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ARTIKEL 1: Definities
- VERZEKERINGNEMER/VERZEKERDE
Degene die de verzekeringsovereenkomst is aangegaan met de Maatschappij;
- MAATSCHAPPIJ:
VVS Assuradeuren B.V. als gevolmachtigde van AWP P&C S.A. Dutch Branch handelend
onder de naam Allianz Global Assistance;
- MOTORRIJTUIG:
Een voertuig met inbegrip van fabrieksopties (waaronder een LPG-installatie of aardgasinstallatie) en met een motorvermogen van hoogstens 460 kW, met N ederlands kenteken;
- REPARATEUR:
Een door de importeur of de fabrikant erkende Servicepartner;
- STORING:
Het plotseling uitvallen en/of breken van een onderdeel, opgesomd in artikel 3.2, door een
technisch defect waardoor dit onderdeel niet meer in staat is de functie te vervullen waarvoor het werd ontworpen;
- DFM: DFM Verzekeringen B.V. als bemiddelaar van de Maatschappij.

Artikel 2: Geldigheidsgebied
De verzekering is van kracht in landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland, Andorra en San Marino.

Artikel 3: Vergoedingen
1) De Maatschappij verleent schadevergoeding in het geval van een Storing binnen de overeengekomen verzekeringsperiode waardoor reparatie noodzakelijk is.
2) De Maatschappij vergoedt bij een Storing, op basis van de flat rate tijden de kosten van vervanging of reparatie van de niet functionerende, volgende onderdelen (exclusief BTW):
a. Motor: cilinderblok, carter, cilinderkop, cilinderkoppakking, behuizing draaizuigermotor alsmede alle inwendige delen met betrekking tot het smeersysteem (geen afdichtingen), oliefilterbehuizing, vliegwiel/meeneemschijf met tandkrans, tandriem/ketting met spanrol, oliekoeler, oliecarter, oliedrukschakelaar. Indien de vervangingsintervallen voor de tandriem/distributieketting
met spanrol(len) naast randapparatuur niet in acht zijn genomen, is de garantieverstrekker
niet langer aansprakelijk bij een ongeval met direct causaal verband; tractiemotor voor elektrische aandrijving;
b. Handgeschakelde en automatische versnellingsbakken: behuizing versnellingsbak en alle
inwendige delen (met uitzondering van afdichtingen), koppelomvormer, regeleenheid automatische versnellingsbak;
c. Asaandrijving: behuizing eindoverbrenging inclusief inwendige delen (met uitzondering van
afdichtingen) voor voorwiel-, achterwiel- en vierwielaandrijving.
3) De Reparateur kan, indien een onderdeel moet worden vervangen, een origineel ruilonderdeel
gebruiken.
4) Indien een Storing optreedt, dekt de verzekering eveneens het testen, meten en afstellen.
5) Arbeidskosten worden vergoed op basis van een marktconform uurloon, hetgeen gebaseerd
is op het garantie-uurloon zoals jaarlijks afgegeven door de importeur.
6) Onderdelen worden vergoed op basis van de gemiddelde m arge op garantieonderdelen, zoals
vastgesteld door de importeur.
7) Er vindt geen reparatie plaats indien de reparatiekosten hoger zijn dan de dagwaarde van het
Motorrijtuig ten tijde van het optreden van een Storing. In dat geval wordt een vergoeding uitgekeerd aan Verzekeringnemer gelijk aan het verschil tussen de dagwaarde en de restwaarde
van het Motorrijtuig (exclusief BTW).
8) Bereddingskosten: Kosten door Verzekerde gemaakt bij een onmiddellijk dreigend gevaar, of
kosten daarna gemaakt in verband met maatregelen ter voorkoming of vermindering van verzekerde kosten. Bereddingskosten worden naar redelijkheid vergoed .
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Artikel 4: Schadevaststelling
1) De schade wordt vastgesteld door de door de Maatschappij benoemde deskundige;
2) Buitenland: Indien de reparatie in het buitenland moet worden uitgevoerd, is de gebruiker verplicht de Storing te melden bij een Reparateur in Nederland. In deze gevallen dient de gebruiker eerst voor de reparatie te betalen en vervolgens de reparatiefactuur in te dienen bij de
Reparateur. De kosten die voor vergoeding in aanmerking komen zijn niet hoger dan de ko sten voor dergelijke reparaties in Nederland.

