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   DSM Insurances B.V. 

 

Aanvullend Pakket Private lease (PPL 04 15) 

 

 

WAM-Excess dekking 
 
Deze dekking is additioneel en volgt de verplichte WAM dekking via de lease maatschappij. 
Van dekking is uitgesloten schade waarvoor de aansprakelijkheid onder enige andere verzekering 
verzekerd is of daaronder verzekerd zou zijn indien onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan. 
 

1 Omschrijving van de dekking 
 
Deze verzekering geldt in alle landen die op uw ‘groene kaart’ staan en die niet zijn doorgestreept. 
 

Artikel 1.1 Omvang van de dekking 
Deze verzekering dekt uw aansprakelijkheid voor schade die u of een medeverzekerde veroorzaakt aan 
personen of eigendommen. Het gaat hier alleen om schade die is veroorzaakt: 
• met of door uw leaseauto; of 
• door alles wat aan uw leaseauto gekoppeld is, bijvoorbeeld een aanhangwagen of een caravan. 
 
1.1.1 WAM 
In Nederland moet een auto verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid. Dat geldt ook als u niet met 
de auto rijdt. Deze eisen staan in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). 
 
1.1.2 Verzekerde bedragen 
Bent u (of een medeverzekerde) wettelijk aansprakelijk voor een schade en mocht de dekking uit de 
verplichte WAM van de leasemaatschappij niet toereikend zijn? Dan vergoeden wij deze schade. We 
betalen maximaal het verzekerde bedrag dat op uw polis staat. 
 

Artikel 1.2 Aanvullende dekkingen 
Naast de dekkingen in artikel 1.1 heeft u ook recht op de volgende dekkingen: 
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1.2.1 Kosten 
Wij vergoeden de volgende kosten: 
• kosten van beredding. Dit zijn de noodzakelijke kosten die gemaakt moeten worden om schade te 
voorkomen of te verminderen; 
• kosten van verweer. Dit zijn juridische kosten die u moet maken als u aansprakelijk wordt gesteld; 
• wettelijke rente die moet worden betaald over een schadevergoeding. 
 

Artikel 1.3 Beperking bij terrorisme 
Houdt uw schade verband met het terrorismerisico volgens de Clausule Terrorismedekking? Dan 
vergoeden we deze schade niet of slechts beperkt. Deze clausule is beschreven in het hoofdstuk 
Terrorisme van DZP 01 14.     
 

2 Uitsluitingen 
 

Artikel 2.1 Algemene uitsluitingen 
In sommige gevallen biedt deze verzekering geen dekking. Dat noemen we uitsluitingen. De algemene 
uitsluitingen voor onze verzekeringen vindt u in het hoofdstuk Uitsluitingen van de polisvoorwaarden DZP 
01 14. De specifieke uitsluitingen voor de Motorrijtuigverzekering WA Personenauto vindt u hieronder. 
 

Artikel 2.2 Uitsluitingen Dekking Motorrijtuig WA Personenauto 
 
 
2.2.1 Als de bestuurder de auto niet mocht besturen 
U bent niet verzekerd voor schade die is veroorzaakt door een bestuurder: 
• die geen toestemming van u had om met de auto te rijden; 
• die niet rijbevoegd was, bijvoorbeeld omdat hij geen geldig rijbewijs had, of omdat hem de 
rijbevoegdheid was ontzegd. 
 
2.2.2 Bijzonder gebruik en opzet 
U bent niet verzekerd voor schade die is ontstaan: 
• door deelname met de auto aan officiële wedstrijden; 
• tijdens verhuur of leasing van de auto; 
• tijdens gebruik van de auto als taxi of lesauto of voor betaald goederenvervoer; 
• door opzettelijk onrechtmatig handelen of nalaten van u (of een medeverzekerde) tegenover andere 
personen of zaken. 
 
 
Artikel 2.3 U was niet op de hoogte 
Was u niet op de hoogte van een van de situaties in artikel 2.2.1 en 2.2.2? Dan gelden deze uitsluitingen 
niet. Voorwaarde is dat u kunt aantonen dat u niet van de situatie op de hoogte was en dat ook niet had 
moeten of kunnen zijn. 
 

