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Voorwaarden
Garageverzekering
rubriek KLANTEN
Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op
het polisblad.

Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen
rubriek KLANTEN
1.1 Voertuigen
Onder voertuigen wordt uitsluitend verstaan:
– motorrijtuigen;
– caravans;
– aanhangwagens en opleggers.
Afzonderlijke (onder)delen worden niet als voertuig
beschouwd.
1.2 Voertuigen van klanten
Onder voertuigen van klanten wordt verstaan:
a. voertuigen die – in het kader van de op het polisblad
omschreven hoedanigheid – aan de verzekeringnemer zijn
toevertrouwd voor reparatie, onderhoud, slepen, takelen,
bergen, taxatie, controle of een dergelijke handeling;
b. voertuigen die de verzekeringnemer, blijkens een
schriftelijke koopovereenkomst, heeft verkocht maar
nog niet heeft geleverd, mits hij die voertuigen onder
zich heeft en die voertuigen niet langer dan 3 jaar voor
de verkoopdatum zijn geproduceerd.

Artikel 2 Omvang van de dekking
De verzekering dekt, mits er geen sprake is van een
transactie met een autohandelaar, een garagebedrijf, een

autoschadeherstelbedrijf of dergelijke ondernemingen, tot
ten hoogste de daarvoor op het polisblad genoemde som:
a. schade aan voertuigen van klanten en/of aan zaken
die zich daarin bevinden, met uitzondering van geld,
geldswaardige papieren en kostbaarheden;
b. de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de
verzekeringnemer voor schade:
– door het niet, of niet naar behoren uitvoeren van
werkzaamheden aan voertuigen van klanten;
– door zaken die verzekeringnemer in of aan voertuigen
van klanten heeft gemonteerd;
– door diefstal van of joyriding met voertuigen van
klanten;
– die voor de klant voortvloeit uit de onder 2.a bedoelde
schade.

Artikel 3 Schaderegeling
3.1 Schadevergoeding
De maatschappij vergoedt:
a. in geval van beschadiging van het voertuig van een
klant:
– 	de reparatiekosten;
– het verschil tussen de waarden van het voertuig van
een klant onmiddellijk voor en na het ontstaan van de
schade, indien de kosten van de reparatie meer zullen
bedragen dan dat verschil;

b. in geval van vernietiging, diefstal of verlies van het
voertuig van een klant de waarde daarvan onmiddellijk
vóór het ontstaan van de schade.
In geval van aansprakelijkheid van de verzekeringnemer
voor de beschadiging, vernietiging, diefstal of verlies van
het voertuig van de klant, wordt tevens de daaruit voor de
klant voortvloeiende schade vergoed.
3.2 Totaal verlies
De maatschappij behoudt zich het recht voor om, indien de
schadevergoeding wordt geregeld op basis van totaal
verlies (in technische zin), het wrak van het voertuig te
doen overdragen aan een door haar aan te wijzen partij.
Het recht op vergoeding geldt vanaf het moment dat alle
delen van het bij het voertuig van de klant behorende
kentekenbewijs aan de maatschappij zijn overhandigd.
3.3 Diefstal en joyriding
In geval van diefstal of joyriding ontstaat het recht op
vergoeding pas indien het voertuig niet binnen 30 dagen
na de aangifte van die gebeurtenis bij de politie kan
worden terugverkregen.
Gedurende deze termijn is de maatschappij gemachtigd
het voertuig terug te vorderen van degene bij wie het
mocht worden aangetroffen.
Bij het aanvaarden van de schadevergoeding moeten de
eigendomsrechten met betrekking tot het voertuig aan de
maatschappij worden overgedragen, terzake waarvan de
verzekeringnemer zijn volle medewerking moet verlenen.

4.3 indien het motorrijtuig van een klant of de lading
daarvan wordt beschadigd of verloren gaat, terwijl aan de
feitelijke bestuurder van dat motorrijtuig, door een vonnis
of door een daartoe bevoegde instantie, de rijbevoegdheid
was ontzegd of die bestuurder geen houder was van een in
Nederland geldig rijbewijs voor de categorie, waartoe het
motorrijtuig behoort, tenzij met het motorrijtuig werd
gereden in het bedrijfsgebouw of op het bedrijfsterrein van
de verzekeringnemer;
4.4 indien de bestuurder van het motorrijtuig ten tijde van
het schadegeval onder zodanige invloed van
alcoholhoudende drank of enig bedwelmend of
opwekkend middel verkeerde dat hij niet in staat moest
worden geacht het motorrijtuig naar behoren te besturen.
De uitsluitingen genoemd onder 4.3 en 4.4 gelden niet voor
een verzekerde die aantoont dat de daarin bedoelde
omstandigheden zich buiten zijn weten of tegen zijn wil
hebben voorgedaan en dat hem daarvoor in redelijkheid
geen verwijt treft.

3.4 Maximale vergoeding
De maatschappij zal voor voertuigen als bedoeld in artikel
1.2 b nimmer meer vergoeden dan de inkoopprijs
vermeerderd met de gemaakte afleveringskosten.
3.5 Cessie
Indien naar de mening van de maatschappij een ander dan
de verzekeringnemer aansprakelijk is voor de geleden
schade zal eerst tot uitkering worden overgegaan nadat
de schadelijdende partij zijn rechten inzake de geleden
schade aan de maatschappij heeft overgedragen.

Artikel 4 Uitsluitingen
De maatschappij is geen vergoeding verschuldigd:
4.1 voor de kosten van het alsnog geheel of gedeeltelijk
opnieuw verrichten van door de verzekeringnemer
overeengekomen werkzaamheden die niet – of niet naar
behoren – waren verricht;
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4.2 voor de kosten van vervanging, verbetering of
herstelling van door of namens de verzekeringnemer
gemonteerde zaken die niet deugdelijk zijn gebleken;
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