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VOORWAARDEN	  GEREEDSCHAPPENDEKKING	  BESTELAUTO’S	  	  	  	  	  (WGRS-‐12)	  
Deze	  voorwaarden	  zijn	  alleen	  van	  toepassing	  als	  uit	  de	  polis	  uitdrukkelijk	  blijkt	  dat	  deze	  dekking	  wordt	  verleend.	  Ze	  vormen	  één	  
geheel	  met	  de	  algemene	  voorwaarden	  WBST12	  van	  de	  bestelautoverzekering.	  
	  
Artikel	  1	  Aanvullende	  begripsomschrijvingen	  
1.1	  Diefstalbeveiliging	  
Een	  VbV/SCM	  goedgekeurd	  alarmsysteem	  met	  hellingshoekdetectie	  (tot	  2015	  bekend	  en	  geleverd	  als	  VbV/SCM	  klasse	  3	  
alarmsysteem)	  of	  een	  gelijkwaardig	  af-‐fabriek	  geleverd	  alarmsysteem	  met	  hellingshoekdetectie.	  
	  
1.2	  Hulpmaterieel	  
De	  aan	  verzekerde	  toebehorende	  zaken	  die	  dienen	  als	  hulpmiddel	  bij	  het	  in-‐	  en	  uitladen	  en/of	  verplaatsen	  van	  de	  verzekerde	  
zaken,	  tenzij	  een	  dergelijk	  hulpmiddel	  is	  voorzien	  van	  enige	  vorm	  van	  motorische	  kracht.	  
	  
1.3	  Motorrijtuig	  
a.	  De	  op	  de	  polis	  omschreven	  bestelauto	  die	  is	  ingericht	  voor	  het	  vervoer	  van	  goederen	  en	  waarvan	  het	  maximaal	  toelaatbaar	  	  
gewicht	  niet	  meer	  is	  dan	  3.500	  kg	  en	  met	  uitzondering	  van	  auto’s	  die	  als	  zgn.	  BE-‐trekker	  zijn	  uitgevoerd.	  
b.	  Een	  ander	  gelijksoortig	  motorrijtuig,	  als	  omschreven	  in	  artikel	  7	  van	  de	  algemene	  voorwaarden,	  dat	  het	  onder	  a.	  vermelde	  
motorrijtuig	  tijdelijk	  vervangt.	  	  
Onder	  motorrijtuig	  wordt	  niet	  verstaan	  al	  hetgeen	  aan	  het	  motorrijtuig	  is	  gekoppeld	  of	  na	  daarvan	  te	  zijn	  losgeraakt	  of	  losgemaakt	  
al	  dan	  niet	  veilig	  buiten	  het	  verkeer	  tot	  stilstand	  is	  gekomen.	  
	  
1.4	  Schade	  
De	  materiële	  schade	  aan	  of	  het	  verloren	  gaan	  van	  verzekerde	  zaken	  die	  zich	  in	  het	  motorrijtuig	  bevinden.	  
	  
1.5	  Vervangingswaarde	  
Het	  bedrag	  dat	  onmiddellijk	  vóór	  de	  schadegebeurtenis	  nodig	  is	  voor	  het	  verkrijgen	  van	  naar	  soort,	  kwaliteit,	  hoeveelheid	  en	  
ouderdom	  gelijkwaardige	  verzekerde	  zaken.	  
Bij	  de	  vaststelling	  van	  de	  vervangingswaarde	  wordt	  niet	  alleen	  rekening	  gehouden	  met	  de	  staat	  van	  onderhoud,	  maar	  ook	  met	  een	  
redelijke	  aftrek	  voor	  normale	  slijtage	  en	  de	  technische	  en/of	  economische	  veroudering	  ervan.	  
Indien	  verzekerde	  de	  originele	  aankoopnota(‘s)	  kan	  overleggen,	  geldt	  als	  vaste	  vervangingswaarde:	  
1.5.1	  80%	  van	  de	  oorspronkelijke	  aanschafwaarde	  voor	  objecten	  tot	  1	  jaar	  oud;	  
1.5.2	  65%	  van	  de	  oorspronkelijke	  aanschafwaarde	  voor	  objecten	  tussen	  1	  en	  2	  jaar	  oud;	  
1.5.3	  50%	  van	  de	  oorspronkelijke	  aanschafwaarde	  voor	  objecten	  tussen	  2	  en	  3	  jaar	  oud.	  
Voor	  objecten	  ouder	  dan	  3	  jaar	  en	  voor	  objecten	  waarvan	  verzekerde	  geen	  originele	  aankoopnota(‘s)	  kan	  overleggen	  bestaat	  geen	  
vaste	  vervangingswaarde.	  
	  