3 Wijziging van het risico 
 

Artikel 3.1 Wijzigingen doorgeven 
Als er wijzigingen zijn die van belang zijn voor deze verzekering, moet u die zo snel als mogelijk is aan 
ons doorgeven. Binnen welke termijn u dat in ieder geval moet doen, hangt af van de wijziging. 
Wij horen het graag binnen twee weken van u als: 
• u een andere leaseauto krijgt; 
• het leasecontract eindigt; 
• het leasecontract wijzigt; 
• de leaseauto is gestolen, verduisterd of in beslag is genomen; 
• u verhuist. 
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Let op: U heeft niet altijd twee weken of twee maanden de tijd. Als u eerder van een wijziging op de 
hoogte bent, moet u deze ook eerder doorgeven. Dit geldt niet als u kunt aantonen dat u niets van die 
wijziging wist en ook niet kon weten. 
 

 
Artikel 3.2 Gevolgen als u een wijziging niet doorgeeft 
 
3.2.1 Verzekeraar had de wijziging geaccepteerd met speciale voorwaarden 
Zouden wij de verzekering tegen andere voorwaarden voortzetten als u de wijziging wel op tijd had 
gemeld? Dan gaan deze voorwaarden met terugwerkende kracht in per de datum waarop u de wijziging 
had moeten melden. Dit betekent dat we een schade na deze datum beoordelen op basis van die nieuwe 
voorwaarden. 
 
3.2.2 Verzekeraar had de wijziging niet geaccepteerd 
Zouden we de verzekering niet voortzetten als u de wijziging op tijd had gemeld? Dan heeft u geen 
dekking meer voor een schade die ontstaat na de datum waarop u de wijziging in ieder geval had moeten 
melden. 
 

4 Aanvullende polisbepalingen 
 

Artikel 4.1 Uw persoonsgegevens 
Wij vragen u om persoonlijke gegevens die nodig zijn om: 
• uw verzekering te kunnen afsluiten en uitvoeren; 
• marketing en onderzoek te kunnen doen; 
• fraude te voorkomen en te bestrijden; 
• te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. 
Hierbij houden wij ons aan de Gedragscode verwerking persoonsgegevens financiële instellingen. Dit 
geldt ook voor de partijen die wij inschakelen bij de behandeling van de schade. 
Wij wisselen uw schade- en verzekeringsgegevens uit met de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) 
in Zeist. Daarbij houden we ons aan het privacyreglement van de Stichting CIS. Dat geldt ook voor de 
partijen die wij inschakelen bij de behandeling van de schade. 
Wij geven bij schade gegevens door aan partijen die voor ons de schade regelen en soms ook aan de 
persoon die de schade heeft veroorzaakt, andere betrokken en/of hun verzekeraars. 
 

Artikel 4.2 Toepasselijk recht 
Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing. 
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Verhaalsrechtsbijstand  
 
In aanvulling op de motorrijtuigenverzekering is er eveneens aanspraak op rechtsbijstand 
overeenkomstig: 
de hieronder vermelde condities, alsmede de van toepassing zijnde door verzekeraar voor particuliere 
rechtsbijstandverzekeringen gehanteerde Algemene Voorwaarden (RB 01 14). De verzekeraar en 
uitvoerder van deze aanvullende rechtsbijstandsdekking is SRK Rechtsbijstand, gevestigd te Zoetermeer. 
 
Artikel 1 - Verzekeringnemer en verzekerden 
1.1. Verzekeringnemer is degene die de verzekering is aangegaan en als zodanig op het polisblad 

staat vermeld;  
1.2. Verzekerden zijn: 

a.  verzekeringnemer; 
b.  de gemachtigde bestuurder of passagier; 
c.  de nagelaten betrekkingen van een verzekerde, indien en voor zover zij een vordering kunnen 

instellen tot voorziening in de kosten van levensonderhoud naar aanleiding van een 
gebeurtenis, waarvoor krachtens de verzekering aanspaak op rechtsbijstand bestaat. 

