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Algemene voorwaarden 
NL 1701-LPNL 

Definities
Artikel 1
In de voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Verzekeraar
Euro Insurances DAC handelend onder de naam 
LeasePlan Insurance, gevestigd in Dublin, Ierland.

1.2 Verzekeringnemer
Degene met wie de verzekeraar de verzekeringsovereen-
komst heeft gesloten en die derhalve premies en kosten 
verschuldigd is.

1.3 Verzekerde
Degene die als zodanig is omschreven in de voorwaarden 
per verzekeringssoort.

1.4 Lessee
De contractuele wederpartij van de lessor terzake van 
één of meerdere (lease)voertuigen.

1.5 Lessor
De eigenaar en/of operationeel beheerder van één of 
meerdere verzekerde (lease)voertuigen, waarvan de les-
see het gebruiksrecht heeft.

1.6 Verzekerd voertuig
Een voertuig, dat in de zin van de Wet 
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) als 
motorrijtuig kan worden aangemerkt en onderdeel is van 
het wagenpark zoals omschreven onder artikel 1.7.

1.7 Wagenpark
De verzameling van verzekerde voertuigen, zoals om-
schreven in de verzekeringsovereenkomst.

1.8 Wagenparkvervaldag
De dag waarop de verzekeringsovereenkomst eindigt. 
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is dit jaarlijks 
31 december om 24.00 uur.

1.9 Gebeurtenis of ongeval
Een voorval of reeks van met elkaar verband houdende 
voorvallen tengevolge waarvan schade is ontstaan.

1.10 Schade-afhandelaar
Degene die belast is met het namens de verzekeraar af-
wikkelen van vorderingen van benadeelden en verzeker-
den onder de verzekeringsovereenkomst.

Verzekeringsgebied
Artikel 2
De verzekering is - ook tijdens het vervoer van het motor-
rijtuig - uitsluitend van kracht binnen de landen waarvoor 
door de verzekeraar een internationaal verzekeringsbe-
wijs (groene kaart) is afgegeven.

Duur en einde van de verzekering
Artikel 3
3.1 Duur verzekering

3.1.1 De verzekering wordt voor de eerste maal aange-
gaan tot de wagenparkvervaldag. Daarna wordt de 
verzekering automatisch verlengd voor de duur van  
12 maanden, tenzij de verzekering tijdig is opgezegd.

3.1.2 Gedurende de looptijd van de verzekering van het 
wagenpark, zijn individuele voertuigen verzekerd vanaf 
het moment van aanmelding tot het moment van afmel-
ding als bedoeld in artikel 4.

3.2 Einde wagenparkverzekering
De verzekering van het wagenpark wordt beëindigd indien:

3.2.1 Opzegging
De verzekeringsovereenkomst door verzekeraar of verze-
keringnemer schriftelijk tenminste twee maanden voor de 
wagenparkvervaldag is opgezegd.
 
3.2.2 Surseance van betaling
Er sprake is van surseance van betaling of faillissement 
van de verzekeringnemer. De verzekering eindigt op de 
dag en het tijdstip dat de surseance of het faillissement 
wordt uitgesproken.

3.3 Einde verzekering afzonderlijk voertuig
De verzekering van een onder het wagenpark verzekerd 
voertuig wordt beëindigd op het moment dat:

3.3.1 Buitenland
Het verzekerd voertuig gewoonlijk in het buitenland is 
gestald, tenzij hiervoor door de verzekeraar schriftelijk 
toestemming is verleend.

3.3.2 Belang verzekerd voertuig
De verzekeringnemer ophoudt belang te hebben bij het 
verzekerd voertuig.

3.3.3 Feitelijke macht over verzekerd voertuig
De verzekerde de feitelijke macht over het verzekerd 
voertuig verliest.

3.3.4 Verlies van voertuig
Een verzekerd voertuig als totaal verloren moet worden 
beschouwd.
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3.3.5 Aanvullende voorwaarden en/of premie
Zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 4.3.

Aan- en afmelding verzekerde voertuigen
Artikel 4
4.1 Aan- en afmelding
De verzekeringnemer kan voertuigen, welke tot het wa-
genpark gaan behoren, aanmelden bij de verzekeraar, 
alsmede voertuigen welke niet meer tot het wagenpark 
behoren, afmelden.

4.2 Leasevoertuigen
Ingeval het voertuig geleast wordt zal de lessor voor de 
aan- en afmelding zorgdragen.

4.3 Aanvullende voorwaarden en/of premies voertuigen
De verzekeraar behoudt zich het recht voor voertuigen niet 
te accepteren en/of aanvullende voorwaarden of premies 
op te leggen. Verzekeraar dient dit schriftelijk, binnen een 
termijn van 30 dagen na aanmelding van het voertuig 
bij de verzekeraar, aan de verzekering- nemer kenbaar 
te maken. In geval van niet acceptatie van het voertuig 
eindigt de verzekering op het moment dat de mededeling 
de verzekeringnemer en/of verzekerde heeft bereikt.

Premie
Artikel 5
5.1 Betaling
Verzekeringnemer dient de premie, kosten en assuran-
tiebelasting vooruit te betalen, uiterlijk op de 15de dag 
nadat dit hem in rekening is gebracht.

5.2 Verrekening
Bij tussentijdse aan- of afmelding van één of meer-
dere voertuigen zal premie naar rato verschuldigd 
zijn c.q. gerestitueerd worden tot aan de volgende 
wagenparkvervaldag.

5.3 Administratie
Indien de lessee verzekeringnemer is zal de lessor voor 
premie- administratie tussen verzekeringnemer en verze-
keraar zorgdragen.

