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Algemene voorwaarden operationele leaseovereenkomst
Artikel 1 – Definities
Leasegever: Verkerk Lease, handelsnaam van de besloten
vennootschap Verkerk Utrecht, gevestigd te Utrecht aan de
Hudsondreef 54. Leasegever heeft gedurende de gehele
looptijd van de leaseovereenkomst, de juridische eigendom van,
alsmede het volledig economische belang bij de auto.
Leasenemer: de natuurlijke en/of rechtspersoon/-personen, die
met leasegever een of meerdere leaseovereenkomst(en)
aangaat/aangaan. Wanneer de huurovereenkomst een of
meerdere (rechts-)personen wordt aangegaan, zijn zij ieder
hoofdelijk en voor het geheel tegenover leasegever
aansprakelijk voor alle verplichtingen uit de huurovereenkomst.
Dealer: een door leasenemer en/of leasegever aan te wijzen
leverancier, genoemd in de leaseovereenkomst.
Auto: de zaak/zaken die in de leaseovereenkomst tussen
partijen nader wordt/worden omschreven als onderwerp van
de overeenkomst. Onder auto wordt tevens begrepen
aangebrachte accessoires en onderdelen.
Leaseovereenkomst/lease-opdracht: de per auto op te maken
overeenkomst, waarin de specificaties van de auto en de
modaliteiten van de leaseovereenkomst worden vastgelegd. De
lease-opdracht wordt tevens gebruikt voor de bestelling van de
auto bij de dealer. De leaseovereenkomst wordt aangegaan
voor de daarin genoemde onopzegbare periode. Deze algemene
voorwaarden zijn van toepassing op alle leaseovereenkomsten.
Leasetermijn: het in de leaseovereenkomst genoemde
maandelijks te betalen bedrag, bestaande uit de componenten
afschrijving, rentevergoeding, verzekering, schadeafhandeling,
houderschapsbelasting, beheerskosten, alsmede kosten van
onderhoud en reparatie. De leasetermijnen zijn per maand bij
vooruitbetaling verschuldigd.
Leaseperiode: de in maanden uitgedrukte onopzegbare periode
van de leaseovereenkomst. De leaseperiode neemt een
aanvang op de datum van aflevering van de auto en eindigt na
afloop van het aantal overeengekomen maanden.
Totaal aantal kilometers: het aantal kilometers dat op grond van
de leaseovereenkomst met de betreffende auto is gereden. De
(ten opzichte van de leaseovereenkomst) méér of minder
gereden kilometers worden aan het einde van de leaseperiode
afgerekend op basis van de werkelijk gereden kilometers tegen
de overeengekomen prijzen.
Artikel 2 – Toepasselijkheid en wijziging
Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de tussen
leasegever en leasenemer gesloten mantelovereenkomst van
operationele lease, alsmede de leaseovereenkomsten en zijn
van toepassing op alle offertes en leaseovereenkomsten van
leasegever. Afwijkende bepalingen en wijziging van de
mantelovereenkomst en/of leaseovereenkomsten zijn slechts
van kracht indien schriftelijk vastgelegd in een zowel door
leasegever als leasenemer ondertekend aanhangsel.
Artikel 3 – Rechtsverhouding
De operationele leaseovereenkomst strekt ertoe om aan
leasenemer, gedurende een vooraf overeengekomen periode
en tegen de overeengekomen vergoeding, het gebruik van (een)
bepaalde auto('s) te verschaffen, met volledig behoud van de
eigendom van de auto('s) door leasegever. Het kenteken van de
auto staat op naam van leasegever.

Artikel 4 – Duur van de leaseovereenkomst
Onverminderd het recht tot tussentijdse beëindiging als
omschreven in artikel 16 van deze voorwaarden, eindigt de
leaseovereenkomst na het verstrijken van de overeengekomen
looptijd in maanden, gerekend vanaf de terbeschikkingstelling
van de auto.
Artikel 5 – Aflevering
De door leasegever genoemde afleveringstermijn van de auto is
nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Overschrijding
levert geen verzuim op. Bij aflevering van de auto, die
plaatsvindt bij de dealer, wordt een ontvangstbewijs
opgemaakt. Dit 'afleverformulier' maakt deel uit van de
leaseovereenkomst en vermeldt de definitieve gegevens van de
auto. Voor het geval de voor aflevering gereed staande auto
niet binnen een redelijke termijn door leasenemer in ontvangst
wordt genomen, wordt de aflevering geacht te hebben
plaatsgevonden vijf dagen nadat aan leasenemer is kenbaar
gemaakt dat de auto voor aflevering gereed staat.
Artikel 6 – Leasetarief
In het leasetarief zijn uitsluitend begrepen de kosten, die als
zodanig in de leaseovereenkomst zijn vermeld. De leaseprijs is
door leasegever berekend aan de hand van de op dat moment
bekende gegevens en rekening houdend met de looptijd in
maanden en het geschatte aantal kilometers dat met de auto
zal worden gereden. Voor zowel méér als voor minder gereden
kilometers vermeldt de leaseovereenkomst de verrekenprijs in
euro cent per kilometer. De betreffende verrekening kan
tussentijds plaatsvinden, onder andere aan de hand van de door
leasenemer te verschaffen gegevens omtrent het daadwerkelijk
aantal gereden kilometers. Voor het berekenen van de
leaseprijs voor een deel van een maand wordt een
kalendermaand gesteld op dertig dagen.
Artikel 7 – Aanpassing van het leasetarief
In de navolgende gevallen kan leasegever het leasetarief
tussentijds aanpassen:
a)
indien zich tussen de datum van tariefberekening en de
datum van aflevering van de auto wijzigingen voordoen
in de prijs van de elementen waaruit het leasetarief is
opgebouwd
b)
in geval van tussentijdse wijziging van de kosten van
verzekering
c)
in geval van tussentijdse wijziging van
houderschapsbelasting en kentekenleges dan wel van
andere wijzigingen in de belastingheffing
d)
indien nieuwe (fiscale) wetgeving wijziging in de
grondslag van de calculatie (met name de gecalculeerde
restwaarde) veroorzaakt
e)
indien tussentijds fiscale premies of subsidies in verband
met het gebruik van de auto worden verleend

Pagina 3 van 20

info@verkerklease.nl
030-266 0244

f)

g)

indien de kosten van onderhoud en reparatie met meer
dan vijf procent sedert de ingangsdatum van de
leaseovereenkomst c.q. de vorige wijzigingsdatum van de
leaseprijs zijn gewijzigd. Bij berekening van de aanpassing
zal worden uitgegaan van de betreffende indexcijfers van
het C.B.S.
indien het werkelijk aantal gereden kilometers meer dan
tien procent afwijkt van het in de leaseovereenkomst
genoemde aantal.

Het gewijzigde leasetarief gaat in op de eerste dag van de
maand volgende op het tijdstip waarop de wijzigingen zich
heeft voorgedaan. Het uit de herberekening blijkende
maandbedrag zal gelden vanaf de datum van ingebruikname
van de auto en wordt verrekend met de eerder in rekening
gebrachte leasetarieven. Indien gedurende de looptijd van de
leaseovereenkomst de maandelijkse leasetermijn op grond van
bovengenoemde bepalingen wijzigt, kan geen der partijen
daaruit het recht ontlenen de leaseovereenkomst tussentijds te
beëindigen.
Artikel 8 – Betaling van de leaseprijs
Leasenemer dient de verschuldigde bedragen steeds tijdig te
voldoen. De leasetermijnen dienen steeds per de vervaldag van
de betreffende maand te zijn bijgeschreven op de bankrekening
van leasegever. De overige verschuldigde bedragen dienen
binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn betaald.
Leasenemer machtigt leasegever om alle vorderingen te
incasseren van zijn bankrekening, zulks in overeenstemming
met de richtlijnen voor de Europese incasso. Voor elke niettijdige betaling is leasenemer aan leasegever verschuldigd een
rente van één procent per maand over het niet (tijdig) betaalde
bedrag. Leasegever is bovendien gerechtigd het verschuldigde
bedrag te verhogen met de gerechtelijke kosten, waaronder
begrepen de kosten van raadslieden, ook voor zover zij het
liquidatietarief overschrijden en alle buitengerechtelijke kosten
die leasegever in redelijkheid heeft gemaakt, met een minimum
van vijftien procent van het verschuldigde bedrag.
Leasenemer is niet gerechtigd betalingen geheel of gedeeltelijk
op te schorten of de leaseovereenkomst te beëindigen, indien
de auto niet geheel aan de leaseovereenkomst beantwoordt of
indien door al dan niet aan leasenemer te wijten
omstandigheden geen gebruik van de auto kan worden
gemaakt.
Artikel 9 – Kosten niet inbegrepen in het lease-tarief
Behalve het leasetarief komen voor rekening van leasenemer:
a)
de kosten die niet blijkens vermelding in de
leaseovereenkomst zijn inbegrepen in het maandelijkse
leasetarief
b)
de brandstofkosten en de eventuele kosten van een
brandstofpas (€5,- excl. BTW per maand)
c)
wassen, poetsen en reinigen van de auto
d)
stallingskosten, parkeer- en tolgelden
e)
reparaties aan al datgene, dat niet behoort tot de
uitvoering waarin de auto door de fabrikant is geleverd
f)
reparatie van mechanische gebreken en vervanging van
onderdelen of banden, die het gevolg zijn van
nalatigheid, onjuist gebruik of onzorgvuldig beheer door
leasenemer en/of de berijder

g)

montage van accessoires, die op grond van wettelijke
maatregelen en/of voorschriften, gedurende de looptijd
van de leaseovereenkomst noodzakelijk worden.