 
Artikel 2 - Verzekerde activiteiten 
Verzekerde heeft voor gebeurtenissen ontstaan tijdens de deelname aan het wegverkeer met het 
verzekerde motorrijtuig en geschillen inzake de lease overeenkomst, aanspraak op: 
2.1. adviesservice,  

zijnde het eenmalig verlenen van een telefonisch juridisch advies aan de hand van de informatie 
die verzekerde telefonisch verstrekt: 

2.2.  rechtsbijstand: 
a.  bij het verhalen van schade op een wettelijke aansprakelijke derde; 
b. bij geschillen over de vergoeding of reparatie van de schade ter zake waarvan SRK een 

verhaalsactie voert; 
c. bij strafzaken, als SRK bijstand noodzakelijk acht in verband met de verhaalsactie; 
d. bij geschillen ontstaan uit de overeenkomst met de leasemaatschappij.  

  
 
Artikel 3 - Verlening van rechtsbijstand en verzekerde kosten 
3.1. SRK verleent rechtsbijstand overeenkomstig de van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden;  
3.2. SRK vergoedt de externe kosten onbeperkt.  
. 
Artikel 4 - Het verzekeringsgebied. 
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Rechtsbijstand wordt verleend in Europa en de landen rondom de Middellandse Zee, mits de rechter van 
één van die landen bevoegd is en het recht van één van die landen van toepassing is. 
 
Artikel 5 - Specifieke bepalingen 
SRK verleent, naast de in de algemene voorwaarden vermelde uitsluitingen, geen rechtsbijstand en 
adviesservice: 
5.1. in geschillen over de exploitatie, door verzekerde, van het verzekerd voertuig (verhuur, vervoer, 

examens, les etc.; 
5.2. bij het voeren van verweer tegen vorderingen uit onrechtmatige daad of daarvoor in de plaats 

komende regresacties.         

Schadeverzekering voor inzittenden (SVI)  

Wat is verzekerd? - Schade door letsel die inzittenden in de auto lijden door een 
verkeersongeval en die niet op uw aansprakelijkheidsverzekering wordt 
vergoed. 

- Schade door een ongeval aan bagage van een inzittende en die niet op uw 
aansprakelijkheidsverzekering wordt vergoed. 

- Schade door niet aantoonbare letsels, postwhiplash syndroom en 
postcommotioneel syndroom. 

- De schade stellen we vast zoals omschreven in Boek 6 van het Burgerlijk 
Wetboek.  

- We vergoeden schade ook als u niet aansprakelijk bent. 

 

Het gaat hierbij om schade van de inzittenden in de auto bij een ongeluk, bij het in- 
en uitstappen, bij verblijf onderweg buiten de auto zoals bij pech of bij een 
tankstation. Vergoeding gebeurt alleen en naar verhouding voor het toegestane 
aantal inzittenden in de auto. Als een inzittende geen verplichte autogordel droeg, 
verminderen we de vergoeding voor letselschade met 25%. 

 

 

Wat is niet 
verzekerd? 

- Letselschade van inzittenden die in de laadruimte werden vervoerd.  

- Het geld dat de inzittenden bij zich dragen. 

- Als de schade direct verband heeft met gebruik van alcohol of drugs door 
de bestuurder. 

Wat wordt er 
vergoed?  

Maximaal € 1.000.000,- 
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Ongevallen verzekering inzittenden (OVI) 
 
 

Artikel 1.1 Omvang van de dekking 
 

Gedekt is schade door een gedekte gebeurtenis, indien sprake is van alle hierna genoemde 
omstandigheden. 
a.  De gebeurtenis vindt plaats nadat deze dekking is ingegaan. 
b.  Bij het aangaan van deze dekking was onzeker dat de gebeurtenis zou plaatsvinden. 
c.  De gebeurtenis vindt plaats binnen het dekkingsgebied. 
d.  Het motorrijtuig wordt gewoonlijk in Nederland gestald. 
 
Deze dekking geldt voor elke verzekerde persoon die zijn woonplaats in Nederland heeft. 
 
Deze dekking geldt per verzekerde persoon per gebeurtenis tot maximaal de verzekerde sommen voor 
de desbetreffende zitplaats. 
Indien met het motorrijtuig meer verzekerde personen worden vervoerd dan voor dat motorrijtuig wettelijk 
is toegestaan, dan worden de per zitplaats verzekerde sommen geacht in evenredigheid te zijn verlaagd. 
 
De dekking voor blijvende invaliditeit van een verzekerde persoon geldt tot een maximum van € 2.500,- 
voor elke verzekerde persoon die op het moment van de gebeurtenis de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt. 
 
