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ARTIKEL 1
Aanvullende begripsomschrijvingen
In deze rubrieksvoorwaarden verstaat Velten Assuradeuren B.V. onder:
1.
In-/opzittende
a)
de persoon die zich bevindt op een daarvoor bestemde zitplaats van het verzekerde motorrijtuig of in een voertuig,
zoals genoemd in artikel 5.2 of artikel 5.3;
b)
de onder a genoemde persoon die zich tijdens een onderbreking van een rit in de onmiddellijke omgeving van het
verzekerde motorrijtuig bevindt voor:
het bijvullen van brandstof;
het verrichten van een noodreparatie aan dat motorrijtuig;
hulpverlening aan medeweggebruikers;
c)
de persoon die in, op, uit of van het verzekerde motorrijtuig stapt.
2.
Schade
a)
Schade aan personen
1.
de schade die een verzekerde lijdt als gevolg van het letsel dat hem is toegebracht;
2.
de schade die de rechtverkrijgenden lijden als gevolg van het overlijden van een verzekerde (zie artikel 9.6.b.
b)
Schade aan zaken
De schade die een verzekerde lijdt als gevolg van beschadiging, vernietiging, verlies of vermissing van zaken die deel
uitmaken van zijn particuliere huishouding en die zich op het moment van het verkeersongeval in of op het motorrijtuig,
de metro, tram of trein bevinden.
3.
Verkeersongeval
Een aanrijding, overrijding of botsing waarbij minimaal één motorrijtuig, metro, tram of trein is betrokken.
4.
Verzekerde
1.
u;
2.
uw inwonende echtgenoot/echtgenote/geregistreerde partner;
3.
de personen die met u in gezinsverband samenwonen;
4.
van de personen die onder 1, 2 en 3 staan genoemd:
a)
de minderjarige kinderen, pleeg- en stiefkinderen;
b)
de meerderjarige, ongehuwde kinderen, pleeg- en stiefkinderen, die bij hen inwonen of voor studie uitwonend
zijn;
5.
de bestuurder en de passagiers van het verzekerde motorrijtuig, maar alleen als zij daarvan met uw toestemming
gebruik maken;
5.
Verzekerde motorrijtuig
Het motorrijtuig waarvan het kenteken op het polisblad staat vermeld.
ARTIKEL 2
Geldigheidsgebied
De verzekering is geldig binnen Europa, op de Azoren, Madeira en de Canarische Eilanden en in de Aziatische en Afrikaanse landen
grenzend aan de Middellandse Zee.
ARTIKEL 3
Einde van de verzekering
Naast de bepalingen die in de Algemene Voorwaarden over het einde van de verzekering zijn opgenomen, eindigt de verzekering:
1.
wanneer u zich in het buitenland vestigt. U moet ons daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen, maar in ieder geval
binnen 14 dagen;
2.
wanneer het verzekerde motorrijtuig gewoonlijk in het buitenland wordt gestald of een buitenlands kenteken gaat voeren. U
moet ons daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen, maar in ieder geval binnen 14 dagen;
3.
in geval van uw overlijden. Uw gezinsleden kunnen de verzekering wel voortzetten. Wanneer zij dat willen moeten zij ons
daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen, maar in ieder geval binnen 30 dagen na de datum van overlijden.
De verzekering eindigt in deze gevallen op de datum die Velten Assuradeuren B.V. in de opzegbrief noemt. Velten Assuradeuren
B.V. hanteert daarbij een opzegtermijn van ten minste 60 dagen.
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ARTIKEL 4
Omvang van de inzittendendekking
Velten Assuradeuren B.V. biedt dekking voor de schade die de verzekerde lijdt als in-/opzittende van het verzekerde motorrijtuig,
wanneer dat bij een verkeersongeval betrokken raakt.
ARTIKEL 5
Omvang van de gezinsdekking
Als op het polisblad staat vermeld dat de gezinsdekking is verzekerd, biedt Velten Assuradeuren B.V. dekking voor de schade die de
verzekerde lijdt:
1.
als gevolg van een verkeersongeval dat hem overkomt als op-/inzittende van het verzekerde voertuig;
2.
als gevolg van een verkeersongeval dat hem overkomt als voetganger of als bestuurder of opzittende van een fiets;
3.
als inzittende van een metro, tram of trein die bij een verkeersongeval betrokken raakt;
4.
als inzittende van een ander motorrijtuig dan het verzekerde motorrijtuig, die bij een verkeersongeval betrokken raakt. Deze
dekking geldt niet wanneer uit het Kentekenregister van de RDW blijkt dat het kenteken van dat motorrijtuig op het moment van
het verkeersongeval op naam van de verzekerde geregistreerd stond.