Artikel 10 – Vervangende auto
Indien en voor zover de leaseovereenkomst voorziet in het
recht op een vervangende auto, zal leasegever bij reparaties en
onderhoudswerkzaamheden die niet binnen 24 uur kunnen
worden uitgevoerd, gedurende de periode dat de auto niet ter
beschikking van leasenemer is, de auto (laten) vervangen door
een andere. De met de vervangende auto gereden kilometers
zullen worden opgeteld bij het aantal gereden kilometers met
de vervangen auto. De bepalingen van deze overeenkomst zijn
onverkort van toepassing op de vervangende auto. Het gebruik
van een vervangende auto in het buitenland is altijd voor
rekening en risico van leasenemer.
Indien de leaseovereenkomst niet voorziet in het recht op een
vervangende auto, kan voor de duur van reparatie of
onderhoud korter dan 24 uur vervangend vervoer ter
beschikking worden gesteld, waarbij de werkelijke kosten
volledig zullen worden doorberekend aan leasenemer.
Artikel 11 – Internationale Hulpdienst
Indien en voor zover de leaseovereenkomst daarin voorziet, kan
leasenemer zowel in Nederland als in het buitenland een
beroep doen op professionele hulpdiensten bij een ongeval met
de auto. Uitsluitend indien en voor zover de leaseovereenkomst
dit vermeldt, komen de door de hulpdienst gemaakte kosten
van noodzakelijke reparaties, schadeherstel en vervangende
auto voor rekening van leasegever.
Artikel 12 – Brandstofkosten
Een door leasegever verstrekte opgave van brandstofkosten is
steeds vrijblijvend en betreft slechts een indicatie van de te
verwachten kosten. Een leaseovereenkomst kan voorzien in het
gebruik door leasenemer van een 'Brandstofpas', waarmee
brandstof kan worden gekocht. Brandstofkosten worden bij
wijze van voorschot berekend, op basis van de op dat moment
bekende gegevens en prijzen. Instructies en aanwijzingen
betreffende het gebruik van de 'Brandstofpas' worden separaat
verstrekt. Leasenemer verbindt zich deze stipt op te volgen bij
het gebruik. Alle door leasegever bij wijze van voorschot
betaalde brandstofkosten komen voor rekening van
leasenemer. Leasenemer is aansprakelijk voor alle gevolgen van
verlies, diefstal of misbruik van de 'Brandstofpas'.
Artikel 13 – Gebruik van de auto
Leasenemer zal de auto (doen) gebruiken overeenkomstig de
bestemming van de auto en ervoor zorgdragen, dat deze zich
steeds in goede staat bevindt. Het is leasenemer niet
toegestaan de auto te verhuren, te vervreemden of op enigerlei
wijze te bezwaren. Leasenemer mag de auto laten besturen
door derden, althans voor zover het gezinsleden of werknemers
van leasenemer betreft die in het bezit zijn van een geldig, voor
de auto wettelijk voorgeschreven, rijbewijs. Leasenemer zal
ervoor zorgdragen, dat de auto niet gebruikt wordt voor het
geven van rijlessen, prestatie- en betrouwbaarheidsritten, voor
het vervoer van gevaarlijke stoffen en voor gebruik in een
gebied waarin de verzekering geen dekking biedt. Gebruik van
de auto in het buitenland is slechts toegestaan in die landen
waar de voor de auto gesloten verzekering geldig is, zoals
beschreven in de zogenaamde groene kaart. Het aanbrengen
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van reclame of wijzigingen (daaronder begrepen accessoires en
een trekhaak) op of aan de auto is slechts toegestaan na
voorafgaande schriftelijke toestemming van leasegever. De
kosten verbonden aan het aanbrengen van reclame of
accessoires en het (bij beëindiging van de leaseovereenkomst)
in de oorspronkelijke staat terugbrengen van de auto, komen
voor rekening van leasenemer.
Het is leasenemer toegestaan een aanhangwagen of caravan te
gebruiken, mits de geldende voorschriften van de fabrikant, de
toepasselijke wettelijke bepalingen en het maximum
laadvermogen in acht worden genomen.
Artikel 14 – Onderhoud en reparaties
Leasenemer verplicht zich de auto overeenkomstig het
onderhoudsschema van de fabrikant te (laten) onderhouden.
Leasegever is te allen tijde gerechtigd controle uit te oefenen
op de staat waarin de auto verkeert. Leasenemer is gehouden
leasegever tot deze controle in de gelegenheid te stellen.
Gebreken die het normaal gebruik van de auto verhinderen en
die niet worden gedekt door de fabrieksgarantie en waarvan
het ontstaan niet is te wijten aan leasenemer, geven leasegever
het recht de leaseovereenkomst tussentijds te beëindigen.
Leasegever zal in dat geval aan leasenemer de mogelijkheid
bieden een nieuwe leaseovereenkomst met leasegever te
sluiten. Leasenemer zal regelmatig het niveau van olie, koel- en
remvloeistof, alsmede de spanning van de banden controleren
en op peil brengen. Dit alles in overeenstemming met de
voorschriften, zoals vermeld in het bij de auto behorende
instructieboekje. Schade als gevolg van het niet goed nakomen
van deze verplichting is voor rekening en risico van leasenemer.
Indien reparaties en onderhoudsbeurten niet uitgevoerd
kunnen worden door het bedrijf dat door leasegever daarvoor
werd aangewezen, kan gebruik worden gemaakt van de
diensten van een ander bedrijf, mits dat bedrijf officieel dealer
van het betreffende automerk is.
Voor reparaties in het buitenland dient te allen tijde
toestemming te worden gevraagd aan leasegever. Reparaties in
het buitenland uitgevoerd, dienen in eerste aanleg door
leasenemer te worden betaald. Verrekening door leasegever
geschiedt op basis van het Nederlands prijsniveau van
loonkosten en onderdelen, op basis van een factuur van de
reparateur en het overleggen van de vervangen onderdelen.
Een defect aan de kilometerteller van de auto dient binnen 24
uur aan leasegever te worden gemeld. Het aantal gereden
kilometers in de periode waarin de kilometerteller defect was,
wordt in onderling overleg geschat.
Artikel 15 – Schade, diefstal en verzekering
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal leasegever de
auto verzekeren voor de gebruikelijke risico's (wettelijke
aansprakelijkheid, hulpdienst bij ongevallen). De kosten van de
verzekering zijn opgenomen in het lease-tarief. Leasenemer
gaat akkoord met de verzekeringsvoorwaarden.
Leasenemer is verplicht in geval van diefstal of schade,
overkomen aan of veroorzaakt met de auto, de
verzekeringsmaatschappij en leasegever binnen 24 uur in kennis
te stellen en zo spoedig mogelijk verklaringen van getuigen,
alsmede een volledig ingevuld schadeaangifteformulier te
overleggen. In geval van diefstal, inbraak en joy riding,
respectievelijk poging tot diefstal, inbraak en joy riding, dient de
berijder te allen tijde proces-verbaal te laten opmaken en

binnen 24 uur alle autosleutels, bescheiden en de (uitneembare
onderdelen van) audio-, beveiligings- en
communicatieapparatuur aan leasegever terug te bezorgen.
Leasenemer is aansprakelijk voor de gevolgen van het niet of te
laat terugbezorgen. Leasenemer is verplicht direct na het
ontstaan van de schade de auto voor taxatie aan te bieden en
voor herstel van de schade de instructies van leasegever stipt
op te volgen. Het schadeherstel vindt plaats bij Verkerk Utrecht
BV. Onverminderd het bepaalde in artikel 21 van deze
algemene voorwaarden geldt dat leasenemer in het geval van
schade te allen tijde het in de overeenkomst vastgestelde
bedrag aan eigen risico verschuldigd is, tenzij de ontstane
schade geheel door een derde is vergoed. Schade aan of verlies
van zich in de auto bevindende persoonlijke eigendommen van
leasenemer komt voor rekening van leasenemer.
De hoogte van het bedrag aan eigen risico is afhankelijk van het
aantal schades binnen een kalenderjaar. De eigen risico-tabel
staat vermeld bij de algemene voorwaarden verzekering.
Bij verlies door diefstal van de auto, dan wel bij zodanige
(aanrijdings-) schade, dat zij naar het oordeel van de
assuradeuren niet herstelbaar is, zal de leasegever de auto
vervangen door een andere, van zo mogelijk gelijk of nagenoeg
gelijk type. De voorwaarden van de door leasegever gesloten
verzekeringspolissen worden aan leasenemer ter beschikking
gesteld en maken onderdeel uit van de leaseovereenkomst.
Indien leasenemer de verzekering van de auto zelf wenst te
verzorgen, zijn de kosten van verzekering niet inbegrepen in de
leaseprijs. Leasenemer is verplicht vanaf de afleveringsdatum
tot en met de datum van het einde van de leaseovereenkomst,
dan wel de innamedatum, de auto te verzekeren en verzekerd
te houden tegen alle risico's terzake van de auto en wettelijke
aansprakelijkheid, onder condities en bij verzekeraars ten
genoege van leasegever. Leasenemer zal op eerste verzoek
leasegever bewijs van premiebetaling en/of polis(sen) ter inzage
geven. Leasenemer draagt ervoor zorg dat, door middel van een
akte van cessie, leasegever bij uitsluiting de rechthebbende is
op de schadepenningen en tevens bevoegd is tot uitoefening
van andere rechten en bevoegdheden onder de
verzekeringsovereenkomst. Indien een persoonlijke
ongevallenverzekering voor inzittenden is meegeleast, dan zijn
de voorwaarden van ongevallen-inzittendenverzekering 52 E
van toepassing. Samen met de algemene voorwaarden
verzekering maken deze voorwaarden integraal deel uit van
deze algemene voorwaarden operationele lease en maken dus
ook integraal deel uit van de leaseovereenkomst.
Artikel 16 – Voortijdige beëindiging
Leasenemer kan de overeenkomst voortijdig beëindigen.
Voorwaarden daarbij zijn, dat leasenemer zulks twee maanden
van te voren schriftelijk kenbaar maakt en leasegever
schadeloos stelt. De hoogte van de schadeloosstelling zal door
leasegever worden bepaald op een percentage van de som van
de alsdan (tot aan de oorspronkelijke einddatum) nog
resterende maandtermijnen. De alsdan méér of minder gereden
kilometers zullen worden verrekend.
Ook indien de overeenkomst wordt beëindigd nog voor de
aflevering van de auto heeft plaatsgevonden is de leasegever
gerechtigd de beëindigingkosten in rekening te brengen.
De meegeleaste opties en accessoires blijven, ook na betaling
van de voortijdige beëindigingkosten, eigendom van de
leasegever.
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Leasegever kan de leaseovereenkomst per aangetekende brief
of per deurwaardersexploot ontbinden en zich weer in het bezit
van de auto (doen) stellen, onder andere indien:
a)
leasenemer ondanks aanmaning in verzuim blijft binnen
veertien dagen zijn verplichtingen uit een of meerdere
leaseovereenkomst(en) na te komen
b)
leasenemer surseance van betaling aanvraagt, een
beroep doet op de wet schuldsanering natuurlijke
personen, een minnelijk of gerechtelijk akkoord aanbiedt,
aangifte tot faillietverklaring doet of failliet wordt
verklaard, Nederland metterwoon wil verlaten, zich in
het buitenland wil vestigen, dan wel zijn bedrijf verkoopt,
stil legt of liquideert
c)
executoriaal beslag op (een deel van) het vermogen van
leasenemer of op de auto mocht zijn of worden gelegd,
dan wel een daarop gelegd conservatoir beslag van
waarde wordt verklaard, alsmede in geval van justitieel
beslag
d)
leasenemer overlijdt of, in geval leasenemer een
vennootschap onder firma is, door het overlijden van een
vennoot de vennootschap ontbonden wordt
e)
de verzekering van de auto door de
verzekeringsmaatschappij om welke reden dan ook
wordt opgezegd
f)
de auto buiten toedoen van leasegever langer dan een
maand uit de macht van leasenemer is
g)
leasenemer bij het aangaan van de leaseovereenkomst
onjuiste of onvolledige informatie heeft verschaft, dan
wel feiten of omstandigheden heeft verzwegen, op basis
waarvan leasegever de overeenkomst niet of niet op
dezelfde voorwaarden zou hebben gesloten
h)
zich andere omstandigheden voordoen die de
verhaalsmogelijkheden van leasegever met betrekking
tot leasenemer of de auto in gevaar brengen.
In geval van ontbinding van deze overeenkomst is leasenemer
gehouden leasegever volledig schadeloos te stellen. In geval van
ontbinding als genoemd in het vorige lid heeft leasegever
tevens recht op vergoeding van alle overige ten gevolge van de
ontbinding opkomende kosten, schade en interessen,
waaronder vergoeding van juridische en andere bijstand.
Artikel 17 – Beslag en maatregelen van derden
Indien derden ten opzichte van de auto rechten willen doen
gelden of maatregelen treffen, zal leasenemer en/of berijder
terstond laten blijken, dat niet leasenemer maar leasegever
eigenaar van de auto is. Indien de auto uit de macht van
leasenemer mocht geraken, zal hij en/of berijder leasegever
daarvan binnen 24 uur in kennis stellen en zo nodig zelf
daartegen maatregelen treffen. Leasegever kan de voor de
bescherming van zijn rechten door hem noodzakelijk geachte
maatregelen ook zelf treffen. Leasenemer machtigt leasegever
hierbij deze maatregelen eventueel in naam van leasenemer te
treffen.
Artikel 18 – Boetes
Alle van overheidswege opgelegde boetes (zoals bekeuringen,
parkeerbelasting en schikkingen in verband met gepleegde
strafbare feiten) zijn voor rekening van leasenemer. Indien de
boetes door leasegever (bij wijze van voorschot) worden
betaald en worden doorbelast aan leasenemer of de berijder