1.6	  Verzekerde	  
Uitsluitend	  de	  verzekeringnemer.	  
	  
1.7	  Verzekerde	  zaken	  
De	  bedrijfsuitrusting	  die	  voor	  risico	  van	  verzekerde	  wordt	  vervoerd	  met	  of	  verblijft	  in	  het	  motorrijtuig.	  
Onder	  bedrijfsuitrusting	  wordt	  verstaan:	  gereedschappen,	  onderdelen	  en	  andere	  materialen/bedrijfsmiddelen	  die	  worden	  gebruikt	  
ten	  behoeve	  van	  de	  normale	  bedrijfsuitoefening,	  echter	  met	  uitzondering	  van	  al	  dan	  niet	  mobiele:	  
1.7.1	  audio-‐/visuele	  apparatuur;	  
1.7.2	  navigatieapparatuur;	  
1.7.3	  computerapparatuur;	  
1.7.4	  (tele)communicatieapparatuur.	  

	  
Artikel	  2	  Omschrijving	  van	  de	  dekking	  
	  
2.1	  Gedekte	  gebeurtenissen	  
De	  verzekering	  geeft	  recht	  op	  vergoeding	  van	  schade	  aan	  verzekerde	  zaken,	  mits	  veroorzaakt	  door	  een	  gedekte	  gebeurtenis	  tijdens	  
het	  vervoer	  met	  of	  verblijf	  in	  het	  motorrijtuig.	  
Als	  gedekte	  gebeurtenissen	  gelden:	  
2.1.1	  brand	  en	  ontploffing;	  
2.1.2	  het	  vallen	  van	  verzekerde	  zaken	  tijdens	  het	  laden	  in	  of	  het	  lossen	  uit	  het	  motorrijtuig;	  
2.1.3	  een	  (verkeers)ongeval	  met	  het	  motorrijtuig,	  zoals	  een	  aanrijding	  of	  het	  van	  de	  weg	  of	  te	  water	  geraken	  van	  het	  motorrijtuig;	  
2.1.4	  diefstal	  van	  verzekerde	  zaken	  na	  braak	  aan	  het	  deugdelijk	  afgesloten	  motorrijtuig;	  
2.1.5	  vermissing	  van	  verzekerde	  zaken	  na	  diefstal	  van	  het	  gehele,	  deugdelijk	  afgesloten	  motorrijtuig.	  
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2.2	  Extra	  vergoedingen	  
De	  verzekering	  geeft	  voorts	  recht	  op	  vergoeding	  van	  de	  hierna	  omschreven	  kosten	  en	  schade,	  zo	  nodig	  boven	  het	  verzekerde	  
bedrag:	  
2.2.1	  Opruimingskosten	  
De	  kosten	  van	  opruiming,	  berging	  en	  vernietiging	  van	  verzekerde	  zaken	  ten	  gevolge	  van	  een	  gedekte	  schade	  aan	  deze	  zaken,	  voor	  
zover	  voor	  vergoeding	  ervan	  geen	  beroep	  kan	  worden	  gedaan	  op	  enige	  andere	  verzekering.	  Deze	  kosten	  worden	  vergoed	  tot	  
maximaal	  10%	  van	  het	  verzekerde	  bedrag	  op	  de	  verzekerde	  zaken,	  echter	  met	  een	  maximum	  van	  €	  1.250.	  
2.2.2	  Schade	  aan	  hulpmaterieel	  
De	  schade	  aan	  hulpmaterieel	  tot	  maximaal	  10%	  van	  het	  verzekerde	  bedrag	  op	  de	  verzekerde	  zaken,	  mits:	  
2.2.2.1	  de	  schade	  is	  ontstaan	  bij/door	  dezelfde	  gebeurtenis	  die	  ook	  de	  voor	  vergoeding	  in	  aanmerking	  komende	  schade	  aan	  
verzekerde	  zaken	  heeft	  veroorzaakt,	  én	  
2.2.2.2	  het	  hulpmaterieel	  ten	  tijde	  van	  de	  schadegebeurtenis	  werd	  gebruikt	  ten	  behoeve	  van	  verzekerde	  zaken.	  
	  