ARTIKEL 6
Verzekerd bedrag
Per verkeersongeval vergoedt Velten Assuradeuren B.V. de schade voor alle verzekerden tezamen tot maximaal het verzekerde bedrag,
ook als een gebeurtenis zowel onder de gezinsdekking als onder de inzittendendekking valt.
ARTIKEL 7
Tijdelijk vervanging van het motorrijtuig
In de tijd dat het verzekerde motorrijtuig voor onderhoud of reparatie tijdelijk buiten gebruik is, geldt de inzittendendekking ook voor een
vervangend gelijksoortig motorrijtuig dat niet aan een verzekerde toebehoort.
De bepalingen in deze voorwaarden die gelden voor het verzekerde motorrijtuig, gelden in dat geval ook voor het vervangende
motorrijtuig.
ARTIKEL 8
Aanvullende uitsluitingen
Naast de uitsluitingen die in de Algemene Voorwaarden zijn opgenomen, gelden de volgende bepalingen.
Velten Assuradeuren B.V. verleent geen dekking voor schade die is ontstaan:
1.
Wedstrijden
tijdens het deelnemen aan of het voorbereiden tot snelheidsritten en wedstrijden.
Velten Assuradeuren B.V. verleent wel dekking tijdens het deelnemen aan betrouwbaarheids- of puzzelritten of soortgelijke
evenementen.
2.
Verhuur/leasing
tijdens verhuur of leasing van het verzekerde motorrijtuig.
3.
Rijbewijs
als de verzekerde die het motorrijtuig waarmee het verkeersongeval wordt veroorzaakt bestuurt niet in het bezit is van een geldig
wettelijk voorgeschreven rijbewijs voor het motorrijtuig, met de eventueel daaraan gekoppelde aanhanger.
Deze uitsluiting geldt niet wanneer:
a)
de bestuurder onopzettelijk heeft nagelaten om na het einde van de geldigheidsduur zijn rijbewijs te laten vernieuwen.
Als de bestuurder 70 jaar of ouder is, mag in dat geval de geldigheidsduur niet langer zijn verlopen dan 1 jaar;
b)
de bestuurder minder dan 3 maanden voor de gebeurtenis is geslaagd voor het rijvaardigheidsexamen, maar het
rijbewijs nog niet is uitgereikt;
c)
de feitelijke bestuurder:
het motorrijtuig bestuurt onder toezicht en
voldaan is aan de wettelijke eisen voor het onder toezicht besturen van een motorrijtuig en
de toezichthouder les geeft zonder daarvoor betaling te ontvangen.
4.
Rijbevoegdheid
als de verzekerde, die het motorrijtuig bestuurt waarmee het verkeersongeval wordt veroorzaakt, niet bevoegd is een
motorrijtuig te besturen op grond van een wet of een onherroepelijke rechterlijke uitspraak waarin de rijbevoegdheid is ontzegd.
5.
Alcohol/geneesmiddelen
als de verzekerde, die het motorrijtuig bestuurt waarmee het verkeers-ongeval wordt veroorzaakt, zodanig onder invloed van
alcoholhoudende drank, geneesmiddelen of een opwekkend of bedwelmend middel verkeert, dat hij niet in staat moet worden
geacht een motorrijtuig naar behoren te besturen. Er is sprake van overmatig alcoholgebruik als het bloedalcoholgehalte 0,5
promille of hoger is of het ademalcoholgehalte 220 microgram of hoger is.
Ook als de bestuurder een ademtest of een urine- of bloedproef weigert, vergoedt Velten Assuradeuren B.V. de schade niet.
6.
Betaald vervoer
als het motorrijtuig, waarin de verzekerde zich bevindt, wordt gebruikt voor vervoer van personen tegen betaling.
Deze uitsluiting is niet van toepassing als:
a)
het vervoer van personen dient voor privé-doeleinden en de betaling gedaan wordt in de vorm van een
tegemoetkoming in de kosten;
b)
het motorrijtuig, wordt gebruikt als autobus of taxi en de verzekerde daarin niet als bestuurder zit.;
c)
de verzekerde inzittende is van een metro, tram of trein.