van de auto, brengt leasegever € 5,- administratiekosten per
geval in rekening.
Artikel 19 – Inname van de auto en eindafrekening
Leasenemer is verplicht de auto bij beëindiging van de
leaseovereenkomst schoon en in goede staat in te leveren bij
leasegever of op een door leasegever aangegeven plaats. Bij
inlevering van de auto ondertekenen dealer en leasenemer het
innameformulier, waarop wordt aangegeven de kilometerstand,
eventuele schades en de algehele staat waarin de auto zich op
dat moment bevindt. Bij inlevering geeft leasenemer tevens af
alle sleutels, de kentekencard, evt. brandstofpas, de groene
kaart, het onderhoudsboekje en alle accessoires die zijn
inbegrepen in de leasetermijn. Accessoires die niet zijn
inbegrepen in de leasetermijn mogen door leasenemer worden
verwijderd, indien verwijdering geen zichtbare schade tot
gevolg heeft. Leasegever is gerechtigd de herstelkosten en de
extra waardevermindering van de auto ontstaan door niet
gemelde schade(s) en/of onzorgvuldig beheer aan leasenemer
in rekening te brengen. Ook de kosten van vervanging van niet
aan leasegever teruggegeven autopapieren en reservesleutel
komen voor rekening van leasenemer.
Indien leasenemer aan het einde van de leaseperiode de auto
niet inlevert, heeft leasegever het recht de auto terug te
vorderen en zonder ingebrekestelling van leasenemer
vergoeding te vorderen van alle als gevolg van de niet tijdige
inlevering ontstane kosten, schaden en interessen.
Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze algemene
voorwaarden vindt aan het einde van de leaseovereenkomst,
ongeacht de oorzaak van de beëindiging, verrekening plaats van
meer of minder gereden kilometers tegen het in de
leaseovereenkomst genoemde tarief. Onder meer en minder
kilometers wordt verstaan het verschil tussen het werkelijk
aantal gereden kilometers en het aantal reeds in rekening
gebrachte kilometers (het werkelijk aantal maanden dat de auto
werd gebruikt, vermenigvuldigd met het overeengekomen
aantal kilometers per maand). De met vervangende auto's
gereden kilometers worden betrokken in de vaststelling van het
werkelijk aantal gereden kilometers. Leasegever bepaalt het
aantal gereden kilometers aan de hand van de kilometerteller,
tenzij leasegever blijkt, dat deze kilometerteller een verkeerd
aantal kilometers aanwijst, in welk geval leasegever het aantal
gereden kilometers op voor leasenemer bindende wijze door
schatting vaststelt. Dit laatste geschiedt eveneens in geval van
diefstal of verlies van de auto.
Artikel 20 – Koopoptie
Indien en voor zover vermeld in de leaseovereenkomst heeft
leasenemer het ¬recht (maar niet de plicht) de auto na afloop
van de leaseovereenkomst te kopen. Wanneer leasenemer van
deze koopoptie gebruik wenst te maken, zal leasenemer dit
tenminste twee maanden voor het einde van de
leaseovereenkomst kenbaar maken aan leasegever. Indien de
leaseovereenkomst een 'koopoptiebedrag' vermeldt, geldt het
bedrag op het tijdstip van normale beëindiging van de
leaseovereenkomst (na de looptijd in maanden en het aantal
kilometers als oorspronkelijk overeengekomen). Bij uitoefening
van de koopoptie zal eigendomsoverdracht plaatsvinden, indien
leasenemer aan alle verplichtingen, voortvloeiend uit de
leaseovereenkomst en/of de koopoptie heeft voldaan. Wanneer
leasenemer niet binnen zeven dagen na de beëindiging van de
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leaseovereenkomst de optie heeft uitgeoefend en de koopprijs
heeft betaald, vervalt het kooprecht.
Artikel 21 – Aansprakelijkheid
Leasegever is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade,
gevolgschade of indirecte schade als gevolg van het gebruik van
de auto. Leasenemer vrijwaart leasegever voor alle vorderingen
die tegen leasegever worden ingediend en voortvloeien uit of in
verband gebracht worden met het bezit, het gebruik, dan wel de
exploitatie van de auto en die niet voor vergoeding (door de
erzekeringsmaatschappij) in aanmerking komen. Leasenemer is
onder meer aansprakelijk voor:
a)
schade aan en kosten van leasenemer en/of derden, die op
welke wijze dan ook in verband gebracht kunnen worden
met het gebruik van de auto en die niet door verzekeraars
worden vergoed
b)
kosten als gevolg van het niet tijdig betalen van
belastingen en premies, tenzij deze inbegrepen zijn in
de leaseprijs
c)
boetes voor verkeersovertredingen.
Artikel 22 – Overdracht van rechten
Leasegever is gerechtigd alle vorderingen, bevoegdheden,
rechten, voorrechten en acties uit de leaseovereenkomst
alsmede de eigendom van de auto, aan een derde over te
dragen. Leasenemer verklaart reeds nu voor alsdan, dat hij
de auto voor de desbetreffende derde, alsdan de eigenaar,
zal houden. Na de overdracht blijft leasegever jegens
leasenemer aansprakelijk voor de nakoming van zijn
verplichtingen uit deze overeenkomst, gedurende de alsdan
nog resterende leaseperiode.
Artikel 23 – Hoofdelijkheid
Indien meerdere natuurlijke of rechtspersonen als leasenemer
van de auto zijn vermeld, is ieder van hen hoofdelijk en voor
het geheel aansprakelijk voor alle verplichtingen uit de
leaseovereenkomst.
Artikel 24 – Adreswijzigingen
Leasenemer dient adresveranderingen binnen tien dagen
schriftelijk aan leasegever mede te delen.
Artikel 25 – Toepasselijk recht, bevoegde rechter
Op deze overeenkomst, alsmede de leaseovereenkomsten is
Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, binnen wiens
rechtsgebied de vestigingsplaats van leasegever is gelegen.
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Algemene voorwaarden verzekering
Artikel 1 – Definities
a)
Motorrijtuig is:
1.
het in de polis omschreven motorrijtuig;
2.
een ander gelijksoortig motorrijtuig, dat het onder
sub 1 vermelde motorrijtuig vervangt, voor de tijd
dat het verzekerde motorrijtuig tijdelijk buiten
gebruik is vanwege de uitvoering van reparatie,
revisie of onderhoud bij een daartoe ingericht en
erkend bedrijf. Dit motorrijtuig is verzekerd tegen
dezelfde risico’s als het onder sub 1 vermelde
motorrijtuig, tenzij de door deze verzekering
geboden dekking eveneens op een andere polis
wordt verleend of daarop zou zijn verleend als
deze dekking niet zou hebben bestaan.
b)
Gebeurtenis is:
Een voorval of een reeks met elkaar verband houdende
voorvallen die dezelfde schadeverwekkende oorzaak
hebben, waaruit de schade is ontstaan.
Artikel 2 – Uitsluitingen
Van de verzekering is uitgesloten schade:
a)
die voortvloeit uit het deelnemen aan snelheidsritten en
wedstrijden en alle andere wedstrijden, met uitzondering
van betrouwbaarheids-, puzzel-, oriëntatie - ,
regelmatigheids- en behendigheidsritten, waarbij het
snelheidselement niet bepalend is, die uitsluitend binnen
Nederland worden gehouden en waarvan de duur niet
langer is dan 24 uur;
b)
veroorzaakt terwijl het motorrijtuig is verhuurd of
gebezigd wordt voor vervoer van personen tegen
betaling dan wel voor andere doeleinden dan in de polis
of op het aanvraagformulier vermeld of voor een ander
doel dan door de wet is toegestaan;
c)
veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit
atoomkernreacties, onverschillig hoe en waar de reactie
is ontstaan;
d)
veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict,
burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en
muiterij.
Genoemde vormen van molest worden nader
gedefinieerd in de tekst, welke in het Verbond van
Verzekeraars in Nederland d.d. 2 november 1981 ter
Griffie van de Arrondissementsrechtbank in ’s
Gravenhage is gedeponeerd;
e)
die voor een verzekerde het beoogde of zekere gevolg is
van zijn handelen of nalaten;
f)
veroorzaakt terwijl de feitelijke bestuurder:
1.
niet in het bezit is van een geldig voor het
besturen van het motorrijtuig voorgeschreven
rijbewijs;
2.
op grond van een rechterlijke uitspraak niet tot het
besturen van het motorrijtuig bevoegd is;
g)
ten aanzien waarvan een verzekerde één van de in artikel
4 genoemde verplichtingen niet is nagekomen.