2.3	  Eigen	  risico	  
2.3.1	  In	  geval	  van	  schade	  als	  gevolg	  van	  een	  andere	  oorzaak	  dan	  diefstal	  of	  vermissing	  van	  verzekerde	  zaken	  geldt	  een	  eigen	  risico	  
van	  €	  100	  per	  gebeurtenis.	  
2.3.2	  In	  geval	  van	  diefstal	  of	  vermissing	  van	  verzekerde	  zaken	  geldt	  een	  eigen	  risico	  van	  €	  100	  bij	  een	  verzekerd	  bedrag	  tot	  ten	  
hoogste	  €	  5.000	  op	  verzekerde	  zaken	  dan	  wel	  €	  1.000	  bij	  een	  hoger	  verzekerd	  bedrag	  op	  verzekerde	  zaken.	  
Er	  zal	  echter	  geen	  eigen	  risico	  in	  mindering	  worden	  gebracht:	  
2.3.2.1	  indien	  kan	  worden	  aangetoond	  dat	  het	  motorrijtuig	  ten	  tijde	  van	  de	  inbraak	  daarin	  dan	  wel	  de	  diefstal	  daarvan	  was	  voorzien	  
van	  een	  deugdelijk	  in	  werking	  gesteld	  diefstalbeveiligingssysteem	  als	  omschreven	  in	  artikel	  1.1,	  of	  
2.3.2.2	  indien	  sprake	  is	  van	  inbraak	  in	  dan	  wel	  diefstal	  van	  een	  motorrijtuig	  dat	  zich	  in	  een	  afgesloten	  gebouw	  bevindt	  waarin	  
daaraan	  voorafgaand	  is	  ingebroken,	  of	  
2.3.2.3	  indien	  sprake	  is	  van	  diefstal	  of	  vermissing	  die	  direct	  verband	  houdt	  met	  de	  omstandigheden	  na	  een	  (verkeers)ongeval	  
waarbij	  het	  motorrijtuig	  is	  betrokken.	  	  

	  
Artikel	  3	  Aanvullende	  uitsluitingen	  
Van	  de	  verzekering	  is	  in	  aanvulling	  op	  de	  uitsluitingen	  in	  de	  algemene	  voorwaarden	  eveneens	  uitgesloten:	  
	  
3.1	  Eigen	  gebrek	  en	  bederf	  
schade	  bestaande	  uit	  een	  eigen	  gebrek	  of	  eigen	  bederf	  van	  de	  verzekerde	  zaken	  of	  uit	  andersoortige	  schade	  die	  uit	  de	  aard	  of	  de	  
natuur	  van	  	  verzekerde	  zaken	  zelf	  voortspruit..	  
	  
3.2	  Opzet/bewuste	  roekeloosheid	  
schade	  die	  is	  te	  wijten	  aan	  opzet	  of	  bewuste	  roekeloosheid	  van	  verzekerde.	  
	  
3.3	  Ondeugdelijke	  verpakking/belading	  
schade	  die	  is	  te	  wijten	  aan	  het	  feit	  dat	  de	  verpakking	  en/of	  de	  wijze	  van	  belading	  in	  redelijkheid	  geacht	  moet	  worden	  onvoldoende	  
te	  zijn	  afgestemd	  op	  het	  voorkomen	  van	  schade	  tijdens	  het	  vervoer.	  

	  
Artikel	  4	  Schaderegeling	  
	  
4.1	  Vaststelling	  waarde	  verzekerde	  zaken	  
Bij	  het	  bepalen	  van	  de	  voor	  vergoeding	  in	  aanmerking	  komende	  schade	  geldt	  de	  vervangingswaarde	  van	  de	  verzekerde	  zaken.	  
	  
4.2	  Schaderegeling	  op	  basis	  van	  reparatie	  
Indien	  reparatie	  mogelijk	  is,	  worden	  vergoed	  de	  aan	  reparatie	  verbonden	  kosten,	  tot	  maximaal	  de	  vervangingswaarde	  van	  de	  
beschadigde	  verzekerde	  zaken.	  
	  
4.3	  Schaderegeling	  op	  basis	  van	  totaal	  verlies	  
De	  uit	  te	  keren	  schadevergoeding	  wordt	  vastgesteld	  op	  basis	  van	  vervangingswaarde	  indien:	  
4.3.1	  reparatie	  niet	  mogelijk	  is	  dan	  wel	  de	  verzekerde	  zaken	  –	  bijvoorbeeld	  vanwege	  diefstal	  –	  geheel	  verloren	  zijn	  gegaan;	  
4.3.2	  de	  aan	  reparatie	  verbonden	  kosten	  meer	  bedragen	  dan	  de	  vervangingswaarde	  verminderd	  met	  de	  waarde	  van	  de	  restanten.	  
	  
4.4	  Betekenis	  begrip	  verzekerd	  bedrag	  
De	  overeenkomstig	  artikel	  4.2	  dan	  wel	  4.3	  vastgestelde	  schadevergoeding,	  verminderd	  met	  het	  eventueel	  van	  toepassing	  zijnde	  
eigen	  risico,	  wordt	  uitgekeerd	  tot	  maximaal	  het	  op	  de	  polis	  vermelde	  verzekerde	  bedrag	  op	  de	  verzekerde	  zaken.	  
Het	  hiervoor	  bedoelde	  bedrag	  van	  de	  schadevergoeding	  wordt	  op	  het	  tijdstip	  van	  de	  gebeurtenis	  geacht	  te	  zijn	  bijverzekerd,	  zodat	  
bij	  een	  nieuwe	  gebeurtenis	  het	  volle	  verzekerde	  bedrag	  beschikbaar	  is.	  


