Voorwaarden Werkmaterieel
(ZV BZP Wrkm2009)

Verzekeringsvoorwaarden Landmaterieel
casco uitgebreid LCU08
1.
Artikel 2.1 Dekkingsgebied
Uitbreiding dekkingsgebied
Deze verzekering is eveneens van kracht voor
gebeurtenissen binnen Duitsland en Frankrijk.
2.

Artikel 2.2.a2 enig gebrek
Voor objecten ouder dan 5 jaar, dient gelezen te
worden; Voor objecten ouder dan 7 jaar.
Deze zevenjarige termijn begint op ingangsdatum van de verzekering in het bouwjaar van
het verzekerde object.

3.

Artikel 3.3 (uitsluiting graffiti)
Dit artikel wordt doorgehaald.
Schade door vandalisme en beschadiging door
graffiti, beschilderen e.d., is meeverzekerd met
een eigen risico van € 500,00 per gebeurtenis en
een maximum vergoeding van € 2.500,00.

4.

Artikel 3.7 uitgesloten luchtbanden en messen
In tegenstelling tot hetgeen in dit artikel is
bepaald, zijn luchtbanden onder de dekking
mede begrepen conform artikel 2.2.
Gedekt zijn verlies en beschadiging van de
luchtbanden als gevolg van een van buiten
aankomend onheil.
In geval van een gedekte schade aan luchtbanden geldt een eigen risico van 25 procent
van het schadebedrag met als minimum het op
het polisblad vermelde eigen risico voor andere
schade aan het casco.

5.

Artikel 4.8 Eigen risico
4.8c In tegenstelling tot het genoemde extra
eigen risico, bedraagt dit maximaal 10% van het
schadebedrag met een minimum van € 2.500,00
per gebeurtenis

6.

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 object.
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

7.

Extra uitkering
Bij elke casco schade uitkering conform artikel
2.2a, zal een aanvullende uitkering worden
gedaan tot maximaal 10% van het schadebedrag.

Verzekeringsvoorwaarden Landmaterieel
casco standaard LCS08
1.
Artikel 2.1 Dekkingsgebied
Uitbreiding dekkingsgebied
Deze verzekering is eveneens van kracht voor
gebeurtenissen binnen Duitsland en Frankrijk.
2.

Artikel 3.3 (uitsluiting graffiti)
Dit artikel wordt doorgehaald.
Schade door vandalisme en beschadiging door
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graffiti, beschilderen e.d., is meeverzekerd met
een eigen risico van € 500,00 per gebeurtenis en
een maximum vergoeding van € 2.500,00.
3.

4.

5.

6.

Artikel 3.7 uitgesloten luchtbanden en messen
In tegenstelling tot hetgeen in dit artikel is
bepaald, zijn luchtbanden onder de dekking
mede begrepen conform artikel 2.2.
Gedekt zijn verlies en beschadiging van de
luchtbanden als gevolg van een van buiten
aankomend onheil.
In geval van een gedekte schade aan luchtbanden geldt een eigen risico van 25 procent
van het schadebedrag met als minimum het op
het polisblad vermelde eigen risico voor andere
schade aan het casco.
Artikel 4.8 Eigen risico
4.8c In tegenstelling tot het genoemde extra
eigen risico, bedraagt dit maximaal 10% van het
schadebedrag met een minimum van € 2.500,00
per gebeurtenis
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 object.
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
Extra uitkering
Bij elke casco schade uitkering conform artikel
2.2a, zal een aanvullende uitkering worden
gedaan tot maximaal 10% van het schadebedrag.

Verzekeringsvoorwaarden Landmaterieel
casco brand/diefstal/storm LCB08
1.
Artikel 2.1 Dekkingsgebied
Uitbreiding dekkingsgebied
Deze verzekering is eveneens van kracht voor
gebeurtenissen binnen Duitsland en Frankrijk.

2.

Artikel 3.3 (uitsluiting graffiti)
Dit artikel wordt doorgehaald.
Schade door vandalisme en beschadiging door
graffiti, beschilderen e.d., is meeverzekerd met
een eigen risico van € 500,00 per gebeurtenis en
een maximum vergoeding van € 2.500,00.