voorgedaan en dat hem daarvan geen enkel verwijt valt te
maken.
Artikel 3 – Verzekeringsgebied
De verzekering is uitsluitend van kracht in de landen, waarvoor
een geldig Internationaal Verzekeringsbewijs door de
verzekeraar is afgegeven.
Artikel 4 – Verplichtingen in geval van schade
Zodra een verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis
waaruit voor de verzekeraar een verplichting tot
schadevergoeding kan voortvloeien is hij verplicht:
a)
de verzekeraar via de verzekeringnemer onmiddellijk in
te lichten;
b)
de verzekeraar via de verzekeringnemer zo spoedig
mogelijk in het bezit te stellen van het volledig ingevulde
en ondertekende schadeaangifteformulier dat hem ter
beschikking is gesteld;
c)
alle van belang zijnde informatie zo spoedig mogelijk via
de verzekeringnemer aan de verzekeraar te verstrekken;
d)
alle correspondentie, dagvaardingen en andere stukken
onverwijld via de verzekeringnemer aan de verzekeraar
door te zenden;
e)
zonder voorafgaande toestemming van de verzekeraar
zich te onthouden van het erkennen van
aansprakelijkheid, het voeren van onderhandelingen of
het aangaan van schikkingen;
f)
desverlangd een schriftelijke en door hem zelf
ondertekende verklaring omtrent de oorzaak, toedracht
en omvang van de schade over te leggen.
g)
de verzekeraar zijn volle medewerking te verlenen en
alles na te laten wat de belangen van de verzekeraar zou
kunnen schaden.
De door de verzekerde verstrekte c.q. te verstrekken opgaven,
mondeling dan wel schriftelijk, zullen dienen tot vaststelling van
de omvang van de schade en het recht op uitkering. Elk recht op
schadevergoeding vervalt, indien de verzekerde opzettelijk
onjuiste gegevens verstrekt of de in de voorwaarden vermelde
verplichtingen niet of niet tijdig nakomt, en daardoor de
belangen van de verzekeraar heeft geschaad. In elk geval
verjaart een vordering tot het doen van een uitkering indien de
aanmelding niet plaatsvindt binnen 3 jaar na het moment
waarop de verzekerde kennis kreeg of had kunnen krijgen van
de gebeurtenis die voor de verzekeraar tot een verplichting tot
uitkering kan leiden.
Artikel 5 – Hulpverlening
Een verzekerde heeft recht op hulp en/of vergoeding van de
kosten zoals hierna omschreven indien de hulpverlening en/of
de kosten tot stand komen in overleg met en na verkregen
instemming van EuroCross International. Indien verzekerde van
de EuroCross gebruik maakt, worden de bestaande rechten op
korting voor schadevrij rijden niet aangetast, terwijl evenmin
het bedongen eigen risico in mindering wordt gebracht.

De onder e, f en g genoemde uitsluitingen gelden niet voor een
verzekerde die aantoont dat de daarin bedoelde
omstandigheden zich buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben
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a)
Hulp na een ongeval
Indien verzekeringnemer of de met zijn toestemming
optredende bestuurder met het verzekerde motorrijtuig een
ongeval heeft gehad of het motorrijtuig in brand is geraakt en
door één van beide oorzaken zodanig is beschadigd dat verder
rijden op eigen kracht onmogelijk of niet meer verantwoord is
of de bestuurder daarbij gewond is geraakt en een ander de
besturing niet kan overnemen, of indien het motorrijtuig is
gestolen, heeft hij:
In Nederland
op de dag van het ongeval, recht op de volgende extra service:
1.
vervoer van de bestuurder en eventuele passagiers naar
huis of reisdoel met een taxi;
2.
directe berging en transport van het motorrijtuig en de
eventuele aanhangwagen naar een garage van zijn keuze.
In het buitenland
(dekkingsgebied betreft alle landen die worden vermeld in het
Internationaal Verzekeringsbewijs (groene kaart)) op de dag van
het ongeval, recht op de volgende extra service:
3.
het vergoeden van de noodzakelijke kosten van berging
en slepen van het motorrijtuig en/of aanhangwagen naar
het dichtstbijzijnde herstelbedrijf waar de schade kan
worden beoordeeld en/of hersteld;
4.
het vergoeden van de noodzakelijke kosten van bewaken
en stallen van het motorrijtuig en/of aanhangwagen;
5.
het vervoer van het beschadigde motorrijtuig en/of
aanhangwagen naar een door de verzekerde te bepalen
adres in Nederland, mits:
– het beschadigde motorrijtuig en/of aanhangwagen
niet binnen vier werkdagen, eventueel door middel
van een noodreparatie, zodanig kan worden
gerepareerd, dat de (terug)reis op technisch
verantwoorde wijze kan plaatsvinden;
– de kosten van dit vervoer lager zijn dan de waarde
van het beschadigde motorrijtuig en/of
aanhangwagen. Zijn de vervoerskosten hoger, dan
worden de kosten vergoed voor invoering of
vernietiging van het beschadigde motorrijtuig en/of
aanhangwagen in het betreffende land. In dat geval
hebben de inzittenden ook recht op vervoer van
reisbagage naar Nederland.
6.
de terugreiskosten van de inzittenden, indien op grond
van het voorgaande niet met het motorrijtuig wordt
teruggereisd. Vergoed worden de kosten van vervoer
per:
– taxi naar het dichtst bijgelegen spoorwegstation;
– trein (2e klasse) naar het spoorwegstation in
Nederland, dat het dichtst ligt bij de plaats van
bestemming;
– taxi van dat station naar de plaats van bestemming.
b) Pechhulp in het buitenland
(Alleen van toepassing indien het motorrijtuig (beperkt) casco
verzekerd is.)
Onder pech wordt verstaan elk gebrek aan het motorrijtuig dat
niet het gevolg is van een gebeurtenis ten gevolge waarvan de
verzekerde zijn reis tijdelijk niet meer met het motorrijtuig kan
voortzetten. Het recht op hulp ontstaat indien het motorrijtuig
en/of de aangekoppelde aanhangwagen ten gevolge van pech
buiten Nederland, maar binnen het verzekeringsgebied, tot

stilstand is gekomen, niet meer kan rijden en/of de bestuurder
of andere inzittenden door deze pech niet in staat zijn het
motorrijtuig verder te besturen.
De hulpverlening omvat:
1.
de vergoeding van de noodzakelijke kosten van hulp
langs de weg na het tot stilstand komen van het
motorrijtuig en/of aanhangwagen als gevolg van pech tot
een maximum van € 125,- voor alle noodzakelijke kosten
tezamen. De kosten van onderdelen en reparatie komen
niet voor vergoeding in aanmerking. Evenmin worden de
kosten vergoed indien de reparatie plaatsvindt bij een
herstelbedrijf;
2.
het namens verzekerde bestellen en toezenden van
onderdelen die noodzakelijk zijn om het motorrijtuig
en/of de aan- hangwagen rijklaar te maken, indien deze
onderdelen ter plaatse niet of niet op korte termijn
verkrijgbaar zijn. De kosten van onderdelen komen niet
voor vergoeding in aanmerking.
c) Uitsluitingen
Van de verzekering zijn uitgesloten:
1.
alle in verband met de hulpverlening door Avéro Achmea
voorgeschoten kosten, die niet volgens deze verzekering
zijn gedekt. Bij bedragen boven de € 750,- kan Avéro
Achmea een betaling vooraf verlangen;
2.
de kosten indien hulpverlening door EuroCross
International niet kan worden uitgeoefend dan wel wordt
tegengehouden door natuurrampen.
Op de uitsluitingen genoemd in art. 2.C en 2.D van de Algemene
voorwaarden zal ten aanzien van de hulpverlening uitsluitend
een beroep worden gedaan indien de hulpverlening door
EuroCross International niet kan worden uitgeoefend dan wel
wordt tegengehouden.
d) Verhaalsrecht
Avéro Achmea behoudt zich het recht voor om de door haar
vergoede kosten in verband met hulpverlening te verhalen op
verzekerden indien de hulpverlening werd verleend terwijl
krachtens deze verzekering geen recht op hulpverlening
bestond.
e) Samenloop
Bij samenloop van hulpverleningsrechten zal EuroCross
International niet verwijzen naar andere hulpinstanties. Avéro
Achmea behoudt zich het recht voor eventueel verhaal te
plegen van kosten van hulpverlening bij andere verzekeraars
Artikel 6 – Vervoer van gewonden
Indien de verzekering tenminste het aansprakelijkheidsrisico
omvat dekt de verzekering mede de kosten van reiniging,
herstel of zonodig vervanging van de stoffering van het
motorrijtuig, nodig geworden door de verontreiniging van deze
stoffering door gewonde personen terwijl zij kosteloos werden
vervoerd. Op de uitkering zal geen eigen risico in mindering
worden gebracht en de uitkering zal de eventuele korting voor
schadevrij rijden niet beïnvloeden.
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Rubriek A
Bijzondere voorwaarden cascoverzekering
c)
Artikel 11 – Definities
Verzekerde is:
a)
onder verzekeringnemer wordt verstaan Verkerk Lease
b)
onder verzekerde wordt verstaan de leasenemer en de
door leasenemer gemachtigde bestuurder(s) van het
voertuig
Artikel 12 – Omvang van de verzekering
a)
Met inachtneming van het bepaalde in de Algemene
Voorwaarden dekt de verzekering de verzekeringnemer
tegen schade aan of verlies van het motorrijtuig ontstaan
door:
Beperkt Cascodekking
1. brand, ontploffing, kortsluiting of blikseminslag, ook
wanneer een eigen gebrek van het motorrijtuig de
oorzaak is;
2. breuk van één of meer ruiten van het motorrijtuig,
voor zover deze schade niet is ontstaan door diefstal
of poging daartoe dan wel door aanrijding, botsing,
slippen, omslaan of een soortgelijke gebeurtenis; de
verzekeraar vergoedt de schade aan de ruiten en
tevens de door glasscherven aan het motorrijtuig
veroorzaakte schade;
3. botsing met vogels, wild of loslopende dieren,
uitsluitend voor zover de schade rechtstreeks door
de botsing zelf is toegebracht. Schade als gevolg
hiervan ontstaan door botsing met andere zaken,
alsmede omslaan, van de weg of te water geraken is
niet verzekerd;
4. overstroming, vloedgolf, inundatie, hagel,
aardbeving, vulkanische uitbarsting, lawines, vallend
gesteente, instorting, aardverschuiving of storm
(onder storm wordt verstaan wind met de snelheid
van tenminste 14 meter per seconde);
5. relletjes;
6. botsing met luchtvaartuigen of delen daarvan of
voorwerpen daaruit;
7. een van buiten komend onheil gedurende de tijd dat
het motorrijtuig voor transport aan een
transportonderneming is overgedragen, echter met
uitzondering van krassen, schrammen of lakschade;
8. diefstal, inbraak en joyriding, respectievelijk poging
tot diefstal, inbraak en joyriding, alsmede door
verduistering, oplichting en vermissing;
Cascodekking
De onder Beperkt Cascodekking genoemde
gebeurtenissen, alsmede:
9. aanrijding, botsing, slippen, omslaan, van de weg of
te water geraken, kwaadwillig beschadiging, enig
ander mits van buiten komend onheil, ook wanneer
een eigen gebrek van het motorrijtuig de oorzaak is.

d)

e)

f)