7.
Onbevoegde in-/opzittende
als de verzekerde zonder toestemming van een bevoegd persoon in of op een motorrijtuig zit.
8.
Geen zitplaats
als de verzekerde zich niet bevindt op een daarvoor bestemde zitplaats van een motorrijtuig.
9.
Motorrijtuig
aan of door verlies van het verzekerde motorrijtuig en de accessoires en onderdelen die daarbij horen.
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De uitsluitingen in lid 1 t/m 5 gelden niet voor de verzekerde die aantoont dat de genoemde
omstandigheden zich buiten zijn medeweten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem redelijkerwijs geen verwijt treft.

ARTIKEL 9
Vergoeding van de schade
1.
Recht op vergoeding
Voor het recht op vergoeding van de schade is niet van belang of er een andere persoon aansprakelijk is voor de schade. Velten
Assuradeuren B.V. vergoedt de schade van de verzekerde, zoals hij die schade in geval van een onrechtmatige daad zou
kunnen verhalen op een aansprakelijke persoon.
2.
Andere verzekering/voorzieningen
In afwijking van de bepaling in de Algemene Uitsluitingen in de Algemene Voorwaarden, verstaat Velten Assuradeuren B.V.
onder een andere (speciale) verzekering niet de aansprakelijkheidsverzekering van een derde die bij het verkeersongeval is
betrokken en waarop de schade kan worden verhaald.
Als de bestuurder of een passagier van het verzekerde motorrijtuig, aansprakelijkheid is voor de schade aan de andere
verzekerden en dat motorrijtuig bij ons is verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid, regelt Velten Assuradeuren B.V. de schade
van die andere verzekerden op deze laatste verzekering. De schade van de aansprakelijke verzekerde regelt Velten
Assuradeuren B.V. wel op deze verzekering.
3.
Smartengeld
Als de verzekerde letsel heeft opgelopen kan hij aanspraak maken op smartengeld. Als smartengeld vergoedt Velten
Assuradeuren B.V. een naar billijkheid te bepalen bedrag voor het door de verzekerde ondervonden nadeel dat niet uit
vermogensschade bestaat, zoals dat in vergelijkbare gevallen door de rechter wordt toegewezen.
4.
Eigen schuld/autogordels/helm
Als de verzekerde op het moment van het verkeersongeval niet, zoals dat wettelijk verplicht is, de autogordels draagt die in het
motorrijtuig zijn bevestigd of een helm draagt als het dragen daarvan voor dat motorrijtuig wettelijk is voorgeschreven, houdt
Velten Assuradeuren B.V. bij de vaststelling van de schade aan personen rekening met eigen schuld van de verzekerde. Velten
Assuradeuren B.V. vergoedt dan de schade onder aftrek van 25% van het schadebedrag.
5.
Rechthebbenden
Een ander dan een rechtstreeks bij het verkeersongeval betrokken verzekerde of zijn nagelaten betrekkingen heeft geen recht op
schadevergoeding.
6.
Uitkering van de schade
De schadevergoeding wordt uitgekeerd aan:
a)
de verzekerde wanneer hij schade lijdt als gevolg van het letsel dat hem is toegebracht en/of als gevolg van
beschadiging, vernietiging, verlies of vermissing van zaken die deel uitmaken van zijn particuliere huishouding;
b)
de rechtverkrijgende(n) van de verzekerde als deze overlijdt, voor zover zij volgens het Burgerlijk Wetboek als gevolg
van dit overlijden aanspraak kunnen maken op schadevergoeding in het geval die schadevergoeding op een
aansprakelijke persoon zou worden verhaald.
7.
Voorschot
Wanneer de omvang van de schade nog niet geheel kan worden vastgesteld, doet Velten Assuradeuren B.V.
voorschotbetalingen voor dat deel van de schade dat wel is vastgesteld.
8.
Schade groter dan het verzekerde bedrag
Wanneer het totale bedrag van de door de verzekerden of hun rechtverkrijgenden geleden schade hoger is dan het verzekerd
bedrag, vergoedt Velten Assuradeuren B.V. dit bedrag naar evenredigheid van de door ieder van hen geleden schade.
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