
Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met 
de algemene voorwaarden. De woorden die cursief zijn 
gedrukt zijn omschreven in de begrippenlijst.
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Art. 1  Begrippenlijst
Aanhangwagen
Een kampeerwagen, een caravan, een ander voertuig of 
werktuig, of een ander object dat daarmee volgens de Wet 
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gelijk te stel-
len is, ongeacht het aantal wielen en alleen als deze aan 
het Motorrijtuig is gekoppeld.
Accessoires en/of bijzondere constructies
De onderdelen en voorwerpen die specifiek bij het  
Motorrijtuig horen en geen deel uit maken van de stan-
daarduitrusting.
-  Alle aangebrachte wijzigingen en aanvullingen aan de 

standaarduitvoering van het  Motorrijtuig af fabriek. 
-  Zend-, geluids,- beeld,-  navigatie-  en ontvangap-

paratuur gemonteerd in of aan het Motorrijtuig en de 
hiervoor te gebruiken informatiedragers.

Bestuurder
Degene die met toestemming van een daartoe bevoegd 
persoon het Motorrijtuig daadwerkelijk bestuurt. En ook als 
de Bestuurder tijdelijk voor het tanken van brandstof, het 
schoonmaken van ruiten, het verrichten van noodrepara-
ties of voor hulp daarbij niet in de auto of op de motor zit.
Gebeurtenis
Een voor Verzekerde bij het sluiten van de verzekering 
onvoorzien voorval waarbij Verzekerde als Bestuurder of  
Passagier van het Motorrijtuig  betrokken is  en waardoor 
Schade wordt veroorzaakt.  Het voorval moet tijdens de 
geldigheidsduur van de verzekering plaatsvinden.
Motorrijtuig
Het Motorrijtuig dat op het polisblad omschreven is, met 
de standaard bijgeleverde onderdelen en met de acces-
soires. Hiertoe rekenen Wij ook de daaraan gekoppelde 
Aanhangwagen en zijspan als het Motorrijtuig een motor 
is. 
Ongeval
Het gevolg van een geweld dat plotseling en onverwacht 
van buiten af op het lichaam inwerkt en dat rechtstreeks 
lichamelijk letsel veroorzaakt. De aard en de plaats van het 
letsel moeten wel geneeskundig zijn vast te stellen. Het 
geweld moet tijdens de geldigheidsduur van de verzeke-
ring plaatsvinden. 
Passagier
Iedereen die zich zonder dat hij of zij het Motorrijtuig 
bestuurt en met toestemming van een daartoe bevoegde 
persoon ofwel zit op een zitplaats van het Motorrijtuig, 
bestemd voor het vervoer van personen, ofwel in-, op-, af- 
of uitstapt. En ook de hiervoor genoemde personen indien 
zij tijdelijk voor het tanken van brandstof, het schoonma-
ken van ruiten, het verrichten van noodreparaties of voor 
hulp niet in de auto of op de motor zitten.
Schade
Hieronder verstaan Wij:
1.  Schade aan personen: de Schade door letsel of aan-

tasting van de gezondheid van de Verzekerde, onge-
acht of dit de dood tot gevolg heeft;

2.  Schade aan zaken: de Schade door beschadiging 
en/of vernietiging van zaken die zich in en/of op het 
Motorrijtuig bevinden. Deze zaken mogen echter niet 
tot de uitrusting of Accessoires en/of bijzondere con-
structies van het Motorrijtuig horen. Zij mogen ook niet 
deel uitmaken van een handelsvoorraad.

U 
De verzekeringnemer, de persoon die de verzekering met 
ons heeft gesloten.
Verzekerde
De Bestuurder en de passagiers.
Wij
Achmea Schadeverzekeringen N.V. de verzekeringsmaat-
schappij waarmee U de verzekeringsovereenkomst heeft 
gesloten, onder haar handelsnaam ‘Avéro Achmea’

Art. 2  Geldigheidsgebied
De verzekering is geldig in de landen die op uw 
Internationaal Verzekeringsbewijs ("groene kaart")staan 
vermeld.
 

Art. 3  Wat is verzekerd
Wij verzekeren de Schade als gevolg van een Gebeurtenis 
tot maximaal het verzekerd bedrag per Gebeurtenis.

Art. 4  Wat is beperkt verzekerd
  1. Wanneer een Verzekerde tijdens een Ongeval geen veilig-

heidsgordel om had en als dit in strijd is met de wettelijke 
verplichting, verminderen Wij de schadevergoeding met 
25%.