Artikel 13 – Uitsluitingen
Onverminderd het bepaalde in artikel 2 – Algemene
Voorwaarden – is van de verzekering uitgesloten:
a)
schade aan zend-/ontvangstapparatuur, zoals
mobilofoons, autotelefoons, 27 mc-installaties of
semafoons;
b)
schade aan het motorrijtuig als gevolg van bevriezing;
c)
schade ontstaan terwijl het de bestuurder van het
motorrijtuig ten tijde van de gebeurtenis krachtens
artikel 8 WVW (gebruik van alcohol of van een ander stof
die de rijvaardigheid beïnvloedt) verboden was of zou zijn
een motorrijtuig te besturen. De verzekeraar zal op deze
uitsluiting geen beroep doen indien het Openbaar
Ministerie op grond van de richtlijnen voor het
strafvervolgingsbeleid de bestuurder van het motorrijtuig
een transactievoorstel doet of zou hebben gedaan.
De onder b en c genoemde uitsluitingen 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 daarvan geen enkel verwijt valt te
maken;
d)

b)

Mits de waarde daarvan in het verzekerde bedrag voor
deze rubriek is begrepen, zijn de op of aan het
motorrijtuig bevestigde onderdelen, accessoires en de
daaraan aangebrachte veranderingen die niet tot de
standaarduitvoering van het desbetreffende merk, model

en type behoren, meeverzekerd, echter met uitzondering
van audio-/visuele-apparatuur.
Boven het verzekerde bedrag voor deze rubriek zijn/is
meeverzekerd:
1. tot een maximum van € 500,– de op of aan het
motorrijtuig bevestigde onderdelen en accessoires
die niet tot de standaarduitrusting behoren en
waarvan de waarde niet in het verzekerde bedrag is
begrepen, echter met uitzondering van audio/visuele-apparatuur;
2. tot een maximum van € 750,– een goedgekeurde
diefstalbeveiliging of alarminstallatie mits ingebouwd
door een erkend inbouwstation.
Audio-/visuele-apparatuur is verzekerd tot een maximum
van € 500,– , ook indien het verzekerde bedrag voor deze
rubriek wordt overschreden.
Voor zover niet in artikel 5 van de Algemene
Voorwaarden (hulpverlening) anders is geregeld,
vergoedt de verzekeraar in geval van een gedekte schade
eveneens de noodzakelijke kosten van berging, bewaking
en vervoer naar de dichtstbijzijnde reparateur die het
motorrijtuig naar behoren kan herstellen.
In geval van een gedekte schade door diefstal, joyriding,
oplichting, vermissing of verduistering van een
personenauto vergoedt de verzekeraar aan de
verzekeringnemer, ook boven het verzekerde bedrag,
vanaf de datum van aangifte bij de Politie € 12,50 per dag
voor iedere dag dat de verzekeringnemer niet over het in
de polis omschreven motorrijtuig kan beschikken, echter
per gebeurtenis tot ten hoogste de waarde van het
motorrijtuig op het tijdstip daarvan met een maximum
van € 750,–.

schade ontstaan door een in artikel 12 lid a sub 8
genoemde oorzaak van/aan een motorrijtuig met een
nieuwwaarde vanaf € 35.000,– indien dit motorrijtuig
niet voorzien is van een goedgekeurde klasse 3
alarminstallatie, tenzij anders vermeld op het polisblad;
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e)

schade ontstaan door diefstal en/of joyriding van/met
een motorrijtuig met een nieuwwaarde tussen € 17.500,–
en € 35.000,– indien dit motorrijtuig niet voorzien is van
een goedgekeurde klasse 1 diefstalbeveiliging en uit de
tenaamstelling van het polisblad blijkt dat er sprake is
van regio 4 (postcodes 1000 t/m 1109, 3000 t/m 3099,
2500 t/m 2599 en 3500 t/m 3599), tenzij anders vermeld
op het polisblad.

Artikel 14 – Schaderegeling
Uitkering geschiedt te allen tijde aan Verkerk Lease.
Artikel 15 – Eigen risico
De schade-uitkering is onderhevig aan een afschrijvingsregeling.
Indien de audio-installatie is voorzien van een afneembaar front
dan zal bij diefstal van deze installatie uit de auto alleen schadeuitkering volgen indien het afneembaar front wordt overlegd.
Indien geen recht bestaat op een schade-uitkering na diefstal
van de audio-installatie dan komt de te vervangen audioinstallatie voor rekening van de leasenemer.
Leasegever is gerechtigd tot tussentijdse aanpassing van
onderstaande eigen risicostaffel, wanneer het schadeverloop
van niet verhaalbare schades hiertoe aantoonbaar aanleiding
geeft. Voor elke schade geldt een eigen risico van € 150,– Indien
ruitschade kan worden gerepareerd is geen eigen risico van
toepassing. Op het eigen risico van € 150,– komt bij meerdere
niet-verhaalde schades een toeslag, welke als volgt wordt
berekend;
Aantal schades binnen
één kalenderjaar
1
2
3
4
5

Eigen risico
€ 150,€ 225,€ 325,€ 400,€ 450,-

Rubriek B
Bijzondere voorwaarden wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering
Met voorbijgaan van hetgeen anders in deze Voorwaarden van
Verzekering mocht zijn bepaald, wordt de verzekering geacht
aan de door of krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen (W.A.M.) gestelde eisen te voldoen.
Artikel 16 – Definities
a)
Verzekerde is:
1. de verzekeringnemer;
2. de bezitter, de houder, de bestuurder en met het
motorrijtuig vervoerde personen;
3. de werkgever van de sub 1 en 2 genoemde
verzekerden, indien hij krachtens artikel 6: 170 NBW
aansprakelijk is. Voor de werkgever die niet tevens
de verzekeringnemer is geldt de verzekering slechts,
indien de verzekerde die de schade veroorzaakt zelf
rechten aan de verzekering kan ontlenen.
b)
Personenschade is:
schade tengevolge van letsel of beschadiging van de
gezondheid van personen al dan niet de dood tot gevolg
hebbend.

c)

Zaakschade is:
beschadiging, teniet of verloren gaan van zaken en de
daaruit voortvloeiende schade.

Artikel 17 – Omvang van de verzekering
a)
Met inachtneming van het bepaalde in de Algemene
Voorwaarden dekt de verzekering de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid van de verzekerden wegens
personenschade en zaakschade die met of door het
motorrijtuig wordt toegebracht, echter voor alle
verzekerden tezamen tot maximaal het voor Rubriek B –
Aansprakelijkheidsverzekering – verzekerde bedrag per
gebeurtenis.
b)
Indien met of door het motorrijtuig een schade wordt
veroorzaakt in een tot het verzekeringsgebied behorend
land, waar een krachtens de tot met de W.A.M.
overeenkomende wet een hoger verzekerd bedrag is
voorgeschreven, dan verleent de verzekering dekking tot
dit hogere bedrag.
c)
Medeverzekerd is de aansprakelijkheid voor personenen zaakschade veroorzaakt:
1. met of door een aanhangwagen, caravan,
boottrailer, bagagewagen, zijspan of een andere
aanhanger, die aan het motorrijtuig is gekoppeld of
daarvan is losgemaakt of losgeraakt en nog niet
buiten het verkeer tot stilstand is gekomen, indien
voor het besturen van het motorrijtuig een rijbewijs
A of B - E voldoende is of indien de verzekering van
de aanhanger in de polis is aangetekend;
2. terwijl met het motorrijtuig een ander motorrijtuig
bij wijze van kosteloze hulpverlening wordt gesleept;
3. met of door de lading die zich op of in het
motorrijtuig of de aanhangwagen bevindt dan wel
daarvan of daaruit, anders dan bij laden of lossen,
valt of is gevallen.
d)
De verzekering dekt eveneens, ook boven het verzekerd
bedrag:
1. de kosten van verweer, voor zover met toestemming
van de verzekeraar wordt verleend, in een tegen een
verzekerde of de verzekeraar aanhangig gemaakt
proces, alsmede de proceskosten waartoe de
verzekerde of de verzekeraar veroordeeld wordt;
2. de kosten van rechtsbijstand, welke op verlangen
van de verzekeraar wordt verleend, in een tegen een
verzekerde aanhangig gemaakte strafzaak;
3. de wettelijke rente over het door deze verzekering
gedekte deel van de hoofdsom.
e) Indien ter waarborging van de rechten van benadeelden
door een buitenlandse overheid het stellen van zekerheid
wordt verlangd om opheffing van een op het motorrijtuig
gelegd beslag of de in vrijheidstelling van een verzekerde
te verkrijgen, dan zal de verzekeraar deze zekerheid
verstrekken tot ten hoogste € 17.500,–, mits er schade is
en de verzekerde te wiens behoeve de
zekerheidsinstelling wordt verstrekt aansprakelijk is en
zijn aansprakelijkheid onder de dekking van de polis valt.
De verzekerden zijn verplicht de verzekeraar te
machtigen over de zekerheidstelling te beschikken zodra
deze wordt vrijgegeven; zij zullen alle medewerking
moeten verlenen om de terugbetaling te verkrijgen.
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f)

Indien het motorrijtuig een personenauto is en met of
door dit motorrijtuig schade wordt toegebracht aan een
andere personenauto, die de verzekeringnemer
eveneens in eigendom toebehoort, dan vergoedt de
verzekeraar die schade, mits beide auto’s hoofdzakelijk
door de verzekeringnemer of de bij hem inwonende
gezinsleden worden bestuurd, of de schade is
toegebracht door de schuld van de feitelijke bestuurder
en geen beroep op een andere verzekering kan worden
gedaan.

Artikel 18 – Uitsluitingen
Onverminderd het bepaalde in artikel 2 – Algemene
Voorwaarden – is van de verzekering uitgesloten de
aansprakelijkheid:
a)
voor schade aan zaken van de verzekeringnemer, de
bezitter, de houder of bestuurder, schade aan zaken die
een verzekerde onder zich heeft, alsmede schade aan
zaken die met het motorrijtuig worden vervoerd;
b)
voor personenschade, toegebracht aan de
echtgeno(o)t(e) van de verzekeringnemer, de bezitter, de
houder en de bestuurder van het motorrijtuig dat het
ongeval veroorzaakt, alsmede hun bloed- en
aanverwanten in de rechte lijn die bij hen inwonen en
door hen worden onderhouden, voor zover zij ter zake
van deze schade recht hebben op een vergoeding
krachtens een andere verzekering of op een uitkering of
verstrekkingen uit anderen hoofde;
c)
voor schade aan objecten die met het motorrijtuig
worden getrokken, gesleept, of geduwd, of aan de lading
daarvan;
d)
van hen die niet door een daartoe bevoegde persoon
gemachtigd zijn als bestuurder respectievelijk inzittende
van het motorrijtuig gebruik te maken.