5.4 Wanbetaling
Indien de verzekeringnemer het verschuldigde niet binnen 
de termijn, als omschreven in artikel 5.1, betaalt of weigert 
te betalen, wordt geen dekking verleend ten aanzien van 
daarna plaatsvindende gebeurtenissen of ongevallen. 
Een ingebrekestelling is daarvoor niet vereist. De dekking 
gaat weer in op de dag, volgende op die, waarop het 
verschuldigde door de verzekeraar is ontvangen en ge-
accepteerd. Gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan 
in de periode waarin de verzekering geen dekking bood, 
blijven echter van dekking uitgesloten.
Indien de verzekeringnemer het verschuldigde niet binnen 

drie maanden na het verschuldigd worden betaalt, kan 
de verzekeraar de verzekering tegen een alsdan door 
haar te bepalen datum opzeggen.

5.5 Incasso
Alle incassokosten in verband met wanbetaling, zowel de 
gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten, komen ten 
laste van de verzekerde die de wanbetaling aan gaat.  
De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 
15% van het verschuldigde bedrag inclusief wettelijke rente.

5.6 Einde dekking
Bij einde van de dekking blijft verzekeringnemer onver-
minderd verplicht de achterstallige en nog verschuldigd 
wordende bedragen en kosten te betalen.

Wijziging van premies, tarieven en 
voorwaarden
Artikel 6
6.1 Aanpassing per wagenparkvervaldag
De verzekeraar heeft het recht de premies en haar 
tarieven en voorwaarden, zoals deze gelden voor de 
overeenkomst, per wagenparkvervaldag te wijzigen. De 
verzekeraar dient de wijzigingen tevoren schriftelijk aan 
de verzekeringnemer mede te delen.

6.2 Aanpassing tussentijds
Indien gedurende het verzekeringsjaar het risico of het 
schade- verloop naar oordeel van de verzekeraar daartoe 
aanleiding geeft, heeft de verzekeraar het recht de pre-
mies en voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen worden 
30 dagen na de schriftelijke kennisgeving daarvan door 
de verzekeraar van kracht.

6.3 Kennisgeving
Indien de verzekeringnemer niet instemt met de wijzigingen 
als bedoeld in artikel 6.1 en 6.2, dan dient de verzekeringne-
mer de verzekeraar hiervan tot uiterlijk 30 dagen na premie-
vervaldatum per aangetekend schrijven op de hoogte te 
stellen. De overeenkomst eindigt dan per wagenparkverval-
dag (artikel 6.1) of op de datum waarop de wijzigingen van 
kracht zouden zijn geworden (artikel 6.2). De mogelijkheid 
tot opzeggen door verzekeringnemer geldt niet als:
a.  de wijziging van de premie en/of voorwaarden voort-

vloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen;
b. de premie wijzigt in verband met indexering;
c.   de wijziging een verlaging van de premie inhoudt;
d. de wijziging een uitbreiding van de dekking inhoudt.

Verplichtingen in geval van schade
Artikel 7
De verzekerden zijn verplicht:

7.1 Kennisgeving
De verzekeraar uiterlijk binnen 2 x 24 uur na het plaats-
vinden - resp. het tijdstip van het te hunner kennis komen 



Algemene voorwaarden                                    
NL 1701-LPNL 

4

- mededeling te doen van iedere gebeurtenis, waarbij 
het verzekerd voertuig direct of indirect was betrokken en 
waaruit voor de verzekeraar een verplichting tot schade-
vergoeding zou kunnen ontstaan.

7.2 Medewerking
Alle op de schade of op het verhaal van de schade op 
een derde betrekking hebbende inlichtingen, bewijsmid-
delen, volmachten en medewerking te geven waarom de 
verzekeraar en/of lessor en/of schade-afhandelaar vraagt 
en alles na te laten wat de belangen van verzekeraar kan 
schaden.

7.3 Onthouden van toezeggingen
Zich te onthouden van iedere toezegging of gedraging 
waaruit erkenning van aansprakelijkheid zou kunnen 
blijken.

7.4 Diefstal etc. van voertuig
Bij diefstal, verduistering of kwaadwillige beschadiging 
van (onderdelen van) het verzekerd voertuig, inclusief 
accessoires, terstond aangifte te doen aan de verzekeraar 
en bij de politie ter plaatse, en alle medewerking te verle-
nen bij de opsporing en terugvordering van het voertuig. 
Verzekeringnemer verklaart zich akkoord met het aan-
melden door verzekeraar van de voertuiggegevens aan 
het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV), zodat 
door de overheid erkende particuliere organisaties door 
de verzekeraar ingeschakeld kunnen worden voor het 
terugvinden en terugbezorgen van het voertuig.
 
7.5 Verval van recht
De verzekering geeft geen dekking indien de verzekering-
nemer en/of verzekerde één van deze verplichtingen, en/
of de in artikel 8 van de WAM genoemde mededelings-
verplichting niet nakomt en/of de schade niet zo spoedig 
als redelijkerwijs mogelijk is meldt en daardoor de belan-
gen van de verzekeraar schaadt.

7.6 Onware opgave
De verzekerde verliest voorts zijn gehele recht op uitke-
ring, indien hij/zij omtrent het ontstaan, de aard en de 
omvang van een gebeurtenis of het ongeval opzettelijk 
een onvolledige of onware opgave doet.

Schaderegeling
Artikel 8
Leasevoertuig
Zolang het verzekerd voertuig eigendom is van en/of 
beheerd wordt door een lessor komen mogelijke schade-
vergoedingen, welke betrekking hebben op schade aan, 
of verlies van het verzekerd voertuig, de lessor toe in welk 
geval de verzekeraar tevens jegens de verzekeringnemer 
gekweten zal zijn.