  2. Sieraden, foto- en filmapparatuur zijn slechts verzekerd 
tot maximaal € 2.300,- per Verzekerde per Gebeurtenis.

Art. 5  Wat is niet verzekerd
Naast de uitsluitingen in deze bijzondere voorwaarden 
gelden de uitsluitingen die zijn opgenomen in de algemene 
voorwaarden. Van de verzekering is uitgesloten:
1.  Schade die is veroorzaakt tijdens het oefenen voor of 

het deelnemen aan wedstrijden en snelheidsproeven 
met uitzondering van puzzel- en oriëntatieritten op de 
openbare weg;

2.  Schade die is veroorzaakt terwijl het Motorrijtuig werd 
gebruikt:

  a. voor verhuur (waaronder leasing);
  b.  voor vervoer van personen tegen betaling, met uit-

zondering van car- en motorpooling;
  c.  voor doeleinden die niet door de wet zijn toege-

staan;
3.  Schade die is veroorzaakt terwijl de Bestuurder niet 

in het bezit is van een naar Nederlands recht wettelijk 
voorgeschreven geldig rijbewijs voor het besturen van 
het Motorrijtuig of het Motorrijtuig niet mag besturen 
op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak; 

4.  Schade die is veroorzaakt in de tijd dat het Motorrijtuig 
in beslag is genomen of wordt gebruikt op grond van 
een overheidsbesluit;

5.  Schade die is ontstaan terwijl de Bestuurder van het 
Motorrijtuig op het moment van de Gebeurtenis zo 
onder invloed van alcoholhoudende drank of enig 
bedwelmend of opwekkend middel waaronder soft- en 
harddrugs zijn begrepen, verkeerde, dat hij niet in staat 
kon worden geacht het Motorrijtuig naar behoren te 
besturen, dan wel dat dit hem door de wet of overheid 
is of zou zijn verboden. Als de Bestuurder een adem-
test, urinetest of bloedproef weigert, staat dat gelijk 
aan het bepaalde in de vorige zin;

6.  Schade indien uit het kentekenregister van de RDW 
blijkt, dat op het moment van de Gebeurtenis U, uw 
echtgeno(o)t(e), partner of  een inwonend gezinslid niet 
was ingeschreven als eigenaar c.q. houder van het 
Verzekerde Motorrijtuig tenzij anders vermeld op uw 
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polisblad. Niet aangepast aangezien slotverklaringen 
uitsluitend gelden op het moment van aangaan van de 
verzekering terwijl het hier om het moment van Schade 
gaat;

7.  Schade aan andere zaken dan aan handbagage en 
koffers van verzekerden;

8.  die voortvloeit uit diefstal of vermissing van geld of 
geldswaardig papier.

Art. 6  regeling van de schade
Vaststelling vergoeding
Als een Verzekerde gedood of gewond wordt, dan worden 
bij het vaststellen van de vergoeding, en van degenen die 
hierop recht hebben, de artikelen 6:107 en 6:108 van het 
Burgerlijk Wetboek toegepast.
Rechthebbenden
Alleen natuurlijke personen die rechtstreeks bij het scha-
degeval betrokken zijn en die erdoor benadeeld zijn, of 
hun nabestaanden, kunnen een beroep doen op deze 
verzekering.
Overschrijding verzekerd bedrag
Als meerdere personen aan deze verzekering rechten kun-
nen ontlenen en als hun Schade in totaal hoger is dan het 
verzekerd bedrag, dan wordt het verzekerd bedrag naar 
evenredigheid van hun Schade verdeeld. Als de vergoe-
ding van Schade uit periodieke uitkeringen bestaat en als 
de waarde hiervan, met daarbij opgeteld eventuele andere 
uitkeringen, hoger is dan het verzekerd bedrag, dan wordt 
de duur of de hoogte van die uitkeringen naar evenredig-
heid verminderd.

Art. 7  Samenloop
Niet verzekerd is Schade waarvoor de aansprakelijkheid 
onder enig andere verzekering verzekerd is of daaronder 
verzekerd zou zijn indien onderhavige verzekering niet zou 
hebben bestaan. Een daarop toepasselijk eigen risico zal 
nimmer onder de dekking van deze verzekering vallen.

Art. 8  tijdelijke vervanging van het motorrijtuig
De verzekering geldt ook voor een gelijksoortig vervan-
gende Motorrijtuig dat U tijdens reparatie, onderhoud of 
wettelijk verplichte keuringen in gebruik heeft van dezelfde 
prijsklasse en dat niet van U of uw echtgeno(o)t(e) is. 
Deze dekking geldt voor maximaal dertig achtereenvol-
gende dagen. Deze dekking geldt niet als voor het ver-
vangende Motorrijtuig al een andere verzekering - al dan 
niet van oudere datum - is gesloten. Voor het Verzekerde 
Motorrijtuig blijft tijdens deze periode de bestaande dek-
king gelden. 

Art. 9  einde van de dekking
In de algemene voorwaarden staan bepalingen over het 
einde van de dekking. In aanvulling daarop eindigt de dek-
king van deze verzekering ook in geval van totaal verlies 
of tenietgaan van het Motorrijtuig. U of uw erfgenamen zijn 
verplicht binnen acht dagen na iedere overgang van eigen-
dom en omstandigheid, die tot het einde van de dekking 
heeft geleid, ons daarvan op de hoogte te stellen.

Art. 10  einde van de verzekering
In de algemene voorwaarden staan bepalingen over het 
einde van de verzekering. In aanvulling daarop eindigt 
deze verzekering zodra het Motorrijtuig langer dan een 
half jaar aaneengesloten in het buitenland wordt gestald. 
U bent verplicht dit zo spoedig mogelijk aan ons te laten 
weten. In dit geval betalen Wij de vooraf betaalde premie 
naar billijkheid terug.