Artikel 19 – Schaderegeling en verhaal
a)
De verzekeraar is gerechtigd naar eigen inzicht
aanspraken op schadevergoeding te behandelen,
schikkingen aan te gaan, de leiding van een procedure op
zich te nemen en betalingen rechtstreeks aan de
benadeelde(n) te doen.
b)
Indien de verzekeraar krachtens de W.A.M. of een
daarmede overeenkomstige buitenlandse wet
schadevergoeding is verschuldigd en een verzekerde
geen recht op dekking heeft, dan heeft de verzekeraar
het recht het door hem verschuldigde, met inbegrip van
alle kosten, te verhalen op de aansprakelijke
verzekerde(n) respectievelijk de verzekeringnemer.
Wanneer is voldaan aan de verplichting tot kennisgeving
overeenkomstig artikel 8 van de Algemene Voorwaarden
zal de verzekeraar van zijn verhaalsrecht tegenover de
verzekeringnemer of zijn erfgenamen geen gebruik
maken, indien de schade nadat de verzekering is
beëindigd of opgeschort, door een ander dan één van
deze personen is veroorzaakt.
c)
De verzekeraar kan de verzekerde na strafrechtelijke
veroordeling niet verplichten tegen het vonnis in hoger
beroep te gaan.
Artikel 20 – Terrorismebeperking
Voor schade als gevolg van terrorisme, kwaadwillige besmetting
en/of preventieve maatregelen, en handelingen of gedragingen
ter voorbereiding daarvan, hierna, zowel gezamenlijk als
afzonderlijk, te noemen het “terrorismerisico” is de
schadevergoeding/dekking beperkt tot de uitkering zoals
omschreven in het Clausuleblad terrorismedekking bij de
Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor
Terrorismeschaden N.V.
De afwikkeling van een schademelding op grond van het
terrorismerisico geschiedt overeenkomstig het Protocol
afwikkeling claims van de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.
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Voorwaarden van ongevallen-inzittendenverzekering 52E
Artikel 1 – Definities
Ongeval is:
elke gebeurtenis waarbij een verzekerde plotseling wordt
getroffen door een van buiten komende inwerking van geweld
op zijn lichaam, waardoor in een ogenblik lichamelijk letsel
wordt toegebracht, mits letsel geneeskundig is vast te stellen.

a)

b)
c)
d)

Als ongeval wordt eveneens aangemerkt:
a)
verbranding, bevriezing, zonnesteek, zonnebrand, etsing,
verdrinking, verstikking door inademing van gassen of
dampen of door het onvrijwillig binnenkrijgen van
vloeibare of vaste stoffen waardoor inwendig letsel
wordt veroorzaakt;
b)
bloedvergiftiging, wondinfectie en andere ziekten door
het binnendringen van ziektekiemen in een door een
ongeval veroorzaakt letsel, voor zover een en ander
geneeskundig is vast te stellen;
c)
besmetting door ziektekiemen als gevolg van een
onvrijwillige val in het water of in een andere vloeibare of
vaste stof;
d)
acute vergiftiging door het binnenkrijgen van gassen,
dampen en vloeibare of vaste stoffen. Het bepaalde in
artikel 5 blijft echter onverminderd van kracht;
e)
verrekking en verstuiking, alsmede weefselscheuring,
voor zover een en ander geneeskundig is vast te stellen;
f)
verhongering, verdorsting, alsmede uitputting, voor
zover veroorzaakt door isolatie van de buitenwereld,
bijvoorbeeld als gevolg van schipbreuk, noodlanding,
instorting;
g)
complicaties en verergeringen, die optreden bij de eerste
hulpverlening of bij op verzekerde toegepaste
behandelingen, echter uitsluitend voor zover deze
behandelingen noodzakelijk zijn geworden als gevolg van
een ongeval.
Levenslange invaliditeit is:
een geneeskundig vast te stellen, levenslange gehele of
gedeeltelijke invaliditeit van enig lichaamsdeel of orgaan van de
verzekerde(n), zonder rekening te houden met het beroep van
verzekerde(n).
Kosten van geneeskundige behandeling zijn:
alle kosten van geneeskundige behandeling die als rechtstreeks
gevolg van een ongeval, redelijkerwijs dienen te worden
gemaakt.
Zaakschade is:
schade aan en/of verlies of tenietgaan van bezittingen van de
verzekerde inzittenden.
Artikel 2 – Verzekeringsgebied
De verzekering is van kracht in geheel Europa, het Aziatisch deel
van Turkije, Israël, Marokko en Tunesië.

het verblijf, met toestemming van een daartoe bevoegd
persoon, in het personenvervoer ingerichte gedeelte van
het motorrijtuig;
het stappen in of uit het motorrijtuig;
het onderweg verrichten van of het behulpzaam zijn bij
een noodreparatie aan het motorrijtuig;
het verblijf buiten het motorrijtuig in de onmiddellijke
nabijheid daarvan in verband met tanken van brandstof
of het schoonmaken van de ruiten van het motorrijtuig.

Vervangend motorrijtuig:
indien het motorrijtuig wegens reparatie tijdelijk wordt
vervangen door een motorrijtuig van dezelfde soort en gebruikt
voor dezelfde doeleinden blijft de verzekering van kracht ten
behoeve van de volgens de polis verzekerde inzittenden van het
vervangende motorrijtuig, mits de verzekeringnemer indien een
ongeval in de zin van deze verzekering ontstaan ten genoege
van de verzekeraar kan aantonen, dat het in de polis genoemde
motorrijtuig niet kon worden gebruikt.
Recht op uitkering bij overlijden (Rubriek A)
In geval van overlijden van een verzekerde als gevolg van een
ongeval keert de verzekeraar het in de polis genoemde
verzekerde bedrag uit. Indien het overlijden als gevolg van een
ongeval plaatsvindt nadat de verzekeraar een uitkering in
verband met levenslange invaliditeit heeft gedaan, zal aan de
rechthebbende(n) het onder Rubriek A genoemde verzekerde
bedrag worden uitgekeerd, verminderd met de uitkering die
reeds onder Rubriek B terzake van hetzelfde ongeval werd
gedaan. Geen terugvordering zal plaats vinden indien het onder
Rubriek B uitgekeerde bedrag het onder Rubriek A uit te keren
bedrag te boven gaat.
Recht op uitkering bij levenslange invaliditeit (Rubriek B)
Indien een verzekerde als gevolg van een ongeval levenslang
geheel of gedeeltelijk invalide wordt, ontstaat er een recht op
uitkering, met inachtneming van het bepaalde in de
uitkeringsschaal. De vaststelling van de mate van invaliditeit
vindt plaats zodra, naar redelijkerwijs te voorzien is, de
toestand van de verzekerde, welke het rechtstreekse gevolg is
van het ongeval, vrijwel niet meer zal verbeteren of
verslechteren, doch uiterlijk 2 jaar na het ongeval. De bepaling
van het percentage (functie) verlies geschiedt door middel van
een medisch onderzoek in Nederland volgens objectieve
maatstaven (beroepswerkzaamheden buiten beschouwing
latend) en wel overeenkomstig de laatste uitgave van de
’Guides to the Evaluation of Permanent Impariment (A.M.A.).
Indien 1 jaar na het ongeval nog geen vaststelling van
levenslange invaliditeit heeft plaatsgevonden, zal aan
verzekerde over het uit te keren bedrag wettelijke rente
worden vergoed. Deze rente gaat in op de 366ste dag en zal
gelijktijdig met de uitkering voldaan worden.

Artikel 3 – Omvang van de verzekering
De verzekering is van kracht voor een ongeval dat de
verzekerde inzittenden is overkomen, tijdens:
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Uitkeringsschaal
De uitkering bedraagt een percentage van het voor levenslange
invaliditeit verzekerde bedrag, zoals hierna is aangegeven:
bij algeheel verlies van de geestelijke vermogens
als gevolg van aantoonbaar hersenletsel 100%
bij algehele verlamming
100%
bij geheel (functie) verlies van:
beide benen
100%
beide armen
100%
beide handen
100%
beide voeten
100%
één arm of hand én één been of voet
100%
arm in schoudergewricht
80%
arm in ellebooggewricht
75%
hand in polsgewricht
70%
één been of voet
70%
duim
25%
wijsvinger
15%
middelvinger
12%
ringvinger of pink
10%
grote teen
10%
elke andere teen
5%
één oog
50%
beide ogen
100%
het gehoorvermogen van één oor
25%
het gehoorvermogen van beide oren
60%
één oorschelp
5%
de neus
10%
een long
30%
een nier
20%
de milt
10%
spraakvermogen
50%
reuk of smaak
10%
whiplash
max. 5%
Whiplash:
ten aanzien van accelaratie/deceleratietrauma van de cervicale
wervelkolom waarbij sprake is van klachten evenwel zonder
objectieve verschijnselen en waarbij verder wordt voldaan aan
de criteria van het post-whiplash syndroom zoals opgesteld
door de Nederlandse Vereniging van Neurologie, wordt bepaald
dat hiervoor maximaal 5% van het verzekerd bedrag wordt
uitgekeerd.
Aanwijzingen voor afwijkingen welke met hulponderzoek, zoals
neuropsychologisch testen of vestibulair onderzoek, zijn
verkregen geven geen recht op een uitkering boven dit
maximum van 5%.
Bij gedeeltelijk verlies zal een evenredig deel van het in de
uitkeringsschaal aangegeven percentage worden uitgekeerd.
In gevallen van levenslange invaliditeit van de verzekerde,
welke niet staan vermeld in de uitkeringsschaal, wordt
uitgekeerd het percentage van het verzekerd bedrag dat gelijk is
aan de mate van blijvend functieverlies, die het letsel voor het
lichaam als geheel oplevert.
Bij verlies van meer vingers van een hand door één of meer
ongevallen zal nimmer meer worden uitgekeerd dan het voor
de gehele hand vermelde percentage.
Bij verlies van meer lichaamsdelen of functies van organen door
één of meer ongevallen zal nimmer meer worden uitgekeerd
dan het onder Rubriek B genoemde bedrag.