Artikel 5: Verplichtingen
Verzekerde is verplicht:
a. een verzekeringsexpert toe te staan om het beschadigde Motorrijtuig op elk moment te
onderzoeken en, op verzoek van de expert, hem informatie te verschaffen die hij nodig
heeft om de schade te beoordelen;
b. de schade zoveel mogelijk te beperken;
c. op verzoek aan te tonen dat het Motorrijtuig alle door de fabrikant voorgeschreven onderhoudsbeurten tijdig heeft gehad;
d. een gedekte schade zo spoedig mogelijk te melden bij de schadeafdeling van de Maatschappij, uiterlijk binnen 14 dagen en voordat met reparatie wordt begonnen. In elk geval
dienen schaden binnen de dekkingsperiode te worden gemeld;
e. alle te verzekeren voertuigen tenminste 2 werkdagen voor aflevering aan te melden bij de
Maatschappij;
f. alle reparaties die vallen onder deze verzekering uit te laten voeren door een Reparateur.
Indien niet wordt voldaan aan deze verplichtingen, is er geen dekking.

Artikel 6: Wijziging van de premie of voorwaarden
Indien de Maatschappij de tarieven of voorwaarden voor verzekeringen van dezelfde soort en bloc dan wel groepsgewijs wijzigt, heeft hij het recht de premie of voorwaarden van deze verzek ering overeenkomstig die wijziging aan te passen met ingang van een door de Maatschappij vast te
stellen datum.
Verzekeringnemer wordt van de voorgenomen wijziging en datum waarop deze van toepassing
zal zijn tijdig schriftelijk in kennis gesteld en wordt geacht hiermee te hebben ingestemd, tenzij hij
binnen één maand na de schriftelijke berichtgeving het tegendeel heeft bericht. In dit laatste geval
eindigt de verzekering per aanpassingsdatum.

Artikel 7: Uitsluitingen
1) Van de verzekering is uitgesloten schade:
a. als gevolg van onderhoud en/of reparatie;
b. aan onderdelen welke niet gecertificeerd zijn door de fabrikant;
c. als gevolg van normale slijtage;
d. aan de volgende onderdelen:
e. Ontstekingsbougies, en tevens verbruiksgoederen zoals olie, oliefilters en antivries, tenzij
deze direct gerelateerd zijn aan gebreken die onder de dekking vallen;
f. in de volgende situaties, bij de volgende handelingen en aan de volgende onderdelen:
Windgeruis, piepen en ratelen, corrosieschade, spuitwerk aan carrosserieonderdelen;
g. aan een Motorrijtuig gebruikt voor professioneel personenvervoer, autoverhuur en oper ational lease;
h. aan een Motorrijtuig dat wordt gebruikt als lesauto, voor koeriers -/bezorgdiensten en Motorrijtuigen van hulpdiensten;
i. door gebruik van ongeschikte smeermiddelen en brandstoffen;
j. die opzettelijk wordt veroorzaakt of het gevolg is van grove nalatigheid en/of fraude;
k. door oneigenlijk gebruik of overbelasting;
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l.

2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)

9)

die optreedt terwijl aan het Motorrijtuig een aanhangwagen of een ander voertuig is gekoppeld waarvan het totaal gewicht hoger is dan het maximum trekgewicht dat op het kentekenbewijs (Voertuigbewijs) staat vermeld;
m. als gevolg van voorbereiding tot, oefening voor of deelneming aan sportevenementen;
n. aan een Motorrijtuig waarvan de kilometerteller is uitgeschakeld of met een kilometerteller
die niet het werkelijk gereden aantal kilometers aangeeft;
o. als gevolg van wijzigingen aan het Motorrijtuig indien deze niet zijn uitgevoerd volgens de
voorschriften van de importeur of fabrikant;
p. aan camper op- of ombouw en alle daartoe behorende onderdelen;
q. tijdens het gebruik van het Motorrijtuig op last van de Nederlandse of vreemde overheid,
behalve wanneer er sprake is van een werkgever/werknemer-verhouding;
r. wanneer de schade het beoogde of zekere gevolg is van handelen of nalaten van de g ebruiker van het Motorrijtuig, of ten gevolge van onoordeelkundig gebruik.
Er is geen dekking voor schade die het gevolg is van brand, ontploffing, zelfontbranding, blikseminslag, storm, hagel, onweer, aardbeving en overstromingen of enig ander van buitenaf
komend onheil.
Gevolgschade buiten het verzekerd object is uitgesloten van schadevergoeding. Hieronder
wordt ondermeer verstaan kosten van wegslepen, telefoonkosten, vertraging, opsla gkosten,
kosten voor een huurauto, schade aan personen of andere zaken, alsmede verlies als gevolg
van vertraging. Er is geen dekking voor gevolgschade aan verf/lak, carrosserie, glas, bekleding en interieur.
Er is geen dekking indien verzegelingen zijn verbroken.
Motorrijtuigen die zijn opgevoerd door een andere partij dan een partij die is goedgekeurd
door de fabrikant of de importeur zijn van de dekking uitgesloten.
Schade veroorzaakt door een onderdeel dat zelf toe is aan reparatie of onderhoud.
Wanneer een niet gedekt onderdeel de functionaliteit van een gedekt onderdeel belemmert.
Indien de fabrikant en/of de importeur een Motorrijtuig terugroept vanwege een structureel
technisch gebrek, zijn dit structurele gebrek noch enigerlei kosten in verband met het terugroepen gedekt;
Schade welke door een andere verzekering en/of garantie en/of coulanceregeling vergoed
wordt.