Uitsluitingen
Artikel 9
Deze verzekering geeft geen dekking indien:

9.1 Opzet
De gebeurtenis of het ongeval is ontstaan met of door 
goedvinden, opzet, roekeloosheid of een ernstige mate 
van schuld van een van de verzekerden.

9.2 Wedstrijden
De gebeurtenis of het ongeval is veroorzaakt tijdens het 
voorbereiden tot of het deelnemen aan snelheids-, regel-
matigheids- of behendigheidsritten en -wedstrijden en 
alle andere wedstrijden of proeven.
Deze uitsluiting geldt niet voor puzzel- en oriëntatierit-
ten, die geheel binnen Nederland worden gehouden en 
waarvan de duur niet langer is dan 24 uur, alsmede voor 
antislipcursussen en rijvaardigheids- trainingen binnen 
Nederland.

9.3 Rijden onder invloed
De gebeurtenis of het ongeval heeft plaatsgevonden, 
terwijl de feitelijke bestuurder onder zodanige invloed van 
alcoholhoudende drank of enig bedwelmend middel ver-
keerde, dat het besturen van het verzekerde voertuig hem 
door de wet of overheid is of zou zijn verboden.
Het weigeren van een ademtest, bloed- of urineproef 
wordt gelijkgesteld met bovengenoemde uitsluiting.

9.4 Niet gemachtigde bestuurder
De gebeurtenis of het ongeval is veroorzaakt door een 
niet door de verzekeringnemer of door een daartoe be-
voegd persoon gemachtig- de bestuurder of passagier.

9.5 Ander gebruik
De gebeurtenis of het ongeval is veroorzaakt bij elk ander 
gebruik dan aan de verzekeraar is opgegeven of bij ge-
bruik voor een ander doel dan door de wet is toegestaan.

9.6 Verhuur, vervoer tegen betaling
De gebeurtenis of het ongeval is veroorzaakt terwijl het 
verzekerd voertuig was verhuurd of werd gebruikt voor 
vervoer van personen tegen betaling. Als vervoer tegen 
betaling wordt niet beschouwd het vervoer van personen 
in motorrijtuigen tussen woon- en werkplaats binnen 
Nederland die bijdragen in de kosten van dat vervoer 
(carpoolen).
 
9.7 Niet rijbevoegd
De gebeurtenis of het ongeval is veroorzaakt terwijl de 
feitelijke bestuurder van het verzekerd voertuig:
a.  niet in het bezit is van een geldig voor het verzekerd 

voertuig wettelijk voorgeschreven rijbewijs, dan wel 
niet heeft voldaan aan de overige ten aanzien van 
de rijbevoegdheid gestelde voor- schriften. Als geldig 
rijbewijs wordt tevens aangemerkt een rijbewijs dat zijn 
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geldigheid niet langer dan 6 maanden heeft verloren  
uitsluitend door het verstrijken van de in de wet ge-
noemde geldigheidsduur, tenzij de houder de leeftijd 
van 70 jaar heeft bereikt;

b.  niet had voldaan aan de op zijn rijbewijs gestelde 
voorschriften;

c.   de rijbevoegdheid is ontzegd;
d.  zijn of haar rijbewijs is ingenomen;
e.  een rijverbod is opgelegd.

9.8 Inbeslagneming
De gebeurtenis of het ongeval is veroorzaakt gedurende 
de tijd dat het verzekerd voertuig in beslag is genomen, 
wordt gevorderd of gebruikt door of krachtens besluit van 
de Nederlandse overheid of een vreemde mogendheid.

9.9 Molest
De gebeurtenis of het ongeval is ontstaan uit of veroor-
zaakt door gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, 
binnenlandse onlusten, oproer of muiterij.
Onder gewapend conflict wordt verstaan elk geval 
waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar, 
of althans de een de ander, gebruik makend van militaire 
machtsmiddelen bestrijden. Onder gewapend conflict 
wordt mede verstaan het gewapende optreden van een 
Vredesmacht der Verenigde Naties.
Onder burgeroorlog wordt verstaan een min of meer 
georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van 
eenzelfde staat waarbij een belangrijk deel van de inwo-
ners van die staat betrokken is.
Onder opstand wordt verstaan georganiseerd geweldda-
dig verzet binnen een staat, gericht tegen het openbaar 
gezag.
Onder binnenlandse onlusten wordt verstaan min of 
meer georganiseerde gewelddadige handelingen, op 
verschillende plaatsen zich voordoend binnen een staat.
Onder oproer wordt verstaan een min of meer georga-
niseerde plaatselijke gewelddadige beweging, gericht 
tegen het openbaar gezag.
Onder muiterij wordt verstaan een min of meer georga-
niseerde gewelddadige beweging van leden van enige 
gewapende macht, gericht tegen het gezag waaronder 
zij gesteld zijn.

9.10 Atoomkernreacties en stralingen
De gebeurtenis of het ongeval is veroorzaakt door, opge-
treden bij of voortgevloeid uit atoomkernreactie, onver-
schillig hoe deze is ontstaan.

9.11 Verlaten plaats aanrijding
Bestuurder, indien er sprake is van schade aan derden 
en/of het verzekerd voertuig niet meer rijdbaar is, zonder 
toestemming van verzekeraar de plaats van de aanrij-
ding verlaat.

Verval van rechten
Artikel 10: Verjaring
10.1 Een rechtsvordering tot het doen van een uitkering 
dient binnen drie jaren na de dag waarop verzekering-
nemer en/of verzekerde met de opeisbaarheid daarvan 
bekend is geworden tegen de verzekeraar te worden 
ingesteld.