Bij vaststelling van het percentage van levenslange invaliditeit
wordt het door verzekerde uitgeoefende beroep buiten
beschouwing laten. Mocht de verzekerde voor de vaststelling
van de invaliditeit zijn overleden, dan is de verzekeraar geen
uitkering ter zake van levenslange invaliditeit verschuldigd.
Indien de verzekerde echter anders dan door het ongeval later
dan 1 jaar na het ongeval overlijdt, keert de verzekeraar het
bedrag uit dat hij naar redelijke verwachtingen wegens
invaliditeit had moeten uitkeren, indien de verzekerde niet zou
zijn overleden.
Vergoeding van geneeskundige kosten (Rubriek D)
Indien er als gevolg van een ongeval in de zin van de polis
behoefte bestaat aan geneeskundige hulp, zullen de kosten
hiervoor tot maximaal het onder Rubriek D verzekerde bedrag
door de verzekeraar worden vergoed. Vergoeding van deze
kosten zal geschieden tot uiterlijk 2 jaar na het ongeval. Onder
deze kosten worden uitsluitend verstaan de honoraria van
artsen, alsmede de kosten gemaakt voor: verbandmiddelen,
door een arts voorgeschreven medicijnen, behandeling en
verpleging in een ziekenhuis, medisch noodzakelijk vervoer,
aanschaffing van door het ongeval noodzakelijk geworden
prothesen, een invalidewagen of een blindengeleidehond.
Voornoemde kosten zullen worden vergoed voor zover zij
redelijkerwijs gemaakt dienden te worden. Recht op vergoeding
bestaat niet, indien de kosten door een andere verzekering of
voorziening worden gedekt, of zouden zijn gedekt indien deze
verzekering niet bestond.
Vergoeding van zaakschade (Rubriek E)
a)
Mits het motorrijtuig waarvan de inzittenden middels
deze polis zijn verzekerd, door een verkeersongeval
wordt beschadigd, dan wel door de verzekeraar ter zake
van een gebeurtenis krachtens deze polis een ongevallenuitkering moet worden verleend, hebben de verzekerde
inzittenden recht op vergoeding van ter zake van
dezelfde gebeurtenis ontstane zaakschade, echter voor
alle verzekerden tezamen nimmer meer dan het in de
polis genoemde verzekerde bedrag.
b)
Indien het totale schadebedrag hoger is dan het bij deze
polis verzekerde bedrag, dan wordt elk der verzekerden
een uitkering verstrekt in de verhouding van deze
bedragen.
c)
Niet voor vergoeding in aanmerking komt schade aan,
verlies en/of teniet gaan van geld, geldswaardig papier,
monsters, koopmansgoederen e.d.
d)
In geval van een schade krachtens deze rubriek geldt een
eigen risico van € 50,– per gebeurtenis.
Extra uitkering bij gebruik veiligheidsgordel
Indien verzekerde bij een ongeval met het motorrijtuig een
veiligheidsgordel heeft gebruikt, zal een uitkering bij overlijden
of levenslange invaliditeit met 50% worden verhoogd.
Afwijkende uitkeringen
a)
Voor verzekerden jonger dan 16 jaar of ouder dan 70 jaar
is het verzekerde bedrag voor overlijden (Rubriek A)
beperkt tot € 2.500,–, eventueel vermeerderd met 50%
voor het gebruik van een veiligheidsgordel (conform
vorige alinea).
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b)

c)

Voor een verzekerde ouder dan 70 jaar zal in geval van
levenslange invaliditeit (Rubriek B) 50% van het totaal
vastgestelde bedrag worden uitgekeerd, eventueel
vermeerderd met 50% voor het gebruik van een
veiligheidsgordel (conform vorige alinea).
Worden met het motorrijtuig meer personen vervoerd
dan overeenstemt met het door de fabrikant voor het
type auto opgegeven aantal zitplaatsen, dan worden de
per inzittende verzekerde bedragen naar evenredigheid
verlaagd.
Bevinden zich echter in dit geval onder de inzittenden
personen voor wie in verband met vermelde
leeftijdsgrenzen in geval van overlijden (Rubriek A)
slechts aanspraak kan worden gemaakt op een lagere
dan de verzekerde uitkering, dan zal het daardoor
vrijkomende bedrag ten goede komen aan de
verzekerden voor wie, indien geen verlaging had plaats
gevonden, aanspraak had bestaan op uitkering op basis
van het in de polis genoemde bedrag (Rubriek A). In geen
geval zal echter per inzittende een hogere basis voor de
uitkering gelden dan de verzekerde bedragen zoals
vermeld in de polis.

Artikel 4 – Bestaande afwijkingen of ziekelijke toestand
Indien de gevolgen van een ongeval, als gevolg van ziekelijke
afwijkingen, gebrekkigheid of een abnormale lichamelijke en/of
geestelijke gesteldheid van de verzekerde worden vergroot, is
de verzekeraar gerechtigd bij de vaststelling van de uitkering uit
te gaan van de ongevalgevolgen die redelijkerwijs te
verwachten waren, indien de verzekerde geheel valide en
gezond zou zijn.
Indien de ziekelijke afwijking, gebrekkigheid of abnormale
lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid verergerd is als gevolg
van een ongeval, wordt hiermee geen rekening gehouden bij de
vaststelling van de uitkering. In geval van reeds voor het
ongeval bestaande invaliditeit zal de verzekeraar het verschil
tussen de mate van invaliditeit voor en na het ongeval uitkeren.

f)
g)

h)

i)
j)

k)

l)
m)

n)
Artikel 5 – Uitsluitingen
De verzekeraar zal geen uitkering verlenen in de navolgende
gevallen:
a)
vergiftiging als gevolg van overmatig gebruik van geneesen verdovende middelen, behoudens het bepaalde in
artikel 1 sub d;
b)
ongevallen als gevolg van het onder invloed zijn van
alcoholhoudende dranken, bedwelmende, opwekkende
of soortgelijke middelen;
c)
ongevallen ontstaan door opzet of met goedkeuring van
de verzekeringnemer, de bestuurder, de verzekerde of
een begunstigde;
d)
ongevallen waarbij de auto wordt bestuurd door iemand
die krachtens de Wegenverkeerswet daartoe niet
bevoegd is; indien evenwel de bevoegdheid ontbreekt
uitsluitend op grond van het feit dat het rijbewijs is
verlopen (mits niet langer dan één jaar), doordat
verzuimd werd het te verlengen, zal de verzekeraar geen
beroep op deze uitsluiting doen;
e)
ongevallen bij een waagstuk, waarbij het leven of het
lichaam bewust roekeloos in gevaar wordt gebracht,
tenzij het verrichten van vernoemd waagstuk
redelijkerwijs noodzakelijk was ter vervulling van de
beroepsuitoefening van verzekerde, of werd verricht bij

o)

rechtmatige zelfverdediging of bij pogingen van
verzekerde zichzelf, anderen dieren of goederen te
redden;
ongevallen als gevolg van het opzettelijk plegen van of
deelnemen aan een misdrijf, of een poging daartoe;
ongevallen ontstaan terwijl het motorrijtuig is verhuurd
of wordt gebruikt voor het vervoer van personen tegen
betaling dan wel voor andere doeleinden dan in de polis
of in het aanvraagformulier vermeld of voor een ander
doel dan door de wet is toegestaan;
ongevallen als gevolg van het voorbereiden tot of
deelnemen aan snelheidswedstrijden uitgezonderd die
ritten waarbij het snelheidselement geen rol speelt en
die geheel binnen Nederland worden gehouden;
ingewandsbreuk;
ongevallen veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend
conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten,
oproer en muiterij.
Genoemde vormen van molest worden nader
gedefinieerd in de tekst welke door het Verbond van
Verzekeraars in Nederland d.d. 2 november 1981 ter
Griffie van de Arrondissementsrechtbank in ’s
Gravenhage is gedeponeerd.
Indien de omstandigheden het aannemelijk maken dat
het ongeval door één of meer van de bovengenoemde
toestanden is ontstaan, bevorderd of verergerd zal de
verzekeraar niet tot uitkering verplicht zijn, tenzij de
verzekeringnemer of de verzekerde of de begunstigde(n)
het tegendeel bewijst;
ongevallen veroorzaakt door, optredende bij of
voortvloeiende uit atoomkernreacties, onverschillig hoe
en waar de reactie is ontstaan;
ongevallen ontstaan tijdens laden of lossen, indien het
motorrijtuig een bestel- of vrachtauto is;
ongevallen omtrent de aard en/of omvang waarvan een
verzekerde of een begunstigde opzettelijk een
onvolledige of onjuiste opgave doet;
ongevallen veroorzaakt in de gezondheidszorg als gevolg
van enige medische behandeling door wie ook verricht,
behoudens het bepaalde in artikel 1 sub g;
psychische aandoeningen, van welke oorzaak ook, tenzij
deze medisch aantoonbaar het rechtstreeks gevolg zijn
van het door het ongeval ontstaan hersenletsel.

Artikel 6 – Verplichtingen bij een ongeval
a)
De verzekeringnemer is verplicht:
1. de verzekeraar zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen 30 dagen, kennis te geven van een ongeval
waaruit een recht op uitkering wegens levenslange
invaliditeit zou kunnen ontstaan. Na het verstrijken
van deze termijn kan toch een recht op uitkering
ontstaan indien de verzekerde kan aantonen dat de
levenlange invaliditeit alleen en uitsluitend het
gevolg is van het ongeval;
2. de verzekeraar zo spoedig mogelijk alle van belang
zijnde gegevens te verstrekken of te doen
verstrekken;
3. er voor zorg te dragen dat de verzekerde:
– de door de verzekeraar verlangde medewerking
verleent, zoals zich te laten onderzoeken door
een door de verzekeraar ingeschakelde arts;
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–

b)

c)

d)

zich indien noodzakelijk onder geneeskundige
behandeling stelt en/of blijft, almede de
voorschriften van de behandelend arts(en)
opvolgt;
– desverlangd een schriftelijke en ondertekende
verklaring omtrent de oorzaak en toedracht aan
de verzekeraar overlegt.
De begunstigde zijn, in geval van overlijden van de
verzekerde, verplicht de verzekeraar tenminste 48 uur
voor de begrafenis of crematie van de ongeval
gebeurtenis in kennis te stellen en onvoorwaardelijke
sectie, zonodig na opgraving, toe te staan.
Elk recht op uitkering vervalt, indien de verzekerde
opzettelijk onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt of
de in dit artikel vermelde verplichtingen niet of niet tijdig
worden nagekomen.
Indien de kennisgeving van het ongeval later dan 3 jaar
na het ongeval geschiedt zal nimmer aanspraak op enige
uitkering kunnen worden gemaakt.