De dekking voor overlijden van een verzekerde persoon geldt tot een maximum van € 2.500,- voor elke 
verzekerde persoon die op het moment van de gebeurtenis 
-  jonger is dan 16 jaar of 
-  de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt. 
 
1.1.1 Schade 
Onder schade wordt verstaan: 
a.  blijvende invaliditeit als gevolg van (functie)verlies voor het lichaam als geheel, rechtstreeks 

voortvloeiend uit lichamelijk letsel, van een verzekerde persoon;  
b.  overlijden van een verzekerde persoon. 
 
1.1.2 Gedekte gebeurtenis 
Onvoorzien, plotseling, onverwacht van buiten af op het lichaam inwerkend geweld waaruit rechtstreeks 
in een ogenblik  een medisch vast te stellen lichamelijk letsel is ontstaan, hierna te noemen 'ongeval', 
zoals vermeld in Hoofdstuk, Wat bedoelen we met/Gebeurtenis, omschrijvingen, door deelname aan het 
verkeer met het motorrijtuig door een verzekerde persoon. 
 
Deze dekking geldt ook indien het ongeval plaatsvindt: 
a. tijdens op- en af-, in- en uitstappen; 
b. gedurende aanwezigheid in of bij het motorrijtuig bij pech onderweg; 
c. gedurende aanwezigheid in of bij het motorrijtuig in een tankstation voor kortstondig verblijf onderweg, 

zoals voor het bijvullen van brandstof in het motorrijtuig. 
 
1.1.3 Dekkingsgebied 
Het grondgebied waarop de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 
toepassing is, alsmede landen die niet tot dat gebied behoren maar waarvoor dekking bestaat volgens 
het door verzekeraar afgegeven Internationaal Motorrijtuigenverzekeringsbewijs (groene kaart). 
 
 

Artikel 1.2 Aanvullende dekkingen 
 
Dit artikel geldt alleen met inachtneming van Artikel Omvang van de dekking. 
 

1.2.1 Postwhiplashsyndroom en/of postcommotioneel syndroom 
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Postwhiplashsyndroom en/of postcommotioneel syndroom als gevolg van onvoorzien, plotseling, 
onverwacht van buiten af op het lichaam van een verzekerde persoon inwerkend geweld door deelname 
aan het verkeer met het motorrijtuig door die verzekerde persoon. 
 
1.2.2 Rente 
Gederfde rente over de verschuldigde schadevergoeding. 
Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente die geldt op het moment van vaststelling van de omvang van 
de schade. 
 
Deze dekking geldt vanaf de 366

e
 dag na het ongeval tot het moment van vaststelling van de omvang van 

de schade. 
 
 

Artikel 1.3 Vaststelling schadeomvang 
 

De omvang van de door een gedekte gebeurtenis veroorzaakte schade wordt vastgesteld zoals hierna 
genoemd. 
 
1.3.1 Expertise 
Verzekeraar heeft het recht de omvang van de schade te laten vaststellen door een deskundige. 
 
De omvang van het (functie)verlies en overig lichamelijk letsel wordt bepaald door middel van een 
medisch onderzoek in Nederland volgens objectieve maatstaven en uitgedrukt in een percentage. 
 
1.3.2 Vaststelling schade door blijvende invaliditeit 
 
1.3.2.1 Lichamelijke toestand 
De omvang van de door een gedekte gebeurtenis veroorzaakte schade wordt vastgesteld zodra de 
lichamelijke toestand van verzekerde zich met betrekking tot deze schade naar medische begrippen heeft 
gestabiliseerd, maar in ieder geval binnen twee jaar na de ongevaldatum, tenzij tussen verzekeringnemer 
en verzekeraar anders wordt overeengekomen. 
 
1.3.2.2 (Functie)verlies volgens tabel 
Indien de schade bestaat uit (functie)verlies van lichaamsdelen / organen, zoals genoemd in de hierna 
opgenomen tabel, wordt de omvang van de schade vastgesteld zoals hierna is bepaald. 
 
1.3.2.2.1 Volledig (functie)verlies 
Indien sprake is van volledig (functie)verlies van lichaamsdelen / organen, zoals genoemd in de tabel, 
wordt de omvang van de schade vastgesteld op de in die tabel vermelde percentages van de verzekerde 
som. 
 