10.2 Nadat de verzekeraar een definitief standpunt heeft 
ingenomen over het afwijzen van het recht op uitkering 
en dit standpunt schriftelijk heeft medegedeeld aan 
verzekeringnemer en/of verzekerde, verjaart de rechtsvor-
dering tot het doen van een uitkering door verloop van zes 
maanden. De verzekeraar dient verzekeringnemer en/of 
verzekerde uitdrukkelijk te wijzen op deze verjaringstermijn.

Informatieplicht aan lessor
Artikel 11
De verzekeraar zal de lessor van wijziging of beëindiging 
van de verzekering of dekking ten spoedigste kennis geven.
 
Kennisgevingen
Artikel 12
12.1 Aan verzekeraar
Kennisgevingen aan de verzekeraar dienen te geschieden 
aan het kantoor van de verzekeraar.

12.2 Aan verzekeringnemer
Kennisgevingen van de verzekeraar of lessor aan de 
verzekeringnemer zullen rechtsgeldig kunnen geschieden 
aan het laatste bij de verzekeraar bekend zijnde adres.

12.3 Aan verzekerde en/of lessor
Kennisgevingen van de verzekeraar of verzekeringnemer 
aan de verzekerde en/of lessor zullen rechtsgeldig kunnen 
geschieden aan het laatste bij de verzekeraar bekend 
zijnde adres.

Voorwaarden per verzekeringssoort
Artikel 13
Deze voorwaarden zijn uitsluitend van kracht in com-
binatie met de voorwaarden per verzekeringssoort of 
dienstverleningssoort. Indien de voorwaarden van de be-
treffende verzekeringssoort een bepaling bevat, welke ter 
zake van een zelfde onderwerp afwijkt van de regeling in 
deze voorwaarden of daarmee onverenigbaar is, gaat de 
bepaling uit de voorwaarden van de betreffende verzeke-
ringssoort of dienstverleningssoort voor.

Vervangend motorrijtuig
Artikel 14
14.1 Vervanging gedurende reparatie e.d.
Indien het verzekerde voertuig gedurende reparatie of 
revisie tijdelijk wordt vervangen, dan is de verzekering 
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ook van kracht voor het vervangende motorrijtuig, mits 
het een gelijksoortig motorrijtuig betreft en kan worden 
aangetoond dat het oorspronkelijke verzekerde voer-
tuig gedurende die tijd niet in gebruik is geweest. In alle 
andere gevallen is men verplicht de verzekeraar van de 
vervanging direct in kennis te stellen. De dekking gaat in 
dat geval in na acceptatie door verzekeraar.

14.2 Voorloop Motorrijtuig
Indien het verzekerde voertuig wordt vervangen, doordat 
het betreffende motorrijtuig nog niet leverbaar was, dan 
is de verzekering ook van kracht voor het vervangende 
motorrijtuig, mits het een gelijksoortig motorrijtuig betreft 
en kan worden aangetoond dat het oorspronkelijke 
verzekerde voertuig gedurende die tijd nog niet leverbaar 
was. De premie over deze periode blijft onverminderd 
verschuldigd.

14.3 Samenloop van verzekeringen
De in dit artikel omschreven dekking geldt niet indien de 
schade is gedekt onder een andere verzekering, of zou 
zijn als deze verzekering niet zou bestaan.

Verzekeringsovereenkomst
Artikel 15
Alle voorwaarden kunnen worden aangevuld of gewij-
zigd in de ver- zekeringsovereenkomst tussen verzekeraar 
en verzekeringnemer. Indien de verzekeringsovereen-
komst een bepaling bevat, welke ter zake van een zelfde 
onderwerp afwijkt van de regeling in deze voorwaarden 
of daarmee onverenigbaar is, gaat de bepaling uit de 
verzekeringsovereenkomst voor.

Regeling informatieverstrekking  
(Wet op het Financieel Toezicht)
Artikel 16
16.1 Geschillen
Alle geschillen voortvloeiend uit de verzekeringsovereen-
komst zullen worden onderworpen aan de uitspraak 
van de bevoegde Neder- landse rechter. Als woonplaats 
zal het kantoor van Accident Management Services BV 
gelden (zie 16.4).
 
16.2 Klachten
Klachten over de verzekeringsovereenkomst kunnen  
worden voorgelegd aan:

LeasePlan Nederland N.V. 
T.a.v. de Directie
Postbus 3001
1300 EB Almere

16.3 Rechtsvorm en adres
Euro Insurances DAC handelend onder de naam  
LeasePlan Insurance
Ground Floor, LeasePlan House, 
Central Park, Leopardstown, Dublin 18, Ierland.

16.4 Schade-afhandelaars
Accident Management Services BV (AMS) 
Postbus 1308
1300 BH Almere

of

Broadspire
Crawford & Company (Nederland) B.V.  
Postbus 626, 3000 AP Rotterdam

16.5 AFM inschrijving LeasePlan Nederland N.V.
LeasePlan Nederland N.V. is bij de Autoriteit Financiële 
Markten (AFM) onder nummer 12015850 ingeschreven als 
bemiddelaar in schadeverzekeringen.

Deze voorwaarden zijn van kracht per 1 januari 2017.
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Wettelijke Aansprakelijkheid voorwaarden 
NL 1702-LPNL 

Algemene voorwaarden
Artikel 1
Deze voorwaarden gelden, mits van toepassing verklaard 
in de ver- zekeringsovereenkomst, naast de Algemene 
voorwaarden NL 1701- LPNL.

WAM
Artikel 2
Met voorbijgaan aan hetgeen anders in deze verze-
kerings- voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze 
verzekering geacht aan de door of krachtens de Wet 
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (hierna te 
noemen W.A.M.) gestelde eisen te voldoen.