Artikel 7 – Begunstiging
In geval van levenslange en tijdelijke invaliditeit zullen de
uitkeringen aan de in de polis genoemde verzekerde(n)
geschieden. In geval van overlijden zal de uitkering geschieden
aan de wettelijke erfgenamen van de in de polis genoemde
verzekerde(n), tenzij in de polis een speciale begunstiging is
opgenomen. De Staat der Nederlanden zal nimmer als
begunstigde optreden.
Artikel 8 – Premie en voorwaarden
a)
De verzekeringnemer dient de premie, kosten en
assurantiebelasting vooruit te betalen uiterlijk op de
30ste dag nadat zij verschuldigd worden. Bij gebreke
daarvan vervallen de verplichtingen van de verzekeraar
met ingang van de eerste dag van de risicotermijn
waarop deze verplichtingen betrekking hebben, zonder
dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is en
onverminderd de betalingsverplichtingen van de
verzekeringnemer. De verzekering wordt weer van kracht
voor gebeurtenissen welke plaats vinden na de dag
waarop het verschuldigde door de verzekeraar is
ontvangen. Onder het verschuldigde wordt in dit verband
ook verstaan de eventuele rente en zowel de
gerechtelijke als de buitenrechtelijke invorderingskosten.
b)
Indien een voorschotpremie is verschuldigd dient de
verzekeringnemer telkens binnen 3 maanden na afloop
van enig verzekeringsjaar de voor de definitieve
premievaststelling over dat jaar benodigde gegevens te
verstrekken, bij gebreke waarvan de verzekeraar
gerechtigd is de definitieve premie naar redelijkheid vast
te stellen. De verzekeraar heeft het recht de
voorschotpremie aan te passen aan de definitieve premie
over het voorafgaande verzekeringsjaar.
c)
In geval van beëindiging van de verzekering heeft de
verzekeringnemer recht op restitutie van de premie over
de termijn waarin de verzekering niet meer van kracht is.
Dit recht komt de verzekeringnemer niet toe in geval van
beëindiging wegens kwade trouw van de
verzekeringnemer.
d)
Indien de verzekeraar de premie en/of voorwaarden voor
verzekeringen als deze wijzigt, heeft hij het recht die
gewijzigde premie en/of voorwaarden op deze

verzekering toe te passen met ingang van de eerste
premievervaldatum na de invoering van de wijzing(en).
Indien de verzekeraar van dit recht gebruik maakt,
ontvangt de verzekeringnemer hiervan schriftelijk
mededeling. Indien de verzekeringnemer niet binnen 30
dagen na deze mededeling de verzekering schriftelijk
opzegt, dan wordt hij geacht met de herziening in te
stemmen.
De mogelijkheid van opzegging van de verzekering door
verzekeringnemer geldt niet indien:
–
de wijziging van de premie en/of voorwaarden
voortvloeit uit wettelijke regelingen /bepalingen of
wijziging daarin en/of
–
de wijziging een verlaging van de premie en/of een
uitbreiding van de dekking inhoudt.
Artikel 9 – Einde van de verzekering
a)
De verzekering eindigt:
1. per de contractvervaldatum, indien door één der
partijen aan de andere partij uiterlijk 3 maanden
voor deze datum de verzekering schriftelijk is
opgezegd;
2. 30 dagen nadat de verzekeraar de Voorwaarden van
Verzekering en/of de premie overeenkomstig artikel
8 sub d heeft aangepast en de verzekeringnemer
binnen deze termijn schriftelijk heeft bevestigd met
de aanpassing niet akkoord te gaan. Vindt de
weigering van de verzekeringnemer plaats na de
desbetreffende premievervaldatum, dan eindigt de
verzekering op het tijdstip van de weigering;
3. zodra de verzekerde niet meer in Nederland woont;
4. zodra de verzekeringnemer of zijn erfgenamen
ophouden belang te hebben bij het motorrijtuig en
tevens de feitelijke macht erover verliezen. De
verzekeringnemer of zijn erfgenamen zijn verplicht
de verzekeraar zo spoedig mogelijk doch uiterlijk
binnen 30 dagen, kennis te geven;
5. door het overlijden van de verzekerde;
6. door schriftelijke opzegging door de verzekeraar:
a)
in geval van schade, waartoe de verzekeraar
het recht heeft tot uiterlijk 30 dagen na
afwikkeling van dat schadegeval;
b)
indien de verzekeringnemer in gebreke blijft
de premie en de kosten tijdig te voldoen;
c)
indien de verzekerde bij een beroep op de
polis met opzet een onjuiste voorstelling van
zaken heeft gegeven.
De verzekering eindigt in de onder 6 genoemde gevallen op de
in de opzeggingsbrief genoemde datum, waarbij de verzekeraar
een opzeggingstermijn van tenminste 30 dagen in acht zal
nemen.
b)

De verzekeringnemer heeft het recht de verzekering
tussentijds op te zeggen op een door hem te bepalen
toekomstig tijdstip:
1. indien de verzekerde in ernstige mate blijvend
invalide is of lijdt aan een slepende ziekte;
2. indien de verzekerde 65 jaar of ouder is.
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Artikel 10 – Vervaltermijn
Elk uit deze verzekering voortvloeiend recht op uitkering vervalt
indien binnen 1 jaar na de schriftelijk meegedeelde definitieve
beslissing van de verzekeraar tegen hem geen rechtsvordering is
ingesteld.
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Bijzondere voorwaarden van schadeverzekering voor inzittenden 53B
De navolgende bepalingen gelden in aanvulling op de
verzekeringsvoorwaarden die gelden voor de verzekering van
het op het polisblad omschreven motorrijtuig:
Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a)
Verzekerden:
de inzittenden die door een daartoe bevoegd persoon
zijn gemachtigd van het motorrijtuig gebruik te maken.
b)
Verkeersongeval:
een botsing, aan- of overrijding, brand, blikseminslag, van
de weg of te water geraken van het motorrijtuig.
Als verkeersongeval wordt mede aangemerkt een
ongeval een verzekerde overkomen tijdens:
1. het in- en uitstappen van het motorrijtuig;
2. een (nood)reparatie onderweg aan het motorrijtuig;
3. het vullen met brandstof van het motorrijtuig;
4. het verlenen van eerste hulp buiten het motorrijtuig
bij een verkeersongeluk.
c)
Personenschade:
letsel of benadeling van de gezondheid als gevolg van een
plotseling onverwacht van buiten af, op het lichaam van
de verzekerden inwerkend geweld, waardoor een
geneeskundig vast te stellen lichamelijk letsel ontstaat, al
dan niet de dood ten gevolge hebbend.
d)
Zaakschade:
beschadiging, teniet of verloren gaan van met het
motorrijtuig vervoerde zaken die behoren tot de
particuliere huishouding van verzekerden, met
uitzondering van motorrijtuigen, aanhangwagens of
caravans en de accessoires daarvan, alsmede geld,
girobetaalkaarten, creditcards, bankcheques en ander
geldswaardig papier.

2.

3.

4.

5.

Artikel 2 Omvang van de dekking
Indien een verzekerde een verkeersongeval overkomt vergoedt
verzekeraar de personenschade en zaakschade die een
verzekerde lijdt.
6.
Artikel 3 Verzekerd bedrag
Het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag geldt als
maximum vergoeding per verkeersongeval voor alle
verzekerden tezamen.
Artikel 4 Uitsluitingen
Onverminderd de uitsluitingen in de Algemene Voorwaarden
bestaat geen recht op schadevergoeding, indien een of meer
van de verzekerden onder zodanige invloed van
alcoholhoudende drank of enig bedwelmend of opwekkend
middel verkeerde(n), dat mede daardoor het verkeersongeval
mogelijk is geworden.
Artikel 5 Schadevergoeding en schaderegeling
1.
Zaakschade
In geval van zaakschade zal de vaststelling van de omvang
van de vergoeding plaatsvinden op basis van de
reparatiekosten tot maximaal het verschil in waarde van
de zaak direct voor en na de beschadiging. Zijn de
reparatiekosten hoger dan dit verschil of kan de zaak niet

7.

worden gerepareerd dan vergoedt de verzekeraar de
waarde van de zaak onmiddellijk voor het
verkeersongeval onder aftrek van de waarde van de
restanten.
Personenschade
In geval van personenschade zal de vaststelling van de
omvang van de vergoeding en van degenen die recht
hebben op vergoeding plaatsvinden overeenkomstig de
daartoe strekkende bepalingen van het Burgerlijk
Wetboek.
Rechthebbenden
Op deze verzekering kan uitsluitend een beroep worden
gedaan door rechtstreeks bij het verkeersongeval
betrokken natuurlijke personen en hun nagelaten
betrekkingen.
Overschrijding verzekerd bedrag
Indien meer personen aan deze verzekering rechten
kunnen ontlenen en hun schade in totaal het verzekerde
bedrag overtreft, dan zal dit naar evenredigheid van hun
schade worden verdeeld.
Bestaat de vergoeding van schade in periodieke
uitkeringen en is de waarde daarvan, met inachtneming
van andere uitkeringen, hoger dan het verzekerde
bedrag, dan wordt de duur of de hoogte van die uitkering
naar evenredigheid verminderd.
Indien de schade het verzekerde bedrag overtreft en
sprake is van burgerrechtelijke aansprakelijkheid van een
derde, dan gaat de vordering van de verzekerde(n) op de
aansprakelijke partij voor dat meerdere voor op de
regresvordering van verzekeraar.
Veiligheidsgordels
De schadevergoeding wegens letsel of overlijden van de
verzekerde die ten tijde van het verkeersongeval - in
strijd met de wettelijke verplichting - geen
veiligheidsgordel droeg wordt met 25% verminderd,
tenzij wordt aangetoond dat het niet-dragen van de
gordel geen invloed heeft gehad op de omvang van de
schade.
Andere verzekeringen/voorzieningen
Indien de verzekerde of diens nagelaten betrekkingen
geheel of gedeeltelijk recht heeft/hebben op
schadevergoeding krachtens een andere verzekering of
op uitkeringen of verstrekkingen uit andere hoofde, dan
kan voor dat deel geen beroep worden gedaan op deze
verzekering. Deze beperking geldt niet voor vergoedingen
krachtens een ongevallen inzittenden-verzekering.
Aansprakelijkheidsverzekering
Voor zover naar aanleiding van een verkeersongeval een
beroep kan worden gedaan op de Bijzondere
voorwaarden voor aansprakelijkheidsverzekering
(Rubriek B) zal vergoeding van schade krachtens de
aansprakelijkheidsverzekering plaatsvinden.

De bij de aanvraag of wijziging van een verzekering verstrekte
persoonsgegevens worden door Avéro Achmea verwerkt ten
behoeve van het aangaan en het uitvoeren van
verzekeringsovereenkomsten en of financiële diensten en het
beheren van daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van
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de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van
activiteiten op de vergroting van het klantenbestand.
Op deze verwerking van persoonsgegevens is de gedragscode
“Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf” van
toepassing. In deze gedragscode worden rechten en plichten
van partijen bij de gegevensverwerking weergegeven. De
volledige tekst van de gedragscode kunt u opvragen bij het
informatiecentrum van het Verbond van Verzekeraars,
Postbus 93450, 2509 AL ´s Gravenhage,
telefoon: 070 – 3338777, www.verzekeraars.nl.
Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing.
Voor klachten naar aanleiding van de verzekeringsovereenkomst kunt u zich schriftelijk wenden tot de directie
van Avéro Achmea en/of het Klachteninstituut Verzekeringen,
Postbus 93560, 2509 AN ’s Gravenhage.
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Contactgegevens
Adresgegevens

Verkerk Lease
Hudsondreef 54
3565 AV Utrecht

Telefoonnummer
E-mailadres
Website

030-266 0244
info@verkerklease.nl
www.verkerklease.nl

Toestemming onderhoud 030-261 1442
Schade afdeling
030-266 0244

Verkerk Lease is een handelsnaam van Verkerk Utrecht B.V. (officieel Volvo Car dealer)

www.verkerkvolvo.nl
Bilthoven
C. de Haasweg 90
3721 TK Bilthoven
030-228 2105

Houten
Linieveste 10
3992 DJ Houten
030-606 6860

Leidsche Rijn
Meijewetering 41
3543 AA Utrecht
030-241 1440

Utrecht
Hudsondreef 54
3565 AV Utrecht
030-266 0244
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