1.3.2.2.2 Gedeeltelijk (functie)verlies 
Indien sprake is van gedeeltelijk (functie)verlies van lichaamsdelen / organen, zoals genoemd in de tabel, 
wordt de omvang van de schade vastgesteld naar evenredigheid van de in die tabel vermelde 
percentages van de verzekerde som. 
 
1.3.2.2.3 Tabel lichaamsdelen / organen 
Bij (functie)verlies, zoals genoemd in de tabel, wordt de schade vastgesteld op de daarbij vermelde 
percentages van de voor blijvende invaliditeit vermelde verzekerde som. 
  
a. het gezichtsvermogen van beide ogen  : 100% 
b. het gezichtsvermogen van één oog   : 30% 
c.   het gezichtsvermogen van één oog bij totaal verlies  
      gezichtsvermogen     : 70% 
d. gehoor van beide oren    : 60% 
e. gehoor van één oor     : 25% 
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f. gehoor van één oor bij totaalverlies gehoor  : 35% 
g. een arm      : 75% 
h.   een hand of meer dan drie vingers aan die hand : 60% 
i. een duim      : 25% 
j. een wijsvinger     : 15% 
k. een middelvinger     : 12% 
l. een ringvinger     : 10% 
m. een pink      : 10% 
n. een been      : 70% 
o. een voet      : 50% 
p. een grote teen     :   5% 
q. een andere teen     :   3% 
r. de milt      :   5% 
s. het reukvermogen     :   5% 
t. het smaakvermogen     :   5% 
u. een nier      :  10% 
 
 
1.3.2.3 (Functie)verlies niet volgens tabel 
Indien de schade niet bestaat uit (functie)verlies van lichaamsdelen / organen, zoals genoemd in de 
hiervóór opgenomen tabel, wordt de omvang van de schade vastgesteld op basis van (functie)verlies van 
de lichaamsdelen / organen die door het lichamelijk letsel, ontstaan door het ongeval, geheel of 
gedeeltelijk verloren zijn gegaan of onbruikbaar zijn geworden. Hierbij wordt uitgegaan van een 
percentage van de verzekerde som dat gelijk is aan het percentage blijvend (functie)verlies dat dit 
lichamelijk letsel voor het lichaam als geheel oplevert, met inachtneming van het hierna vermelde. 
 
a. (Functie)verlies van ogen wordt bepaald naar Nederlandse maatstaven en begrippen. 
 
b. Overig (functie)verlies wordt bepaald overeenkomstig de op het moment van vaststelling laatste 
uitgave van de 
 'Guides to the Evaluation of Permanent Impairment' van de American Medical Association (A.M.A.), 
eventueel 
 aangevuld met richtlijnen van Nederlandse specialistenverenigingen. 
 
c. Bij de bepaling van de omvang van het (functie)verlies wordt uitgegaan van de situatie zonder 
uitwendig 
 geplaatste kunst- of hulpmiddelen, maar met inwendige kunst- of hulpmiddelen voorzover geplaatst. 
 
d. Indien verzekerde reeds vóór het ongeval (gedeeltelijk) invalide was, wordt de omvang van de schade 

vastgesteld op het verschil tussen het blijvende (functie)verlies vóór en ná het ongeval. De omvang 
van het blijvende (functie)verlies vóór het ongeval zal daartoe op dezelfde wijze worden bepaald als 
de omvang van het blijvende (functie)verlies ná het ongeval. 

 
e. Indien de gevolgen van het ongeval vergroot zijn door ziekte, gebrekkigheid of abnormale lichaams- of 
 geestesgesteldheid van verzekerde, dan wordt voor vaststelling van de omvang van de schade 
uitgegaan van de 
 gevolgen die het ongeval zou hebben gehad indien verzekerde geheel valide en gezond zou zijn 
geweest. 
 