Definities
Artikel 3
In de voorwaarden wordt verstaan onder:

3.1 Verzekerden
a.  De verzekeringnemer;
b.  De eigenaar, de houder, de gemachtigde bestuurder, 

de door het verzekerd voertuig vervoerde personen;
c.  De lessor;
d.  De lessee;
e.  De werkgever van de onder b. en d. genoemde ver-

zekerden, indien hij krachtens artikel 170 van boek 6 
van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk is voor de 
schade door een verzekerde veroorzaakt. Voor de 
werkgever, die niet tevens de verzekeringnemer is, geldt 
de verzekering slechts, indien een zodanige schade 
niet door enige verzekering - al dan niet van jongere 
datum - elders is gedekt, of daaronder gedekt zou zijn, 
indien deze onderhavige verzekering niet zou hebben 
bestaan.

3.2 Verzekerd voertuig
Een voertuig, zoals omschreven in artikel 1.6 van de 
Algemene voorwaarden NL 1701-LPNL.

3.3 Verzekerd bedrag
Het verzekerd bedrag per gebeurtenis als vermeld in 
artikel 4.1 van deze voorwaarden.

Dekking
Artikel 4
4.1 Wettelijke aansprakelijkheid
De verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijk-
heid van de verzekerden wegens schade met of door 
het verzekerd voertuig toegebracht aan personen en/
of goederen en wel voor alle verzekerden tezamen tot 

ten hoogste € 2.500.000,- per gebeurtenis voor materiële 
schade en tot ten hoogste € 6. 1 00.000,- per gebeurtenis 
voor letselschade.

4.2 Lading
De verzekering heeft ook betrekking op schade, veroor-
zaakt - anders dan bij het laden of lossen - door goede-
ren en/of dieren, die zich bevinden op, dan wel vallen of 
gevallen zijn van het verzekerd voertuig.

4.3 Aanhangwagen
Indien voor het besturen van het verzekerd voertuig het 
bezit van een rijbewijs B-E is vereist, wordt - ook zonder 
vermelding in de verzekeringsovereenkomst - als verze-
kerd voertuig beschouwd een aanhangwagen/caravan, 
mits de koppeling voldoet aan de wettelijke eisen en voor 
zover de betreffende aanhangwagen in de zin van de 
W.A.M. als deel van het verzekerd voertuig kan worden 
aangemerkt.
 
4.4 Schade aan eigen voertuigen
Indien het verzekerd voertuig schade veroorzaakt aan 
een ander motorrijtuig, waarvan de verzekerde eigenaar 
of houder is, zal de verzekeraar de schade aan dat ande-
re motorrijtuig vergoeden, indien en voor zover hij daartoe 
krachtens de verzekeringsvoorwaarden gehouden zou 
zijn geweest als de schade niet door de verzekerde maar 
door een willekeurige benadeelde was geleden, tenzij 
dat andere motorrijtuig in de zin van de W.A.M. als deel 
van het verzekerd voertuig kan worden aangemerkt. Niet 
vergoed worden de waardevermindering van het voer-
tuig na herstel, de kosten van vervangend vervoer en de 
bedrijfsschade, indien en voor zover deze schadeposten 
door de verzekerde zelf worden geleden.
De in dit artikel omschreven dekking geldt niet indien de 
schade is gedekt onder een andere verzekering, of zou 
zijn als deze verzekering niet zou bestaan.

4.5 Vervoer van gewonden
De verzekeraar vergoedt de kosten van reiniging, herstel 
of vervanging van de binnenstoffering van het verzekerd 
voertuig nodig geworden door verontreiniging of bescha-
diging door gewonde personen, terwijl deze kosteloos 
werden vervoerd.

4.6 Zekerheidstelling
Indien ter waarborging van de rechten van benadeel-
den door een buitenlandse overheid het stellen van een 
zekerheid wordt verlangd om de opheffing van een op 
het verzekerd voertuig gelegd beslag of de invrijheidstel-
ling van een verzekerde te krijgen, zal de verzekeraar deze 
zekerheid verstrekken tot ten hoogste € 50.000, - voor 
alle verzekerden tezamen, mits de verzekerde te wiens 
behoeve dit geschiedt jegens de verzekeraar betreffende 
de schade aanspraak op vergoeding heeft. De verzeker-
den zijn verplicht de verzekeraar te machtigen over de 
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zekerheidstelling te beschikken, zodra deze wordt vrijge-
geven. Zij zullen alle medewerking moeten verlenen om 
de terugbetaling te verkrijgen.

4.7 Proceskosten
Onder de verzekering is, boven het verzekerde bedrag, 
begrepen de betaling van:

4.7.1 Strafproces
De kosten van verdediging, welke op verlangen van de 
verzekeraar wordt verleend in een tegen een verzekerde 
aanhangig gemaakt strafgeding.

4.7.2 Civiele processen
a. de kosten van verweer, gemaakt in een door een 
benadeelde tegen een verzekerde aanhangig gemaakt 
proces, dat onder leiding van de verzekeraar wordt ge-
voerd, alsmede de hieruit voortvloeiende proceskosten tot 
betaling waarvan de verzekerde wordt veroordeeld;
b. de kosten van verweer, gemaakt in een door de bena-
deelde tegen de verzekeraar aanhangig gemaakt civiel 
proces, alsmede de hieruit voortvloeiende proceskosten 
tot betaling waarvan de verzekeraar wordt veroordeeld.

4.8 Wettelijke rente
De verzekering dekt de door benadeelde gevorderde 
wettelijke rente over het door de verzekering gedekte 
gedeelte van de hoofdsom. De wettelijke rente is meever-
zekerd boven het verzekerde bedrag.

Uitsluitingen
Artikel 5
Naast de algemene uitsluitingen als vermeld in de 
Algemene voorwaarden NL 1701-LPNL geeft deze verze-
kering geen dekking voor:

5.1 Schade bestuurder
De aansprakelijkheid voor schade, toegebracht aan de 
bestuurder van het verzekerd voertuig dat het ongeval 
veroorzaakt.
 