3.

Artikel 3.7 uitgesloten luchtbanden en messen
In tegenstelling tot hetgeen in dit artikel is
bepaald, zijn luchtbanden onder de dekking
mede begrepen conform artikel 2.2.
Gedekt zijn verlies en beschadiging van de
luchtbanden als gevolg van een van buiten
aankomend onheil.
In geval van een gedekte schade aan luchtbanden geldt een eigen risico van 25 procent
van het schadebedrag met als minimum het op
het polisblad vermelde eigen risico voor andere
schade aan het casco.

4.

Artikel 4.8 Eigen risico
4.8c In tegenstelling tot het genoemde extra
eigen risico, bedraagt dit maximaal 10% van het
schadebedrag met een minimum van € 2.500,00
per gebeurtenis

5.

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 object.
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

6.

Extra uitkering
Bij elke casco schade uitkering conform artikel
2.2a, zal een aanvullende uitkering worden
gedaan tot maximaal 10% van het schadebedrag.
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Verzekeringsvoorwaarden Landmaterieel
aansprakelijkheid uitgebreid LAU08
1.
Artikel 2.1 Dekkingsgebied
Uitbreiding dekkingsgebied
Deze verzekering is eveneens van kracht voor
gebeurtenissen binnen Duitsland en Frankrijk.
2.

3.

Artikel 2.3.a2 ondergrondse eigendommen
Het verzekerde bedrag voor schade aan kabels,
buizen en/of leidingen, met inbegrip van de
daaruit voortvloeiende gevolgschade bedraagt
maximaal € 1.000.000,– per gebeurtenis.
De eigen risico’s voor schade aan ondergrondse eigendommen bedragen als volgt:
Indien is voldaan aan de direct hiervoor
staande gestelde eisen geldt het betreffende
eigen risico van de onderhavige verzekering
zoals vermeld staat op het polisblad, met een
minimum echter van € 250,– per gebeurtenis.
Voor zover verzekerde niet voldoet aan de
gestelde eisen geldt er een eigen risico van 10%
van het schadebedrag met een minimum van
€ 1.000,– per gebeurtenis en een maximum van
€ 12.500,- per gebeurtenis.
Artikel 2.3.b Schade aan eigen zaken van
verzekeringnemer
Schade door verlies of beschadiging van zaken,
die toebehoren aan of in gebruik zijn bij
verzekeringnemer alsmede de daaruit voortvloeiende schade, veroorzaakt met of door het
verzekerde object of de zich daarop of daarin
bevindende zaken.
De dekking overeenkomstig dit artikel geldt op

premier risque basis: tot een maximum van
€ 250.000,– per gebeurtenis.
Indien de schade is gedekt onder één of
meerdere andere polissen dan komt eveneens
het eventuele eigen risico van een andere
verzekering onder deze rubriek voor
vergoeding in aanmerking, doch met inachtneming van een eigen risico van € 500,-

Verzekeringsvoorwaarden Landmaterieel aansprakelijkheid beperkt LAB08
1.
Artikel 2.1 Dekkingsgebied
Uitbreiding dekkingsgebied
Deze verzekering is eveneens van kracht voor
gebeurtenissen binnen Duitsland en Frankrijk.
2.

Artikel 2.2.a2 ondergrondse eigendommen
Het verzekerde bedrag voor schade aan kabels,
buizen en/of leidingen, met inbegrip van de
daaruit voortvloeiende gevolgschade bedraagt
maximaal € 1.000.000,– per gebeurtenis.
De eigen risico’s voor schade aan ondergrondse eigendommen bedragen als volgt:
Indien is voldaan aan de direct hiervoor
staande gestelde eisen geldt het betreffende
eigen risico van de onderhavige verzekering
zoals vermeld staat op het polisblad, met een
minimum echter van € 250,– per gebeurtenis.
Voor zover verzekerde niet voldoet aan de
gestelde eisen geldt er een eigen risico van 10%
van het schadebedrag met een minimum van
€ 1.000,– per gebeurtenis en een maximum van
€ 12.500,- per gebeurtenis.
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