Deze bepaling geldt niet indien bedoelde ziekte, gebrekkigheid of abnormale lichaams- of geestes-
gesteldheid een gevolg is van een eerder ongeval waaruit voor verzekeraar krachtens deze verzeke-
ring een verplichting tot schadevergoeding is ontstaan. 

 
f. Verergering van een bestaande ziekte, gebrekkigheid of abnormale lichaams- of geestesgesteldheid 
wordt niet 
 beschouwd als schade door een gedekte gebeurtenis. 
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Deze bepaling geldt niet indien bedoelde ziekte, gebrekkigheid of abnormale lichaams- of geestes-
gesteldheid een gevolg is van een eerder ongeval waaruit voor verzekeraar krachtens deze verzeke-
ring een verplichting tot schadevergoeding is ontstaan. 

 
g. Bij deze vaststelling blijven beroepsbezigheden buiten beschouwing. 
 
1.3.3 Vaststelling postwhiplashsyndroom en/of postcommotioneel syndroom 
De omvang van de uitkering voor een postwhiplashsyndroom en/of postcommotioneel syndroom wordt 
per verzekerde persoon vastgesteld op maximaal 5% van de verzekerde som voor blijvende invaliditeit 
voor de desbetreffende zitplaats. 
 
1.3.4 Vaststelling schade door overlijden 
Indien een verzekerde persoon als gevolg van een gedekte gebeurtenis is overleden, wordt de omvang 
van de schade vastgesteld op de verzekerde som voor overlijden voor de desbetreffende zitplaats. 
 
1.3.4.1 Overlijden na gedekte gebeurtenis 
Indien verzekerde overlijdt: 
a. vóór de omvang van de schade is vastgesteld en 
b. dit overlijden geen verband houdt met het ongeval 
tast dit het recht op uitkering niet aan. 
De omvang van de schade wordt in dat geval bepaald door de op basis van medische rapporten 
verwachte definitieve graad van blijvende invaliditeit indien verzekerde niet zou zijn overleden. 
 
1.3.5 Veiligheidsgordels 
De vastgestelde omvang van de schade aan een verzekerde persoon wordt met 10% verminderd indien 
deze tijdens de gebeurtenis geen gebruik maakte van de wettelijk voorgeschreven beveiligingsmiddelen, 
zoals  een valhelm en/of de in het motorrijtuig gemonteerde veiligheidsgordels. 

 
 
Artikel 1.4 Beperking uitkeringsverplichting 
 
De uitkeringsverplichting van verzekeraar is beperkt indien sprake is van schade die verband houdt met 
het terrorismerisico overeenkomstig de Clausule terrorismedekking, zoals vermeld in Hoofdstuk 
Terrorisme. 
 
 

Artikel 1.5 Uitkering 
 

a. Verzekeraar zal de verschuldigde schadevergoeding, inclusief de verschuldigde rente, in één termijn 
uitkeren. 

 
b. Begunstigde voor uitkering bij blijvende invaliditeit en bij een postwhiplashsyndroom en/of 
postcommotioneel   
      syndroom is verzekerde. 
 
c. Begunstigden voor uitkering bij overlijden zijn de echtgenoot, geregistreerde partner of andere 
levensgezel van 
 verzekerde. 
 Bij ontbreken van deze begunstigden worden de wettelijke erfgenamen als begunstigden aangemerkt. 
 De Staat der Nederlanden kan nooit als begunstigde voor de uitkering gelden. 
 
d. Indien door verzekeraar bij overlijden van een verzekerde persoon uitkeringen zijn gedaan in verband 
met blijvende   
      invaliditeit en/of bij een postwhiplashsyndroom en/of postcommotioneel syndroom van die verzekerde 
persoon door   



April 2015 

      dezelfde gebeurtenis, zullen deze uitkeringen in mindering worden gebracht op de uitkering voor 
overlijden. 
 
 

Artikel 2 Uitsluitingen Dekking OVI 
 
Naast de in de algemene voorwaarden genoemde uitsluitingen en de afspraken die zijn opgenomen in 
het Protocol afwikkeling Claims van de Nederlandse herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismedaden 
(NHT) is verder uitgesloten:  
 

2.1 Snelheidswedstrijden 
Schade tijdens deelname aan snelheidswedstrijden en -ritten. 
 
Deze uitsluiting geldt niet voor een verzekerde (rechts)persoon die aantoont, dat deze voorvallen / 
omstandigheden / gebeurtenissen zich buiten zijn weten of tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem 
daarvoor in redelijkheid geen verwijt treft. 
 
