wiens naam de verzekering loopt (verzekeringnemer);  
b. de door verzekeringnemer gemachtigde bestuurder, de eigenaar, de houder en de met het motorrijtuig vervoerde 

 personen;  
c. de personen die volgens de wet kwalitatief aansprakelijk zijn voor de onder a en b genoemde personen, behoudens 

 voor zover het gaat om aan het motorrijtuig ontstane schade. 
1.3 Schade:  

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

b. onder schade aan zaken wordt verstaan: schade door beschadiging en/of vernietiging en/of verloren gaan van zaken van 
anderen dan verzekerden, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. 

1.3.1 Ongeval: 
onder een ongeval wordt verstaan een botsing, aan- of overrijding, brand, blikseminslag, te water geraken waarbij een motorrijtuig 
is betrokken en waarbij schade zoals hierboven nader gedefinieerd is, wordt veroorzaakt. 

 
Art.2 Verzekeringsgebied 

De verzekering is van kracht in Europa en de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee. 
 
Art.3 Verplichtingen van verzekerde 

Verzekeringnemer of een andere verzekerde, voor zover het hem aangaat, moet terstond aan verzekeraar kennis geven van het 
in gebruik nemen van een motorrijtuig dat voor andere doeleinden wordt gebruikt dan privé- of zakelijk gebruik. 

 
Art.4 Omvang van de verzekering 

Verzekeraar vergoedt tot maximaal het op het polisblad genoemde bedrag voor alle opzittenden, onder wie de bestuurder, van 
het motorrijtuig tezamen: 
a. aan de opzittenden: 
- de materiële gevolgschade van lichamelijk of geestelijk letsel, opgelopen terwijl zij zich op het motorrijtuig bevinden, daar op 

of daar af stappen of onderweg een noodreparatie aan het motorrijtuig verrichten of in de onmiddellijke nabijheid van het 
motorrijtuig daarbij behulpzaam zijn of in de naaste omgeving hulp inroepen. 

- Schade als omschreven in artikel 6:106 van het Burgerlijk Wetboek (smartengeld) en de kosten als omschreven in artikel 
6:96 lid 2 en artikel 6:107 van het Burgerlijk Wetboek komen evenwel niet voor vergoeding in aanmerking; 

- de kosten van geneeskundige behandeling; 
- de schade aan of het verlies van hun toebehorende, met het motorrijtuig vervoerde zaken 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 te zijn. 
Toelichting 
Vervoeren houdt in dat er sprake moet zijn van daadwerkelijk vervoeren: schade tijdens stilstand van het motorrijtuig, 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 lading die tijdens het rijden van het motorrijtuig of de aanhanger c.q. zijspan is afgevallen of is verloren; 

 
b. aan de personen genoemd in artikel 6:108 van het Burgerlijk Wetboek: de schade door het derven van levensonderhoud, 

op de voet van artikel 6:108 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. 
 
 Verzekeraar vergoedt bovendien de kosten, voor zover die met zijn toestemming of in zijn opdracht zijn gemaakt. 
 
Art.5 Uitsluitingen 
 



 
 
 
 
 
 

Niet gedekt dat deel van de schade dat de opzittenden als gevolg van het aanvaarden van risico dan wel als gevolg van eigen 
schuld voor eigen rekening moeten nemen. Zulks geldt in elk geval, doch onverminderd andere omstandigheden die 
risicoaanvaarding dan wel eigen schuld met zich brengen, voor: 
a. het rijden onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of een bedwelmend of opwekkend middel dat de bestuurder 

niet in staat moest worden geacht het motorrijtuig naar behoren te besturen. Hiervan is in ieder geval sprake als het 
alcoholgehalte van de adem meer was dan 220 mg alcohol per liter uitgeademde lucht dan wel als het alcoholgehalte van 
het bloed meer was dan 0.5 mg alcohol per milliliter bloed; 

b. het niet dragen van de voorgeschreven helm. 
c. de schade welke is veroorzaakt tijdens het verblijf op racebanen, circuits e.d. en tijdens het oefenen voor of deelnemen aan 

snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of -wedstrijden. Deze uitsluiting geldt niet voor schade tijdens 
eenvoudige, geheel binnen Nederland op de openbare weg gereden betrouwbaarheids-, gezelligheids-, kaartlees-, 
puzzelritten e.d. niet langer dan 250 kilometer en van ten hoogste 24 uur. Meeverzekerd is wel schade ontstaan tijdens het 
deelnemen aan motorritten (ook Enduro ritten) die onder auspiciën van de KNMV of FIM worden gereden. Eveneens 
verzekerd is het deelnemen aan acceleratie- en of terreinproeven, welke onderdeel zijn van genoemde ritten; 

d. tijdens gebruik van het motorrijtuig voor rijles, verhuur, betaald personen- of goederenvervoer (waaronder niet te verstaan 
“pooling” van motorritten in woon-werkverkeer, naar evenementen e.d.) of een ander doel dan bij de wet is toegestaan, tenzij 
anders is overeengekomen; 

e. tijdens gebruik van het motorrijtuig: 
- op last van de Nederlandse of een vreemde overheid, behoudens in het geval van de verhouding werkgever/werknemer of 

ondergeschikte; 
- bij oorlog of daarmee in feite overeenkomende toestand of bij onlusten waarbij gebruik gemaakt wordt van vuurwapens met 

als doel het bestaande gezag omver te werpen; 
f. terwijl aan het motorrijtuig een voertuig is gekoppeld, tenzij anders is overeengekomen. Deze uitsluiting geldt niet: 
- indien een motorrijtuig bij wijze van vriendendienst wordt gesleept; 
- voor een aanhangwagen c.q. zijspan; 
g. indien de feitelijke bestuurder niet in het bezit is van een geldig voor het betrokken motorrijtuig wettelijk voorgeschreven 

rijbewijs. Als geldig rijbewijs wordt wel aangemerkt een rijbewijs dat zijn geldigheid heeft verloren door het verstrijken van de 
in de wet genoemde geldigheidsduur, tenzij de leeftijd van zeventig jaar is bereikt; 

h. indien de rijbevoegdheid van de feitelijke bestuurder onvoorwaardelijk is ontzegd krachtens een onherroepelijke gerechtelijke 
uitspraak, dan wel hij krachtens wettelijke bepalingen niet bevoegd is het motorrijtuig te besturen; 

 
Wel gedekt is schade die verzekerde lijdt als hij ten genoegen van verzekeraar aantoont dat bedoelde omstandigheid buiten zijn 
weten en tegen zijn wil plaatsvond en dat hem hiervoor in redelijkheid geen verwijt treft. 

 
Art.6 Regeling van de vergoeding 

Indien meer personen rechten aan deze verzekering kunnen ontlenen en hun gezamenlijke schade het verzekerde bedrag 
overschrijdt, zal hun schade naar evenredigheid vergoed worden. 

 