5.2 Verzekerd voertuig en goederen
Schade ontstaan:
a.  aan het verzekerd voertuig en/of eventueel gekoppeld 

voertuig zelf;
b.  aan een ander motorrijtuig dat door het verzekerd 

voertuig gesleept wordt;
c.  aan zaken, die zich bevinden in/op, vallen uit/van of zijn 

gevallen uit/van het verzekerd voertuig en/of gekop-
peld voertuig met inbegrip van de daaruit voortvloeien-
de schade;

d.  aan zaken die de verzekerde, of iemand namens hem, 
onder zich of in gebruik heeft uit hoofde van;

 •  een huur-, huurkoop-, lease-, pacht-, of pandover-
eenkomst of vruchtgebruik (waaronder het recht van 

gebruik en bewoning);
 •  de uitoefening van een (neven) beroep, het verrich-

ten van handenarbeid anders dan bij wijze van 
vriendendienst en het vervullen van militaire en of 
burgerlijke dienstplicht;

e.  aan zaken, die de verzekerde, of iemand namens hem, 
onrechtmatig onder zich of in gebruik heeft;

f.  aan zaken, die de verzekerde in eigendom toebehoren. 
Het bepaalde in artikel 4.4 van deze voorwaarden blijft 
onverminderd van kracht.

5.3 Niet toegestane zit- en/of staanplaats
De aansprakelijkheid voor schade door lichamelijk letsel, 
benadeling van de gezondheid of dood van meerijdende 
personen, die zich op het moment van de gebeurtenis 
op of in het verzekerd voertuig bevinden anders dan op 
wettelijke toegestane zit- en/of staanplaatsen.

5.4 Contractuele aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid dan wel de gehoudenheid tot ver-
goeding van schade van de verzekeringnemer of een ver-
zekerde die uitsluitend voortvloeit uit een door of namens 
hen aangegane contractuele verplichting

5.5 Gebruik als werktuig
De aansprakelijkheid voor schade terwijl het verzekerd 
voertuig werd gebruikt als werktuig, met inbegrip van alle 
daaruit voortvloeiende schade.

5.6 Luchtvaartplatforms
De aansprakelijkheid voor schade terwijl de gebeurtenis 
of het ongeval is veroorzaakt op een luchtvaartplatform.

Schaderegeling
Artikel 6
6.1 Aanspraken benadeelden
De verzekeraar heeft het recht aanspraken van bena-
deelden naar eigen inzicht te behandelen.

6.2 Schadevergoeding
De verzekeraar heeft het recht schade rechtstreeks aan 
de benadeelden te vergoeden en met hen schikkingen 
te treffen. Bestaat de vergoeding van de schade uit pe-
riodieke uitkeringen en is de waarde van de uitkeringen 
met inachtneming van eventuele andere schadevergoe-
dingen hoger dan het verzekerd bedrag, dan wordt de 
duur of de hoogte van die uitkeringen naar evenredigheid 
verminderd.

Verhaalsrecht
Artikel 7
7.1 Niet gedekte gebeurtenis
Indien de verzekeraar, ingevolge de W.A.M. of een daar-
mee overeenkomende buitenlandse wet, tot schade-
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vergoeding verplicht is zonder dat er sprake is van een 
gedekte gebeurtenis heeft de verzekeraar het recht de 
door hem verschuldigde schadevergoeding en kosten te 
verhalen op de aansprakelijke verzekerde alsmede op de 
verzekeringnemer of diens contractpartij.

7.2 Geen verhaal
De verzekeraar zal geen gebruik maken van dit verhaals-
recht tegenover:

7.2.1 Verzekeringnemer
De verzekeringnemer indien de schade door een an-
der dan de verzekeringnemer is veroorzaakt nadat de 
dekking overeenkomstig artikel 3.3.1 van de Algemene 
voorwaarden NL 1701-LPNL zou zijn beëindigd.
 
7.2.2 Verzekerde te goeder trouw
De verzekerde, niet verzekeringnemer, die te goeder trouw 
mocht aannemen dat zijn aansprakelijkheid was gedekt.

7.3 Verhaal bij stalling, reparatie, e.d.
Indien verzekeraar op grond van deze verzekeringsvoor-
waarden schadevergoeding verschuldigd wordt wegens 
een gebeurtenis, optredende gedurende de periode dat 
het verzekerd voertuig, of enig deel daarvan, tegen beta-
ling stond gestald, in reparatie, onderhoud of enige ande-
re vorm van behandeling was, behoudt verzekeraar zich 
het recht voor van verhaal op de aansprakelijke persoon 
en op diegene in wiens dienst deze stond. Deze personen 
worden nadrukkelijk niet als verzekerde(n) beschouwd.
Er is geen dekking indien en voor zover de aansprakelijk-
heid wordt gedekt door een andere verzekering, al dan 
niet van oudere datum, of daaronder gedekt zou zijn 
indien de onderhavige verzekering niet zou bestaan.

7.4 Toestemming lessor
Verhaal zal nimmer worden uitgevoerd zonder uitdruk-
kelijke schrif- telijke toestemming van de lessor. Geeft de 
lessor geen toestemming dan verklaart deze zich akkoord 
met het vergoeden van de schade.

Eigen risico
Artikel 8
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, bedraagt 
het eigen risico voor elke WA schade:

• Nihil per gebeurtenis voor personenauto’s en 

bestelauto’s;

• € 250,- per gebeurtenis voor vrachtauto’s  

(> 3.500 kg GVW). Deze voorwaarden zijn van kracht 

per 1 januari 2017.
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Schadeverzekering voor inzittenden 
voorwaarden NL 1704-LPN

Algemene voorwaarden
Artikel 1
Deze voorwaarden gelden, mits van toepassing verklaard 
in de ver- zekeringsovereenkomst, naast de Algemene 
voorwaarden NL 1701- LPNL.