2.2 Vervoer tegen betaling / les / verhuur 
Schade terwijl het motorrijtuig werd gebruikt voor de hierna genoemde doeleinden en dekking van deze 
doeleinden niet uit de polis blijkt. 
a. Vervoer van personen en/of zaken tegen betaling (waaronder niet wordt verstaan privé-vervoer tegen 
een tegemoetkoming in de kosten). 
b. Les. 
c. Verhuur (waaronder begrepen leasing) door verzekeringnemer. 
 
Deze uitsluiting geldt niet voor een verzekerde (rechts)persoon die aantoont, dat deze voorvallen / 
omstandigheden / gebeurtenissen zich buiten zijn weten of tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem 
daarvoor in redelijkheid geen verwijt treft. 
 
2.3 Rijbevoegdheid 
Schade terwijl de feitelijke bestuurder van het motorrijtuig: 
a. niet de overeenkomstig de Nederlandse wetgeving geldende wettelijke bevoegdheid tot het besturen 

daarvan bezit en/of 
b. niet heeft voldaan aan de overige eisen voor rijbevoegdheid, zoals het in bezit hebben van een 

chauffeursdiploma en/of voor het feitelijk verrichte vervoer verplichte aanvullende certificaten. 
  
Deze uitsluiting geldt niet voor een verzekerde (rechts)persoon die aantoont, dat deze voorvallen / 
omstandigheden / gebeurtenissen zich buiten zijn weten of tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem 
daarvoor in redelijkheid geen verwijt treft. 
 
2.4 Bestuurder onder invloed 
Schade waarvan aannemelijk is dat het gebruik van alcohol of enige andere bedwelmende, opwekkende 
of soortgelijke stof door de bestuurder van het motorrijtuig, verband houdt met het ontstaan van die 
schade. 
 
Behoudens tegenbewijs is van bedoelde aannemelijkheid in elk geval sprake indien in verband met het 
gebruik van de alcohol en/of van de andere stoffen, deelname aan het verkeer ten tijde van de 
gebeurtenis naar Nederlandse normen wettelijk verboden was. Weigering om medewerking te verlenen 
aan een door politie / justitie gevorderde proef of test om een eventuele overtreding van de geldende 
normen te kunnen vaststellen, wordt voor de toepassing van deze uitsluiting als een overtreding van die 
normen aangemerkt. 
 
Deze uitsluiting geldt niet voor een verzekerde (rechts)persoon die niet als bestuurder van het motorrijtuig 
bij de schade is betrokken en van wie in redelijkheid niet kan worden gezegd dat hij rekening diende te 
houden met verminderde rijvaardigheid van de bestuurder ten gevolge van het gebruik van alcohol en/of 
andere genoemde stoffen. 
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2.5 Ongemachtigde bestuurder 
Schade aan en/of veroorzaakt door een niet door verzekeringnemer gemachtigde bestuurder van het 
motorrijtuig. 
  
Deze uitsluiting geldt niet voor een verzekerde (rechts)persoon die aantoont, dat deze voorvallen / 
omstandigheden / gebeurtenissen zich buiten zijn weten of tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem 
daarvoor in redelijkheid geen verwijt treft. 
 
2.6 Opzet  
Schade in verband met opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht wederrechtelijk handelen of 
nalaten door: 
a. een verzekerde persoon / een begunstigde; 
b. een of meer personen die behoren tot een groep personen, waartoe ook een verzekerde persoon / 

een begunstigde behoort, ook ingeval die verzekerde persoon / die begunstigde niet zelf zodanig heeft 
gehandeld of nagelaten. 

 
Aan het opzettelijke karakter van handelen of nalaten door genoemde personen doet niet af of zij zodanig 
onder invloed van alcohol of enige andere bedwelmende, opwekkende of soortgelijke stof verkeren, dat 
zij niet in staat zijn hun wil te bepalen. 
 
2.7 Waagstuk 
Schade aan een verzekerde persoon als gevolg van een waagstuk waarbij die persoon zijn leven of 
lichaam roekeloos in gevaar heeft gebracht, tenzij dit waagstuk redelijkerwijs noodzakelijk was bij 
rechtmatige zelfverdediging of bij een poging zichzelf, anderen, dieren of zaken te redden. 
 


