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BIJZONDERE VOORWAARDEN  WLSI-17 
rubriek schade inzittenden 
 

Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing als uit het polisblad uitdrukkelijk blijkt dat voor deze rubriek dekking wordt verleend. Ze 
vormen één geheel met de algemene voorwaarden NBPL2014 van de landmaterieelverzekering. 
 
 

Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen 
In deze bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 

1.1 Schade 

1.1.1 schade aan personen:  
de schade door letsel of aantasting van de gezondheid van de verzekerde, ongeacht of dit de dood tot gevolg heeft; 
1.1.2 schade aan zaken:  
de schade door beschadiging en/of vernietiging van zaken die tot de particuliere inboedel van de schadelijdende verzekerde behoren en 
die zich in en/of op het landmaterieel bevinden. 
Deze zaken mogen daarom niet tot de uitrusting of accessoires en/of bijzondere constructies van het landmaterieel horen of deel uitmaken 
van een handelsvoorraad. 
 

1.2 Verzekerde 

De persoon die het landmaterieel bestuurt of bedient en de passagiers als inzittende van het landmaterieel. Maar alleen als zij: 
1.2.1 met toestemming van een daartoe bevoegd persoon in of op het landmaterieel zitten op een daarvoor ingerichte (extra) zit- of 
staanplaats; 
1.2.2 in of op of uit of van het landmaterieel stappen. 

 
Artikel 2 Omschrijving van de dekking 
Verzekerd is de schade als gevolg van een gebeurtenis tot maximaal het verzekerd bedrag per gebeurtenis. 

 
Artikel 3 Beperking van de uitkering 
Sieraden, beeld- en geluidsapparatuur, smartphones en tablets, wearable devices en foto- en filmapparatuur zijn slechts verzekerd tot 
maximaal € 2.500 per verzekerde per gebeurtenis. 

 
Artikel 4 Aanvullende uitsluitingen (zie ook artikel 5 van de algemene voorwaarden) 
Van de in artikel 2 omschreven dekking is uitgesloten: 
4.1 schade veroorzaakt, toegenomen of verergerd door opzet of roekeloosheid van de schadelijdende verzekerde of iemand anders die 
belang heeft bij de uitkering. 
Dit geldt ook als bij schade een onvolledige of onware opgave wordt gedaan over het ontstaan, de aard of de omvang van de schade met 
de bedoeling de verzekeraar opzettelijk te misleiden; 
4.2 schade veroorzaakt, terwijl het landmaterieel werd gebruikt voor verhuur zonder bestuurder of voor andere doeleinden dan aan de 
verzekeraar zijn opgegeven of door de wet zijn toegelaten; 
4.3 schade veroorzaakt, terwijl degene die het landmaterieel bestuurt of bedient:  
4.3.1 niet bevoegd is het landmaterieel te besturen op grond van de wet of op grond van een gerechtelijke uitspraak; 
4.3.2 onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank en/of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeert, dat hij geacht moet 
worden niet in staat te zijn het landmaterieel naar behoren te besturen; 
4.3.3 bij verdenking van het rijden onder invloed van alcoholhoudende drank en/of enig bedwelmend of opwekkend middel een 
ademanalyse of bloedonderzoek, speekseltest of een psycho motorische test weigert;  
4.4 schade die voortvloeit uit diefstal of vermissing van de in artikel 3 genoemde zaken en/of geld of geldswaardig papier. 

 
Artikel 5 Regeling van de schade 
5.1 Vaststelling vergoeding 

Als de verzekerde wordt gedood of gewond raakt, worden bij het vaststellen van de vergoeding, en van degenen die hierop recht hebben, 
de artikelen 6:107 en 6:108 van het Burgerlijk Wetboek toegepast. 
 

5.2 Rechthebbenden 

Alleen natuurlijke personen die rechtstreeks bij het schadegeval betrokken zijn en die erdoor benadeeld zijn, of hun nabestaanden, kunnen 
een beroep doen op deze verzekering. 
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5.3 Overschrijding verzekerd bedrag 

Als meerdere personen aan deze verzekering rechten kunnen ontlenen en als hun schade in totaal hoger is dan het verzekerd bedrag, dan 
wordt het verzekerd bedrag naar evenredigheid van hun schade verdeeld. Als de vergoeding van schade uit periodieke uitkeringen bestaat 
en als de waarde hiervan, met daarbij opgeteld eventuele andere uitkeringen, hoger is dan het verzekerd bedrag, dan wordt de duur of de 
hoogte van die uitkeringen naar evenredigheid verminderd. 


