Van Santen Motorrijwielverzekering
Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering 364a

Met voorbijgaan aan hetgeen in deze voorwaarden anders mocht zijn
bepaald wordt deze verzekering geacht aan de door of krachtens de
Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen te
voldoen.
1
Omvang van de dekking
1
Deze verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de
verzekerde personen voor:
1.1
schade die met of door het motorrijwiel is toegebracht aan personen
of zaken, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade;
1.2
schade die, anders dan bij laden of lossen, is veroorzaakt door zaken
die zich bevinden in, op of aan het motorrijwiel, dan wel daarvan af
vallen of gevallen zijn;
1.3
schade toegebracht door (de combinatie met) een aan het motor
rijwiel gekoppelde aanhanger, zijspan of ander object; aansprakelijkheid
voor schade aan het aangekoppelde object of gesleepte motorrijtuig
valt echter niet onder de dekking;
1.4
schade toegebracht tijdens het deelnemen aan oriëntatie-, puzzle- en
betrouwbaarheidsritten alsmede aan behendigheids- en regelmatigheids
wedstrijden die georganiseerd zijn door of onder auspiciën van de
Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging of een F.l.M.-organisatie.
2
De maximale vergoeding per gebeurtenis is voor alle verzekerden
tezamen beperkt tot het, op het polisblad vermelde, voor wettelijke
aansprakelijkheid verzekerde bedrag. Indien de gebeurtenis plaats
heeft in een tot het geldigheidsgebied behorend land waar de wet een
hoger verzekerd bedrag voorschrijft, dan biedt de verzekering dekking
tot dit hogere bedrag.
2
Dekking voor schade aan eigen motorrijtuigen
Deze verzekering dekt de schade die door dit motorrijwiel is toegebracht
aan een ander voor particulier gebruik bestemd motorrijtuig dat
eigendom is van verzekeringnemer. De schade wordt vergoed indien
en voor zover de verzekeraar daartoe gehouden zou zijn in het geval
de schade door een derde was geleden op voorwaarde dat de schade
niet gedekt is door een andere verzekering, onverschillig door wie en
wanneer aangegaan.
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3
De verzekerde personen
Als verzekerde personen worden aangemerkt:
1 de verzekeringnemer, de bezitter van het motorrijwiel alsmede
degenen die met toestemming van de eigenaar als houder of
bestuurder van het motorrijwiel optreden;
2 de met het motorrijwiel vervoerde personen;
3 de werkgever van onder 1 en 2 genoemde personen, voor zover de
werkgever voor de door die personen veroorzaakte schade
aansprakelijk is; de werkgever kan niet meer rechten aan deze
verzekering ontlenen dan de persoon voor wie hij aansprakelijk is.
4
Uitsluitingen
1 Naast de reeds in de algemene voorwaarden vermelde uitsluitingen
geldt nog het volgende. De verzekering biedt geen dekking voor de
aansprakelijkheid van de verzekerde personen voor:
1.1
schade aan zaken die door het motorrijwiel worden vervoerd, deze
uitsluiting geldt niet ten aanzien van aan de vervoerde personen
toebehorende bagage;
1.2
schade aan zaken die de verzekeringnemer en/of de bezitter, de houder
en de bestuurder van het motorrijwiel in eigendom of onder zich hebben;

1.3
schade die voortvloeit uit contractuele verplichtingen, aangegaan
door een verzekerde.
2
Tevens is uitgesloten:
2.1
de aansprakelijkheid voor schade, toegebracht aan de bestuurder van
het motorrijwiel.
2.2
de aansprakelijkheid van hen die zich door diefstal of geweldpleging
de macht over het motorrijwiel hebben verschaft en van hen die, dit
wetende, dat motorrijwiel zonder geldige reden gebruiken.
5
Regeling en verhaal van schade
1
De verzekeraar belast zich met de regeling en de vaststelling van
de schade die mede aan de hand van de door verzekerde verstrekte
gegevens en inlichtingen wordt vastgesteld. Zij heeft het recht
benadeelden rechtstreeks schadeloos te stellen en met hen schikkingen
te treffen. De belangen van de verzekerden zullen daarbij in het oog
gehouden worden. Bestaat de vergoeding van schade uit periodieke
uitkeringen en is de waarde daarvan, met inachtneming van andere
uitkeringen, hoger dan het verzekerde bedrag, dan wordt de duur of
de hoogte van die uitkeringen, naar keuze van de verzekerde, naar
evenredigheid verminderd.
2
Indien een buitenlandse overheid als waarborg voor de rechten van
een benadeelde beslag heeft gelegd op het motorrijwiel en/of de
verzekerde(n) een vrijheidsbeperking heeft opgelegd, verstrekt de
verzekeraar het voor opheffen van het beslag en/of de vrijheids
beperking geëiste bedrag. Deze voorziening bedraagt maximaal
€ 12.500,– voor alle verzekerden tezamen. De verzekerde(n) is (zijn)
verplicht alle medewerking te verlenen om het verstrekte bedrag
terug te verkrijgen en de verzekeraar te machtigen er over te
beschikken zodra het bedrag wordt vrijgegeven.
3
Indien de verzekeraar dat ter behartiging van haar belangen
noodzakelijk vindt, kan zij een verzekerde in een tegen hem aanhangig
gemaakt strafgeding doen bijstaan door een rechtskundige. Voorzover
de kosten daarvan niet op grond van artikel 591a Wetboek van strafvordering voor een vergoeding uit ‘s Rijks kas in aanmerking komen,
worden die kosten door de verzekeraar vergoed. De kosten van het
verweer in een tegen de verzekerde aanhangig gemaakt burgerrechtelijk
geding komen voor rekening van de verzekeraar mits het verweer
onder leiding van of in overleg met de verzekeraar gevoerd wordt.
4
Indien de verzekeraar niet op grond van de verzekeringsvoorwaarden,
maar uitsluitend krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen of daarmee overeenkomende buitenlandse wet tot het
doen van een uitkering verplicht is, behoudt de verzekeraar zich het
recht voor de uitgekeerde schadevergoeding inclusief de gemaakte
kosten op de verzekeringnemer of indien daartoe aanleiding bestaat,
op de aansprakelijke persoon te verhalen.
5
Bereddingskosten
De kosten door verzekeringnemer of de verzekerde bij of na een
gedekte gebeurtenis in het kader van zijn bereddingsplicht gemaakt
in verband met maatregelen ter voorkoming of vermindering van schade
aan verzekerde zaken. De bereddingskosten worden tot maximaal
100% boven de verzekerde som vergoed.
Niet-nakoming van de bereddingsplicht
Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien de
verzekeringnemer of de verzekerde heeft nagelaten maatregelen te
nemen ter voorkoming of vermindering van schade als bedoeld in
artikel 7:957 BW en daardoor de belangen van verzekeraar heeft
benadeeld.