Definities
Artikel 2
In de voorwaarden wordt verstaan onder:

2.1 Verzekerden
Een inzittende van het verzekerd voertuig, de bestuurder 
daaronder begrepen, die gemachtigd is als zodanig van 
het verzekerd voertuig gebruik te maken.

2.2 Verzekerd voertuig
Een voertuig, zoals omschreven in artikel 1.6 van de 
Algemene voorwaarden NL 1701-LPNL.

2.3 Ongeval
Onder ongeval wordt verstaan een botsing, aan- of 
overrijding, brand, blikseminslag, van de weg of te water 
geraken, plotseling en onafhankelijk van de wil van de 
verzekerde.

2.4 Schade
2.4.1 Schade aan personen
Onder schade aan personen wordt verstaan: een ge-
neeskundig vast te stellen lichamelijk letsel of aantasting 
van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge 
hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende 
schade, ten gevolge van een ongeval.

2.4.2 Schade aan zaken
Onder schade aan zaken wordt verstaan: schade door 
beschadiging en/of vernietiging en/of verloren gaan van 
zaken die behoren tot de particuliere huishouding van 
een verzekerde(n) aan wie een ongeval is overkomen.

Dekking
Artikel 3
3.1 Verzekerde gebeurtenis
Verzekeraar vergoedt tot maximaal € 1.000.000,- voor alle 
verzekerden gezamenlijk, schade die het gevolg is van 
een ongeval:
a.  aan de inzittenden:
 •  de materiële gevolgschade van lichamelijk of geeste-

lijk letsel, opgelopen terwijl zij zich in het motorrijtuig 
bevinden, daar in- of uitstappen of onderweg een 
noodreparatie aan het motorrijtuig verrichten of in de 
onmiddellijke nabijheid van het motorrijtuig daar-

bij behulpzaam zijn of in de naaste omgeving hulp 
inroepen;

 •  schade als omschreven in artikel 6:106 van het 
Burgerlijk Wetboek (smartegeld) en de kosten als 
omschreven in artikel 6:96 lid 2 en artikel 6:107 van het 
burgerlijk wetboek;

 •  de kosten van geneeskundige behandeling, voor-
zover die niet door enige andere verzekering zijn 
gedekt:

 •  de schade aan zaken tot het bedrag van de repara-
tiekosten respectievelijk tot de waarde van de zaken 
onmiddellijk voor de gebeurtenis onder aftrek van de 
opbrengst van de restanten, voor zover deze zaken 
niet tot enige handelsvoorraad behoren of geacht 
kunnen worden speciale voorzieningen of accessoires 
te zijn.

b.  aan de personen genoemd in artikel 6:108 van het 
Burgerlijk Wetboek:

 •  de schade door het derven van levensonderhoud, 
op de voet van artikel 6:108 lid 1 van het Burgerlijk 
Wetboek. Tevens zijn de kosten van lijkbezorging 
meeverzekerd tot maximaal € 4.500,-

Verzekeraar vergoedt bovendien de kosten, voorzover die 
met zijn toestemming of in zijn opdracht zijn gemaakt.
 
3.2 Veiligheidsgordels
Indien de schade aan personen is ontstaan terwijl de 
verzekerde – in strijd met de wettelijke verplichting – geen 
veiligheidsgordel droeg, wordt de vergoeding van schade 
door letsel of overlijden verminderd op basis van eigen 
schuld, overeenkomstig de maatstaven van het burgelijk 
recht, tenzij wordt aangetoond dat het niet dragen van 
de gordel geen invloed heeft gehad op de omvang van 
de schade.

3.3 Rechthebbenden
Op deze verzekering kan uitsluitend een beroep worden 
gedaan door rechtstreeks bij het ongeval betrokken 
benadeelde natuurlijke personen of hun nagelaten 
betrekkingen.

3.4 Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering
Indien een beroep kan worden gedaan op de dekking 
van de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering van het 
verzekerde voertuig zal vergoeding van de schade uitslui-
tend geschieden krachtens die voorwaarden.

3.5 Andere verzekeringen/voorzieningen
Indien de verzekerde geheel of gedeeltelijk recht heeft op 
vergoeding krachtens een andere verzekering, al dan niet 
van oudere datum, of op uitkeringen of verstrekkingen uit 
andere hoofde, kan voor dat deel geen beroep worden 
gedaan op deze verzekering. Uitgezonderd hiervan zijn 
vergoedingen uit hoofde van een ongevalleninzittenden-
verzekering, ongevallenverzekering en levensverzekering.
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3.6 Overschrijding verzekerde bedragen
Indien meer personen aan deze verzekering rechten kun-
nen ontlenen en hun schade in totaal het verzekerde be-
drag overtreft, 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, gaat 
de vordering van de verzekerde(n) voor dat meerdere op 
de aansprakelijke partij voor op de regresvordering van 
de maatschappij.

Uitsluitingen
Artikel 4
De navolgende uitsluitingen gelden, naast de algemene 
uitsluitingen als vermeld in de Algemene Voorwaarden 
NL 1701-LPNL:

4.1 Opzet
Gebeurtenissen of ongevallen, veroorzaakt door opzet of 
voorwaardelijke opzet van de verzekerde(n) aan wie het 
ongeval is overkomen of van iemand die bij een uitkering 
belang heeft.
Onder voorwaardelijke opzet wordt verstaan het willens 
en wetens aanvaarden van de kwade kans op een 
ongeval, anders dan door middel van enkele, normale 
deelneming aan het verkeer.

