Uitbreidingen Zicht
ondernemerspakket bestelauto
(ZV BZP BEST2009)
In aanvulling op de verzekeringsvoorwaarden
(ZV MB-B200703/november 2010) zijn de
navolgende aanvullingen van toepassing

Artikel 30.2 Dagvergoeding bij diefstal
Ter zake van een gedekte schade door diefstal
of verduistering van het gehele motorrijtuig
heeft de verzekerde tegen overlegging van de
huurnota, recht op vergoeding van 75% van de
gemaakte kosten van de huur, exclusief brandstof, van een gelijksoortig motorrijtuig.
De vergoeding wordt verleend voor iedere dag
vanaf de datum van aangifte bij de politie tot en
met de dag na de datum van terugvinden. De
vergoeding wordt maximaal gedurende 30
dagen verleend.
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Artikel 31.3 Eigen risico bij vervanging ruit
Het eigen risico bedraagt maximaal € 75,00.
Artikel 2.6 Accessoires
De toevoegingen aan en aanpassingen van de
standaarduitrusting, niet zijnde (tele)communicatieapparatuur, die niet in de door de
fabrikant, waaronder de carrosseriebouwer, of
importeur vastgestelde catalogusprijs zijn
begrepen zijn meeverzekerd tot maximaal 10%
van het op het polisblad vermelde verzekerd
bedrag. Hieronder valt ook de belettering.
Artikel 32.1 Vaststelling van de
schadevergoeding
Vergoeding volgens nieuwwaarde
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Nieuwwaarde- en afschrijvingsregeling
Deze regeling is uitsluitend van toepassing als
het motorrijtuig (met een maximale cataloguswaarde inclusief extra voorzieningen &
accessoires tot maximaal € 75.000,00 inclusief
BPM en btw) bij afgifte van het Nederlandse
kenteken fabrieksnieuw was en binnen 36
maanden na afgifte van het kentekenbewijs
deel 1 bij de verzekeraar ter verzekering is
aangeboden. De vaststelling van de waarde van
het motorrijtuig vóór de gebeurtenis geschiedt
op de volgende wijze:
als de ouderdom van het motorrijtuig niet meer
is dan 12 maanden zal de nieuwwaarde worden
aangehouden, zonder dat daarop een
afschrijving wordt toegepast;
als de ouderdom van het motorrijtuig meer is
dan 12 maanden, maar niet ouder dan 60
maanden, wordt een afschrijving toegepast te
rekenen vanaf een ouderdom van 12 maanden.
Voor iedere daarna geheel verstreken periode
van een maand of gedeelte daarvan, bedraagt
de afschrijving 1 procent vanaf maand 13 t/m
36 en 1,5 procent vanaf maand 37 t/m 60. Voor
de bepaling van de ouderdom van het motorrijtuig wordt uitgegaan van de afgiftedatum van
deel I van het Nederlands kentekenbewijs van
het motorrijtuig in geheel nieuwe staat;
als het desbetreffende merk en type en
dezelfde uitvoering van het motorrijtuig niet
meer wordt geleverd, zal van een maximum
van 110 procent van de laatst bekende
catalogusprijs worden uitgegaan;
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Occasion waarderegeling
Deze regeling is uitsluitend van toepassing
voor occasions met een maximale
oorspronkelijke cataloguswaarde inclusief
extra voorzieningen & accessoires tot
maximaal € 75.000 ,00 inclusief btw die bij
afgifte van het Nederlandse kenteken fabrieksnieuw was en 36 maanden na afgifte van het
kentekenbewijs deel 1 bij de verzekeraar ter
verzekering is aangeboden De vaststelling van
de waarde van de occasion vóór de gebeurtenis
geschiedt op de volgende wijze:
als na de datum van afgifte van deel 2, van het
kentekenbewijs, niet meer dan 12 maanden is
verstreken wordt de aanschafwaarde vergoed,
zonder dat daarop een afschrijving wordt
toegepast;
als na de datum van afgifte van deel 2, van het
kentekenbewijs, 12 maanden is verstreken
wordt op de aanschafwaarde een afschrijving
toegepast te rekenen vanaf een ouderdom van
12 maanden. Voor iedere daarna geheel
verstreken periode van een maand of gedeelte
daarvan, bedraagt de afschrijving 1,5 procent;
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de occasion waarderegeling wordt niet meer
toegepast voor schade die ontstaat na een
periode van 48 maanden na de datum van
afgifte van deel 2 van het kentekenbewijs.
De occasion waarderegeling is niet van
toepassing als de verzekerde niet kan aantonen
dat herstel van reparabele schade ontstaan na
aanschaf van het verzekerd motorrijtuig
daadwerkelijk heeft plaatsgevonden bij een
erkende reparatie-inrichting waar de schade is
vastgesteld. Als de dagwaarde van het
verzekerde motorrijtuig op de schadedatum
hoger is dan de waarde berekend volgens de
occasion waarderegeling, geldt de dagwaarde
als maatstaf voor de uitkering.
Aankoopnota
Bij schade moet desgewenst aan de
maatschappij of haar deskundige de aankoopnota van een officiële merk(sub)dealer, een
BOVAG-garage, een ANWB keuringsrapport of
een expertiserapport worden overgelegd. Als
verzekeringnemer de aanschafwaarde niet
deugdelijk kan aantonen is de occasion
waarderegeling niet van toepassing.
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