Artikel 8: Aanvang, duur en einde
1) Aanvang
a. De verzekering gaat in op de op het polisblad genoemde ingangsdatum;
b. De dekking van de Motorrijtuigen onder deze polis gaan in op de dag van aflevering, mits
aangemeld onder deze polis. Als er fabrieksgarantie of een garantie(verzekering) van toepassing is op de dag van aflevering gaat de dekking pas in na afloop van de fabrieksg arantie dan wel garantie(verzekering).
2) Duur
De verzekering wordt aangegaan voor een periode als in de polis omschreven.
De duur van de dekking van de aangemelde Motorrijtuigen is maximaal 12 maanden vanaf het
moment van aflevering en gaat in op het moment dat de fabrieksgarantie of garantie(verzekering)
eindigt. Wanneer de fabrieksgarantie of garantie(verzekering) reeds geëindigd is op het moment
van aflevering is de dekking direct van kracht.
3) Einde:
a. Op de contractvervaldatum indien tenminste twee maanden voor de contractvervaldag de
verzekering schriftelijk is opgezegd;
b. Op de dag van schriftelijke opzegging door verzekeraar, indien verzekeringnemer langer
dan 30 dagen in gebreke is premie, kosten en assurantiebelasting te betalen;
c. Indien verzekeringnemer een wijziging overeenkomstig artikel 6 niet accepteert;
d. Bij beëindiging van de activiteiten, surseance van betaling alsmede faillissement van de
Verzekeringnemer;
e. Indien de Maatschappij ontdekt dat de Verzekeringnemer heeft gehandeld met de opzet
hem te misleiden of indien de Maatschappij bij kennis van de ware stand van zaken geen
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verzekering zou hebben gesloten, kan de Maatschappij de overeenkomst binnen twee
maanden na ontdekking met onmiddellijke ingang opzeggen.
f. Indien de Maatschappij op de hoogte raakt van de door Verzeker ingnemer jegens de
Maatschappij of een andere verzekeraar gepleegde fraude, is de Maatschappij gerec htigd, alle bij hem lopende verzekeringen met onmiddellijke ingang schriftelijk op te ze ggen.
g. De dekking van een aangemeld Motorrijtuig eindigt zonder dat opzegging vereist is:
h. zodra het Motorrijtuig in de handelsvoorraad van een autobedrijf wordt opgenomen . In dat
geval wordt de dekking opgeschort. De einddatum van de dekking wijzigt niet;
i. indien het Motorrijtuig als total loss mag worden beschouwd, technisch dan we l economisch;
j. na diefstal van het Motorrijtuig;
k. Na beëindiging van deze polis, blijft de duur van de dekking van de aangemelde motorri jtuigen ongewijzigd, mits voldaan wordt aan de overige condities in deze polisvoorwaa rden.

Artikel 9: Premiebetaling
Verzekeringnemer dient de premie, de kosten en de assurantiebelasting te betalen, uiterlijk op de
dertigste dag nadat deze verschuldigd wordt. Indien Verzeker ingnemer het verschuldigde niet
binnen deze termijn heeft betaald of weigert te betalen, wordt geen d ekking verleend, met terugwerkende kracht tot de eerste dag van de onbetaald gebleven verzekeringsperiode. Voor opze gging van de dekking met terugwerkende kracht is ingebrekestelling door de Maatschappij niet
vereist. Ingeval van een gedeeltelijke betaling, wordt de ontvangen premie toegerekend aan die
Motorrijtuigen die het langst zijn aangemeld op de polis. Voor die Motorrijtuigen waarvoor de pr emie volledig is voldaan blijft de dekking van kracht. De dekking voor de Motorrijtuigen waarvoor
de premie niet volledig is betaald wordt weer van kracht voor gebeurtenissen die plaatsvinden na
de dag waarop het verschuldigde door de Maatschappij is ontvangen en aanvaard.

Artikel 10: Privacyreglement
De bij de aanvraag van de verzekering verstrekte (persoons)gege vens worden door de Maatschappij verwerkt ten behoeve van het aangaan en het uitvoeren van verzekeringsovereenko msten en of financiële diensten en het beheren van daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip
van de voorkoming en bestrijding van fraude.
Voor het complete Privacy Reglement verwijzen wij naar onze website: www.vvs.nl

Artikel 11: Geschillen
Op de verzekeringsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Klachten over de uitvo ering van de verzekeringsovereenkomst kunnen aan de directie van de Maatschappij worden voorgelegd. Wanneer het oordeel van de Maatschappij niet bevredigend is, kan Verzeker ingnemer het
geschil voorleggen aan een bevoegde rechter.

Artikel 12: Nederlands recht
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
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