4.2 Niet toegestane zit- en/of staanplaats
Schade aan verzekerde(n), die zich op het moment van 
de gebeurtenis of ongeval op of in het verzekerd voer-
tuig bevindt anders dan op een wettelijke toegestane 
zitplaats.

4.3 Bij reparatie, e.d.
Het ongeval is ontstaan gedurende de periode dat het 
verzekerd voertuig, of enig deel daarvan, tegen betaling 
in reparatie, onderhoud of enige andere vorm van behan-
deling was.

4.4 Creditcards, geld e.d.
Het schade betreft door verlies, vermissing of diefstal van 
geld, (kas)cheques, betaalkaarten, pinpasjes, chipkaarten, 
creditcards en ander geldswaardig papier.

4.5 Staat der Nederlanden
De Staat der Nederlanden welke een beroep doet op 
deze verzekering.
 
4.6 Omstandigheden
De uitsluitingen genoemd onder ‘Rijden onder invloed’  
(art. 9.3 NL 1701-LPNL), ‘Niet gemachtigde bestuurder’  

(art. 9.4 NL 1701-LPNL), ‘Niet rijbevoegd’ (art. 9.7 NL 1701-
LPNL), gelden niet voor de verzekerde die aantoont, dat de 
bedoelde omstandigheden zich buiten zijn weten en tegen 
zijn wil hebben voorgedaan en dat hem/haar ter zake van 
deze omstandigheden in redelijkheid geen verwijt treft.

4.7 Rijlessen, verhuur en vervoer tegen betaling
Tijdens gebruik van het motorrijtuig voor rijles, verhuur, 
betaald personen- of goederenvervoer (waaronder niet 
te verstaan “Pooling” van autoritten in woon-werkverkeer, 
naar evenementen e.d.).

4.8 Sleep
Indien door het verzekerd voertuig een ander voertuig 
wordt gesleept, dan geldt een inzittende van het gesleep-
te voertuig niet als Verzekerde zoals omschreven in artikel 
2.1 van deze voorwaarden.

4.9 Diefstal
Deze verzekering geeft geen dekking voor personen die 
niet door een daartoe bevoegd persoon gemachtigd zijn 
om als bestuurder gebruik te maken van het motorrijtuig, 
alsmede de inzittenden tijdens dit gebruik

Verplichtingen na een ongeval
Artikel 5
Naast de “Verplichtingen ingeval van schade” als 
vermeld in de Algemene Voorwaarden NL 1701-LPNL is 
(zijn) na een gebeurtenis of ongeval, gelden de volgende 
verplichtingen:

5.1 Kennisgeving van schade
In aanvulling op de algemene voorwaarden dient de ver-
zekerde en/of de verzekeringnemer binnen tien dagen op 
een daartoe bij de verzekeraar en/of lessor aan te vragen 
(schade-) formulier kenbaar te maken dat de verzekerde 
schade claimt op basis van deze verzekering en medede-
ling te doen van alle bijzonderheden met betrekking tot 
het ongeval.

5.2 Bij overlijden melding binnen 24 uur
Binnen 24 uur de verzekeraar in kennis stellen van het 
overlijden van de verzekerde(n) tengevolge van een 
ongeval.

5.3 Inschakelen geneeskundige
Zo spoedig mogelijk de hulp van een bevoegd genees-
kundige in te roepen, de voorschriften van deze genees-
kundige zonder onderbreking op te volgen en alles te 
doen wat voor een zo spoedig herstel bevorderlijk is.

5.4 Controle
Een geneeskundig onderzoek van de verzekerde(n) toe te 
staan, waar, wanneer en zo dikwijls dit ten behoeve van 
de verzekeraar wordt verlangd.
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5.5 Obductie
Bij dodelijke afloop van het ongeval toe te staan, voor-
zover de verzekeraar dit nodig acht, dat obductie op 
het stoffelijk overschot plaatsvindt en gehouden de op 
verzoek van de verzekeraar daartoe nodige stappen te 
ondernemen bij de bevoegde autoriteiten.

5.6 Medewerking
Alle op het ongeval/schade of op het verhaal betrekking 
hebbende inlichtingen, bewijsmiddelen, volmachten en 
medewerking te geven, waarom de verzekeraar en/of les-
sor en/of schade-afhandelaar vraagt en alles na te laten 
wat de belangen van verzekeraar kan schaden.

Bij het niet nakomen van één dezer verplichtingen is de 
verzekeraar niet tot uitkering gehouden, tenzij de belang-
hebbende aantoont, dat het niet nakomen hem/haar 
niet kan worden aangerekend.
 

Schaderegeling
Artikel 6
6.1 Betaling
Indien op grond van deze voorwaarden recht op scha-
devergoeding bestaat zal de verzekeraar binnen 30 
dagen na ontvangst van alle op de schade betrekking 
hebbende bescheiden tot betaling van de verschuldigde 
schadevergoeding overgaan.

6.2 Betaalbaarstelling
De uitkering zal door de verzekeraar betaalbaar worden 
gesteld aan de betreffende verzekerde(n), dan wel – in 
geval van overlijden – rechtstreeks aan de gezamenlijke 
wettelijke erfgenamen voor zover het voor vergoeding in 
aanmerking komende schade van de overleden verze-
kerde zelf betreft. De schadevergoeding als bedoeld in 
artikel 3.2 sub b, zal aan de krachtens artikel 6:108 van het 
Burgerlijk Wetboek aangewezen vorderingsgerechtigde 
betaalbaar gesteld. In geval van overlijden dient door 
de uitkeringsgerechtigde(n) een akte van overlijden te 
worden overlegd.

Deze voorwaarden zijn van kracht per 1 januari 2021.
 


